БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БАСКЕТБОЛ

Н А Р Е Д Б А
ЗА
Провеждането на турнира за
Купа на БФ Баскетбол
за мъже
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1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1.1. Право на участие в Купа на БФ Баскетбол за мъже имат:
До 8 отбора, участници в Държавното първенство за А- група, подали заявка за
участие до 06.04.2016г. /hristov@basketball.bg/.
1.2. При подадени по малко от 4 заявки за участие не се провежда турнира.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕЩИТЕ
2.1. За срещите за Купа на БФ Баскетбол
важат изискванията за Оборудване в залата,
Баскетболни топки, Резервна скамейка и запазени места, Проверка на документите преди
срещата,
Секретарски
апарат,
Информатор,
Дежурен
лекар,
Охрана,
Статистика,Озвучаване,Тренировки, Билети, Съблекални, Температура в залата и Подсушаване
на терена съгласно разпоредбите на Наредбата за Държавното първенство на А – група.
3. КАРТОТЕКИРАНЕ
3.1. ТРАНСФЕРНИ ПЕРИОДИ и ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3.2.. Картотекирането на състезатели се извършва по правилата и в сроковете на Наредбата за
за Държавното първенство на А - група.
3.3. За срещите от КУПА на БФ Баскетбол
важат правилата в раздел ПРАВО НА УЧАСТИЕ на
Наредбата за за Държавното първенство на А - група.
3.4. За срещите от финалния турнир отборите не са задължени да участват във всяка среща
само с едни и същи 12 състезатели.
3.5. Преди финалния турнир се допуска картотекирането на един допълнителен
състезател, български гражданин, който навършва 23 години в годината на
провеждането на турнира или по-млад.
4. СЪДИЙСКО ОБСЛУЖВАНЕ
4.1.

Всяка среща се администрира от трима съдии и един дежурен представител.

4.2
Съдийските такси са в същия размер като таксите за Държавните първенства на А група
за мъже;
4.3
Командировъчните на съдиите и дежурните представители се определят съгласно
Наредбата за служебните командировки в страната.
4.4
Съдийските разноски за четвъртфиналите се поемат от отборите – участници,
разделени по равно, освен ако съгласно подадената оферта тези разходи не се
поемат от домакина /ако е турнир/. Разходите за зала, охрана, лекар, секретарски апарат и
статистика се поемат от домакина.
5. СЛУЖЕБНА ЗАГУБА
5.1. Служебна загуба на среща се присъжда:
а) въз основа на чл.20 от официалния състезателен правилник;
б) при включване в игра на нередовен състезател и/или състезател със спрени
състезателни права;
в) при неизпълнение на решение на УС, АК и ДК;
6. КОНТЕСТАЦИИ
6.1. Подаване и разглеждане на контестации се извършва при спазване на изискванията на
Официалния състезателен правилник.

2

6.2. При запазване правото за контестация, капитанът на отбора е длъжен, в присъствието на
старши съдията и дежурния представител да се подпише в определеното за това място в
официалния състезателен протокол и да нанесе точния час на подписването му;
6.3. Към контестацията да се прикрепи разписка за пощенски запис или документ за внесена в
касата или преведена на КУПА на БФ Баскетбол такса в размер на 500 лева по сметка:
БФБаскетбол – КУПА на БФ Баскетбол
Сметка 15881938
IBAN BG41STSA93000015881938
BIC код -STSABGSF
6.4. Таксата може да се предава на главния съдия или дежурния представител срещу временна
разписка.
6.5. При положително решаване на контестацията внесената такса се възстановява.
6.6. Контестациите се разглеждат от Комисия по контестациите в състав: Генерален секретар
на БФБ, Мениджър ВСМ и Председател на Съдийската комисия.
6.7. За срещи от финалния турнир за КУПА на БФ Баскетбол контестациите се разглеждат до
24 часа след регистрирането им, но не по късно от 4 часа преди началото на следващата среща
на отбора, подал контестацията.
7. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМНИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРАВА
7.1. БФ Баскетбол притежава телевизионните и рекламните права за срещите от финалния
турнир за КУПА на БФ Баскетбол
8. ФИНАЛЕН ТУРНИР
8.1. Срокове за подаване оферти за домакинство на финален турнир за Купа на БФ Баскетбол:
до 08.04.2016г.
8.2. Организатор на финалния турнир на Купа на БФ Баскетбол
участващите отбори.

може да бъде един от

8.3. Организаторът на финалния турнир поема следните организационни разходи:
- съдийски и секретарски разноски /полуфинали и финали/;
- разноски за охрана, лекар, статистика и видеозаснемане;
- наем зала и обслужващ персонал;
8.4. Домакинството ще бъде определяно от БФ Баскетбол като ще се имат предвид
предложените условия в офертата за домакинство.
8.5. Домакинството може да бъде определено и от Президента на БФ Баскетбол, в случай че
изборът води до финансова или рекламна полза за федерацията.
8.6. Организаторът на финалния турнир има право на приходи от входни билети.
8.7. БФ Баскетбол може да предостави с договор част от рекламните права на БК, организатор
на финалния турнир срещу определени ангажименти на клуба домакин по организацията на
събитието.
8.8. Финалният турнир за КУПА на БФ Баскетбол се провежда в спортна зала с капацитет
минимум 300 зрители за финалния турнир за мъже.
9. ОБЩИ ПРИНЦИПИ
9.1. БК, които участват в КУПА на БФ Баскетбол са длъжни да спазват разпоредбите на
българското законодателство, ФИБА, ФИБА Европа и БФ Баскетбол.
9.2. БК са длъжни да осигурят адекватното поведение на всички членове на представителния
отбор (треньори, състезатели, водач, придружаващи лица), както и на зрителите и
обслужващия персонал.
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10. АДМИНИСТРАТИВНИ И ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
10.1. БФБ налага административните санкции на БК по Наредба за Държавното първенство на
А - група и по Дисциплинарния правилник на БФ Баскетбол, на основание доклад на дежурния
представител, главния съдия или друго длъжностно лице.
10.2. Когато Дисциплинарната комисия към БФ Баскетбол е уведомена за дисциплинарни
нарушения, неотразени в доклада на длъжностните лица от медиите или по друг начин,
комисията преценява дали да се самосезира и да разгледа случая, като има право да наложи
съответните по ДП наказания.
10.3 При отказ от участие след направена заявка се налага глоба в размер на 2000лв и
лишаване от право на участие в Купите на България или на БФ Баскетбол за следващата
спортно-състезателна година.
11. АДМИНИСТРАТИВНИ И ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ И САНКЦИИ
За срещите от КУПА на БФ Баскетбол се прилагат разпоредбите на Дисциплинарния правилник
на БФБ.
12. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУПА на БФ БАСКЕТБОЛ
12.1. МЪЖЕ – 18-20 април 2016г./при участващи 8 отбора/.
Ако има 8 отбора, участници в Държавното първенство за А- група,
заявка за участие до 06.04.2016г. – провежда се финална осмица:

подали

18.04.2016г. – Четвъртфинали /полудирижиран жребий – първа четворка срещу
втора четворка/.
19.04.2016г. – Полуфинали /дирижиран жребий, 1-4, 2-3/.
20.04.2016г. - Финали / победителите от полуфиналите играят за първо място,
а загубилите за трето място/.
12.2. МЪЖЕ – 19-20 април 2016г./при участващи по-малко от 8 отбора/.
10 и 13.04.2016г. – Четвъртфинали - при 7 заявки /1 почива/, при 6 заявки
/1 и 2 почиват/, при 5 заявки /1, 2 и 3 почиват/.
19.04.2016г. – Полуфинали /дирижиран жребий, 1-4, 2-3/.
20.04.2016г. - Финали / победителите от полуфиналите играят за първо място, а
загубилите за трето място/.

БФ БАСКЕТБОЛ
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