БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БАСКЕТБОЛ

Н А Р Е Д Б А
ЗА
ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ЗА ПОДРАСТВАЩИ

I. ОБЩА РАЗПОРЕДБА
1. Българската федерация по баскетбол притежава изцяло правата и задълженията да
организира, провежда и администрира Държавните първенства за подрастващи, на основание
член 19 от Закона за физическото възпитание и спорта и член 4, алинея 1 от Устава на
федерацията.
2. За удобство в настоящата Наредба, състезателите са наричани само в мъжки род, но всички
разпоредби се отнасят съответно и за състезателките от женски пол, освен ако в текста не е
уточнено друго.
II. ПРАВО И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА
3. Право на участие в Държавните първенства за подрастващи имат БК, които са
членове на БФ Баскетбол и отговарят на следните условия:
3.1. Изпълнили са изискванията на настоящата Наредба и нормативните документи на
федерацията и ММС;
3.2. Нямат финансови задължения към БФБаскетбол, нито към треньорите, работещи по писмен
договор с БК. За такива задължения се считат и глобите наложени на треньори, състезатели и
други длъжностни лица, участвали от името на БК през миналогодишното първенство за
подрастващи, независимо в коя възрастова група, както и неплатени възнаграждения по
писмени договори с треньорите, работили в БК през предходната спортно-състезателна година.
3.3 В срок до 25 септември изпратят официална заявка за участие в съответните Държавни
първенства за подрастващи по образец, подписана и подпечатана от лице, което има право да
представлява клуба, посочено лице за контакти и E-mail за официална кореспонденция.
Заявката се изпраща само до Регионалния представител на БФ Баскетбол.
4. Административни изисквания за участие
4.1. БК, подали заявка в определения срок, имат право на участие с един представителен
отбор за всяка възрастова група, съответно за „А“ или „Б“ групи в мъжката част в
региони Югоизточен /Загоре и Родопи/, Североизточен /Добруджа и Мизия/ и
Западен /Рила и Витоша/;
4.2. В зоналните първенства, БК могат да участват и с втори отбор от същата възрастова
група – извън официалното крайно класиране, но с картотекиране на състезателите и участие в
официални срещи съгласно изискванията на тази наредба. За участие в квалификационните
турнири, БК си запазва правото да ползва състезатели от двата отбора – без допълнително
картотекиране. Състезателите от втория отбор, които не са включени в първия за участие в
квалификационните или финални турнири, могат да бъдат преотстъпвани на други БК за
тези турнири, при спазване условията и трансферните периоди за картотекиране;

4.3.

За всяка спортно-състезателна година възрастовите групи са, както следва:
-

Девойки навършващи 19г. през годината, в която се провежда
финалния турнир на ДП за спортно-състезателната година или по
млади;

-

Кадетки навършващи 16г. през годината, в която се провежда
финалния турнир на ДП за спортно-състезателната година или по
млади;

-

Момичета навършващи 14г. през годината, в която се провежда
финалния турнир на ДП за спортно-състезателната година или по
млади;

-

Мини-момичета навършващи 12г през годината, в която се провежда
финалния турнир на ДП за спортно-състезателната година или по
млади;

-

Мини-момичета - навършващи 10г през през годината, в която се
провежда финалния турнир на ДП за спортно-състезателната година
или по млади;

-

Мини-момичета, навършващи 8г. през годината?
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-

Младежки групи /жени и мъже/, навършващи 19г. или по млади плюс
до двама навършващи 21г. през годината, в която се провежда
финалния турнир на ДП за спортно-състезателната година;

-

Юноши - навършващи 19г. през годината, в която се провежда
финалния турнир на ДП за спортно-състезателната година или по
млади;

-

Кадети - навършващи 16г. през годината, в която се провежда
финалния турнир на ДП за спортно-състезателната година или по
млади;

-

Момчета - навършващи 14г. през годината, в която се провежда
финалния турнир на ДП за спортно-състезателната година или по
млади;

-

Мини-момчета, навършващи 12г. през годината, в която се провежда
финалния турнир на ДП за спортно-състезателната година или по
млади;

-

Мини-момчета - навършващи 10г. през годината, в която се провеждат
Фестивалите за спортно-състезателната година или по млади;

-

Мини-момчета, навършващи 8г. през годината, в която се провеждат
Фестивалите за спортно-състезателната година или по-млади.

4.4. Заявките за организиране на срещи или турнири от зоналните първенства се обявяват и
съгласуват със съответния регионален представител на БФ Баскетбол;
4.5. В квалификационните турнири домакинството получават класиралите се на 2 място от
Североизточната и Югоизточната, и на 3 място от Западна ‚А‘ групи за юноши,
кадети и момчета в А групите. Писмени заявки за участие в квалификационните турнири
се представят на регионалните представители на БФБ до 30 март на съответната спортносъстезателна година.
4.6. За финалните турнири на Държавните първенства, писмени заявки се представят в БФ
Баскетбол до 3 /три/ дни след завършването на баражите. БК, желаещи да организират
финален турнир, е необходимо да направят официална заявка с подробно описание на
условията, които БК може да осигури за нормалното протичане на съответния турнир;
Решението за предоставяне на домакинство на финален турнир от Държавното първенство се
взема от СТК на федерацията, като се дава предимство на онези БК, които предлагат и имат
възможност да осигурят по-добри условия за организация и настаняване на участниците –
хотел, храна, оборудване на зала и др. Ако има спор съответното домакинство ще се определя
от Президента на БФБ или УС.
4.7.
БК, подал писмена заявка за участие в зоналното първенство и отказал се от участие
след изготвянето на официалната програма преди първата официална среща се наказва с
глоба в размер на 500лв.
4.8.
БК, подал писмена заявка за участие в квалификационен или финален турнир и
неявил се, или явил се за участие, но преустановил участието си преди изиграването на
последната среща на отбора, губи всички точки за подпомагане от ММС за същата спортносъстезателна година за съответната възраст;
4.9. За участие в зоналните, квалификационните и финалните първенства за
подрастващи във възрастови групи кадетки и кадети , момичета и момчета до 14г. и до 12г.
треньорите на отборите трябва да представят тимов лист с до 14 сътезатели/ки, редовно
картотекирани, от които може да използва за всяка среща минимум 10 и максимум 14
състезатели - годни за игра и присъстващи на терена /използват се протоколите за
минибаскетбол до 12г./. При девойките и юношите се представя тимов лист с до 14
състезатели от които за всяка среща се използват минимум 10 и максимум 12 състезатели.
а. БК, участващ в първенството за младежи може да картотекират неограничен брой
състезатели, навършващи 19г. и по-млади, както и до 5 /пет/ състезатели, навършващи 21г.
през годината, в която се провежда финалния турнир на ДП за спортно-състезателната година ,
като за всяка отделна среща могат да използват само двама от тях.
4.10. Всички състезатели могат да вземат участие в до две възрастови групи от Държавните
първенства за подрастващи. Състезателите – кадетки, кадети, девойки и юноши и младежи
могат да се състезават и в отборите за жени и мъже на своя БК;

3

4.11. Състезателите по минибаскетбол до 8 г., 10 г. и 12 г. имат право да вземат участие само в
следващата възрастова група с медицинско разрешение.
4.12.

Треньор на БК няма право да бъде записан в тимовия лист или да седи на
отборната скамейка на представителен отбор на друг БК за участие в среща от
всички етапи на Държавните първенства.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАСКЕТБОЛНИЯ КЛУБ – ДОМАКИН
5. Оборудване в залата
5.1 БК-домакин на състезание от Държавните първенства за подрастващи, е необходимо да
осигури в спортната зала:
a. Изправни технически съоръжения по изискванията на официалния състезателен
правилник;
б. Размери на таблата 180 см /+3 см/ в хоризонтална и 105 см /+2 см/ във вертикална
посока. Долните и страничните ръбове на таблата да бъдат обезопасени с тапицировка
по изискванията на официалния състезателния правилник и приложенията му;
в. Монтирани на таблата специални чупещи се обръчи, които поддават свободно при пряко
натоварване върху тях по изискванията на официалния състезателен правилник;
г. Летва за измерване височината на баскетболните рингове;
д. Информационно електронно табло отчитащо времетраенето низходящо от 10 мин. kъм 0
мин.;
е. Уред за 24 сек., стопиращ се отделно от информационното табло с 4 или 2 монитора,
отчитащи периода низходящо от 24 сек. към 0 сек., и поставени по изискванията на
официалния състезателен правилник;
ж. Оборудване с най-малко два подчертано различни сигнала с много силен звук по
изискванията на чл. 3 от официалния състезателен правилник;
з. Радиоуредба с микрофон;
и. Табелки за броя на нарушенията на състезателите и сигнални показатели за отборните
нарушения, отговарящи по изисквания и размери на официалния състезателен
правилник;
к. Стрелка-показалец за алтернативно притежание на топката.
Забележка: Съгласно промените в официалния състезателен правилник на ФИБА, влезли в
сила от 01.10.2014г., е необходимо игралните полета да бъдат разчертани съгласно
новите изисквания, както и на уреда за 24 сек. да бъде въведена функция за стартиране от
14 сек.
5.2 Насрочване и промяна на дата и час за провеждане на среща:
а. Когато БК пожелае по установения ред промяна на дата и/или час по програмата на ДП
поради заетост на залата с друго мероприятие, искането е необходимо да бъде
придружено от официален документ, потвърждаващ проявата, издаден от
висшестоящата организация или учреждение – организатор на мероприятието.
б. При всички случаи на искане за пренасрочване на среща и/или промяна на началния час БК
изпраща аргументирано писмено предложение, което трябва да постъпи в БФ Баскетбол
най-малко три работни дни преди срещата с внесена такса от 100 лв.
Предложенията, направени извън срока не подлежат на обсъждане.
в. Отлагане на среща поради заболяване се приема единствено при официално обявена
епидемия от ХЕИ за същото заболяване в населеното място, от където е клубът , срещу
официални медицински свидетелства на минимум четирима заболели състезатели и при
получено уведомление в офиса на БФ Баскетбол, за А-групите или при регионалните
представители на БФ Баскетбол, за междуобластните първенства, поне 48 часа преди
насрочената среща.
Отлагане на среща/турнир може да има и при форсмажорни обстоятелства по решение на БФ
Баскетбол.
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5.3. Температурата в залата по време на среща от първенствата за подрастващи не
трябва да бъде под 16оС. Ако температурата в залата е под 16оC, срещата не може да
започне или да продължи.
5.4. Среща от А група за подрастващи на отбор, който трябва да пътува след мача до
своя град повече от 100км. не може да има начален час по късно от 13ч.
Среща от А група за подрастващи на отбор, който трябва да пътува след мача до
своя град по малко от 100км. не може да има начален час по късно от 14ч.

6. Баскетболни топки
6.1. БК-домакин е задължен да предостави на гостуващия отбор най-малко 2 /две/ отговарящи
на изискванията на официалния състезателен правилник баскетболни топки
от марка
лицензирана от ФИБА, годни за разгряване и игра, като размерите им са, както следва:
а. За състезанията по мини баскетбол /8, 10 и 12г - момичета./ – No 5;
б. За състезанията по мини баскетбол-момчета /12г./ и в женския профил за всички
останали възрасти – No 6;
в. За състезанията в мъжкия профил за всички останали възрасти – No 7.
7. Резервна скамейка
7.1 БК-домакин е задължен да предостави на участващите отбори по 14 /четиринадесет/
седящи места, находящи се в зоната на отборната скамейка за: старши-треньор, треньор, до пет
души придружители на отбора /ръководител, лекар и други/ и до девет редовни резервни
състезатели, записани в състезателния протокол. За лицата, заели места на резервната
скамейка, отговорността е на старши-треньора на отбора;
8. Съдийско обслужване
8.1. БК-домакин е задължен да осигури подходяща съблекалня с баня на назначените съдии;
9. Секретарски апарат и статистика
9.1. БК-домакин на турнир от зоналните първенства и „А“ групите /мъжка част/. трябва
да ползва само лицензиран от Съдийска Комисия към БФБ секретарски апарат, който
задължително се състои от трима души, несвързани по никакъв начин с участващите в срещата
отбори;
При неспазване - глоба по чл.34.1.
9.2. БК-домакин на квалификационен или финален турнир, е задължен да ползва
единствено утвърдените от Съдийска Комисия БФБ и притежаващи лицензионна карта лица за
секретарския апарат: секретар, времеизмервач, времеизмервач на 24-те секунди и информатор,
облечени с еднакво облекло - ризи, фланелки, якета, анцузи;
9.3. За дейността на секретарския апарат и стриктното изпълнение на задълженията му се
упражнява контрол от главния съдия на турнира.
9.4. За срещите от Финалните турнири / без минибаскетбол 10, 12 и 14г./ е задължително да
се води компютърна статистика от 2-ма статистици на среща със статистически софтуеър,
предоставен безплатно от БФБаскетбол.
9.5.

Най-късно 10 дни преди първенствата /зонални и А групи/, БК е длъжен да
предостави в БФБ - снимка на отбора в официален екип и детайлен списък на отбора по
образец на електронен носител, както и логото на клуба, в случай, че има такова.

10. Информатор и озвучаване
10.1. По време на среща от Държавните първенства радиоуредбата в залата е допустимо да
се ползва единствено от назначения информатор за текуща информация на публиката;
10.2.

За срещите от Младежката лига е задължително да има озвучаване и информатор.

11. Дежурен лекар
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11.1. БК-домакин е задължен да осигури дежурен лекар на състезанието, назначен със заповед
на медицински център по рехабилитация и спортна медицина “Диана Спорт", диспансерите по
спортна медицина, отделенията и кабинетите по спортна медицина в държавните здравни
заведения, а където няма такива – от останалите държавни или частни здравни заведения.
Назначените дежурни лекари проверяват медицинските прегледи на участниците в
състезанието, включително и съдиите, които трябва да бъдат извършени съгласно изискванията
на Наредба №8 от 18.03.2005 г. на МЗ;
11.2. За дежурно медицинско лице на състезанието не може да се назначава лекар на отбор –
участник в същото състезание;
11.3. При неявяване на назначен със заповед дежурен лекар – срещата не може да започне.
12. Охрана
12.1 БК, организатор на състезание за подрастващи, отговаря за реда в спортната зала;
12.2 БК-домакин на турнир от ДП е длъжен да обезпечи чрез МВР, лицензирана
охранителна фирма или по друг начин безопасността на участниците в турнира, по
преценка на БК. Лицата, отговарящи за сигурността на участниците трябва да имат
отличително облекло или знаци и да разпишат официалния протокол преди
срещата. При необходимост, по изискване на главния съдия, могат да се
предприемат допълнителни мерkи за осигуряване безопасността.
IV. АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ
13. Проверка на документите преди срещата
13.1 Преди провеждане на срещите от всички етапи на Държавните първенства, главният
съдия на всеки турнир проверява на секретарската маса редовността на състезателите, което се
удостоверява с:
а. Официален отборен списък /по образец/ на състезателите и треньорите, заверен от
регионалния представител или в офиса на БФ Баскетбол;
б. Състезателна карта. За състезателите от отборите по минибаскетбол до 8, 10 и до 12г.,
които не притежават състезателна карта – копие от международен паспорт или заверена
и подпечатана ученическа лична карта;
Забележка: Състезател без карта /по вина на БК/ не се допуска до игра.
в. Треньорска карта
Забележка: На треньор без карта /по вина на БК/ се налага глоба в размера на
техническо нарушение.
г. Тимов лист /отделен от медицинския преглед и написан четливо/ с имената и
състезателните номера на състезателите за всяка среща от междуобластното първенство.
За зоналните и финални турнири същият се представя на техническата конференция
преди състезанието/ако няма промени по време на турнира/; В тимовия лист трябва да
бъдат включени поне 5/пет/ състезатели от съответната възрастова група /без младежи /.
д. Медицинско разрешение, издадено от компетентен медицински орган за състезателите
по минибаскетбол до 8 г., 10 г. и 12 г., за участие в състезания от следващата възрастова
група;
е. Предсъстезателен медицински преглед с изходящ номер и мокър печат.
ж. Пред главния съдия се явяват и състезателите / особено при провеждането на
Междуобластните първенства /.
14. Служебна загуба на среща се присъжда:
14.1 Въз основа на чл. 20 от официалния състезателен правилник;
14.2 При включване в игра на нередовен състезател и/или състезател със спрени състезателни
права, на основание чл.16.7, чл.35.2, чл. 4.9. и чл. 4.10 от настоящата Наредба;
14.3 При водене на среща от треньор /длъжностно лице/ със спрени права, на основание чл.
35.2 от настоящата Наредба;
14.4 При наказание по чл. 28.e, чл. 29.е и чл. 30.д от настоящата Наредба;
14.5 За неизпълнение чл.8.2, чл.13.1 /д, е / от настоящата Наредба.
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На отбор, допуснал служебна загуба, се налага глоба от 500 /петстотин/ лв.
14.6 Отбор, допуснал втора служебна загуба поради неявяване на среща, прекратява участието
си до края на първенството, губи всички точки за подпомагане от ММС за съответната спортносъстезателна година и няма право да участва в А група през следващата спортносъстезателна години.;
14.7 В никакъв случай не се разрешава напускане на терена от отбор и отказ за доиграване на
срещата. Ако отборът, напуснал терена, откаже да продължи играта след изтичане на
определеното от старши-съдията време, отборът се санкционира. В този случай БК се наказва с
глоба от 3 000 /три хиляди/ лв., отборът се изважда от участие в Държавното първенство и губи
всички точки за подпомагане от ММС за същата спортно-състезателна година за съответната
възраст;
14.8 В случаите, когато отбор преустанови участието си в Държавното първенство преди
началото на втория полусезон от междуобластното първенство – постигнатите резултати се
анулират.
14.9 Ако отбор преустанови участието си в Държавното първенство през втория полусезон от
междуобластното първенство, постигнатите резултати в първия полусезон се запазват, а за
всички оставащи по програма срещи му се присъждат служебни загуби.
15. Процедура при подаване на контестация
15.1 Подаване и разглеждане на контестации се извършва при спазването изискванията на
официалния състезателен правилник;
15.2 При запазване правото за контестация, капитанът на отбора е длъжен, в присъствието на
старши-съдията и дежурния представител, да се подпише в определеното за целта място в
официалния състезателен протокол и да нанесе точния час на подписването му;
15.3 Към контестацията се прикрепя разписка за пощенски запис или документ за внесена
такса в размер на 50 /петдесет/ лв., преведена на БФБ, бул. “Васил Левски” 75 по сметка:
IBAN: BG10STSA93000000024160, BIC: STSABGSF при БДСК, клон “Отечество”, бул. “В.
Левски” №73. Таксата може да се предаде и на главния съдия срещу временна разписка. При
положително решаване на контестацията, внесената такса се възстановява;
15.4 При неспазване на някое от изискванията, контестацията не се разглежда;
15.5 Контестацията се разглежда от тричленна комисия /с двама подгласници за елиминиране
на конфликт на интереси/ с председател главния съдия, която се избира на техническата
конференция от ръководителите на участващите отбори. Срокът за разглеждане на
контестацията е до 4 /четири/ часа след завършване на срещите за деня;
15.6 В случай, че една от страните се счита ощетена от решението на комисията, тя може да
изисква разглеждането му от Жури д’апел. То трябва да се състои от трима членове /с двама
подгласници за елиминиране конфликт на интереси/, избира се на техническата конференция
от ръководителите на участващите отбори и решението му е окончателно.
15.7 При турнирни срещи от междуобластните първенства, контестациите се решават от
главния съдия, не по-късно от 2 /два/ часа преди следващата среща на отбора, подал
контестация.
15.8. Контестации от срещи от Младежките лиги се разглеждат от Спортно-техническата
комисия преди следващата среща на отбора, подал контестация.
16. Специфични изисквания и разпоредби
16.1 По време на всички квалификационни и предварителните групи от финалните турнири,
БК-домакин на състезанието има право на избор на начален час за срещите на неговия отбор.
За полуфиналните и финални срещи от финалните турнири това право не е в сила и мачовете
се провеждат съгласно официалната програма на състезанието;
16.2 Когато официалната програма предвижда отборите да играят по два мача на ден, е
необходимо да има минимум 3 /три/ часа между отделните срещи на даден отбор;
16.3 Обслужването с главни съдии и съдии на всички етапи от Държавното първенство за
подрастващи се извършва от Съдийска Комисия към БФБ, въз основа на сключен договор между
БФ Баскетбол и Съдийска Комисия към БФБ. Лицата, администриращи всяка среща, са длъжни
да се явят на игралното поле 20 /двадесет/ минути преди обявения начален час;
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16.4 Главните съдии и съдиите за квалификационните турнири, баражите и финалните
турнири се назначават от съответните комисии на Съдийска Комисия към БФБ, а главните
съдии определят съдиите за отделните срещи;
16.5 Върху официалните екипи на отборите трябва да се постави състезателен номер,
отговарящ на изискванията на ФИБА Европа, както следва – 0 или 00 и от 1 до 99.
16.6 БК, чиито отбори са прекратили участието си в даден етап от Държавното първенство,
независимо от причините, не получават точки за подпомагане от МФВС за тези отбори в
съответната възрастова група;
16.7 При доказано участие на нередовен състезател в една официална среща се присъжда
служебна загуба на отбора, включил нередовния състезател в игра. При доказано участие на
нередовен състезател в повече от един мач за една спортно-състезателна година участието на
отбора се прекратява. БК не получава точки за възрастовата група, в която участва този отбор;
16.8 При участие на два отбора на един БК в една възрастова група на междуобластното
първенство, точки получава само отбора с по-предно класиране.
V. КАРТОТЕКИРАНЕ
17. Трансферни периоди
17.1. Картотекирането на състезатели се извършва в четири трансферни периода:
а. Първи период: преди началото на спортно-състезателната година, когато могат да
бъдат картотекирани неограничен брой състезатели в определен ден и час, съгласуван с
регионалния представител;
б. Втори период: между двата полусезона на Младежките лиги, А – групите и на
зоналните първенства за съответната възрастова група, когато могат да бъдат
картотекирани неограничен брой състезатели, независимо дали са взели участие в
настоящото Държавно първенство в България или не;
17.2. БК може да картотекира състезатели и след началото на спортно-състезателната година
до последния работен ден, предхождащ началото на квалификационните турнири, когато
могат да бъдат картотекирани и неограничен брой официално преотстъпени или свободни
състезатели, които не са взели участие в баскетболни мачове за никоя възрастова група през
настоящото Държавно първенство на България;

17.3.

Разрешава се състезател, който е картотекиран в отбор от по-горната от неговата
възраст в БК с който има подписан договор, но който няма отбор съответстващ на възрастта на
състезателя да получи двоен лиценз в друг БК за участие в неговата възрастова група при
спазване на трансферните периоди в чл.17.1. и на ограничението в чл. 21.2.

17.4. Разрешава се състезател, който не е картотекиран в отбора от по-горната от
неговата възраст в БК с който има подписан договор да получи двоен лиценз в друг
БК за участие в по-горната от неговата възрастова група при спазване на
трансферните периоди в чл.17.1. и на ограничението в чл. 21.2.

17.5. Разрешава се състезател - подрастващ, който е картотекиран в мъжки или женски отбор

на БК, който няма представителен отбор за девойки/кадетки респективно юноши/кадети да
получи двоен лиценз в друг БК за за участие в Държавното първенство за подрастващи в
неговата възрастова група при спазване на трансферните периоди в чл.17.1.
17.6. Картотекирането на допълнителни състезатели за участие в зоналните турнири се
извършва от регионалния представител, а за финалните – в офиса на БФ Баскетбол;/може и по
факс/.
18. Състезатели-подрастващи, участвали в първенство на друга държава през
предходната спортно-състезателна година
18.1 Такива състезатели задължително се картотекират в офиса на БФ Баскетбол, при спазване
изискванията на ФИБА.
19. Регистриране на картотека в офиса на БФ Баскетбол
19.1 В случаите, когато представителният отбор на БК не картотекира нови състезатели и
всички състезатели, участвали в междуобластното първенство имат състезателни карти, не е
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необходимо да се извършва регистриране на картотеката на отбора за участие в зонални и
финални турнири в офиса на БФ Баскетбол.
20. Картотекиране извън съгласувания с регионалния представител график
20.1 БК, които искат да картотекират състезатели извън съгласувания с регионалния
представител ден и час за картотекиране до началото на състезанията, заплащат по 10 /десет/
лв. глоба за всеки картотекиран извън графика състезател.
21. Забрана за картотекиране
21.1. БК, които имат финансови задължения към ФИБА, ФИБА Европа, БФ Баскетбол и/или към
треньорите, работещи по писмен договор с БК, нямат право на картотекиране на състезатели до
изплащане на задължението в пълен размер;
21.2. Един състезател не може да бъде картотекиран последователно в повече от два клуба за
подрастващи за една спортно-състезателна година.
21.3. В отборите на младежи, девойки и юноши не могат да бъдат картотекирани
състезатели/ки, които не са били картотекирани в предишни първенства в България и чужбина,
освен в случаите когато имат специално разрешение от Спортно-техническата комисия.
22. Документи за картотекиране
22.1. Документите за картотекиране се представят от служител на БК, който носи отговорност
за редовността им;
22.2. За картотекиране на състезателите и треньорите, БК представят:
а. Договор за спортна подготовка и квалификация, между БК и състезателя, подписан и
от родителя/родителите му – /в случай, че има такъв/.
б. Официален отборен списък по образец в два екземпляра с всички данни за най-малко
10 /десет/ състезатели от съответната или по-долна възрастова група, попълнени на
пишеща машина или компютър, подписани и заверени с печата на БК. След данните на
състезателите се записват и пълните данни на старши-треньора, треньора, лекаря и
масажиста, ако има такива /трите имена, дата на раждане, месторождение,
образование, адрес, домашен и мобилен телефон/;
в. Документ за самоличност на състезателя:
- Лична карта, издадена от МВР;
- Международен паспорт;
- За състезателите ненавършили 14-годишна възраст, които нямат международен
паспорт – заверена и подпечатана ученическа лична карта със снимка;
г. Състезателна карта /задължителна за всички състезатели от възрастова група
момичета и момчета от 14 г. до жени и мъже/. За състезателите, които нямат такава
карта, се представя тяхна снимка в цифров формат /jpeg/ и се внася такса от 3 /три/ лв.
на състезател в офиса на БФ Баскетбол. Състезателите от възраст минибаскетбол до 8
г.,до 10г. и до 12 г. участват в Държавните първенства без състезателна карта, но ако
състезатели, участващи в състезания по минибаскетбол до 12 г., са включени и в
отборите от по-горната възрастова група /момичета и момчета до 14г./, трябва
задължително да им се издаде такава;
д. Разрешение от ФИБА за състезатели, участвали в първенство на друга държава през
предходната спортно-състезателна година.
е. За преотстъпен състезател - писмено разрешение за преотстъпване от друг БК с
посочен срок и официален отборен списък, подписан от състезателя и
родителя/родителите му;
ж. Декларация от треньора /само на
младежи, девойки и юноши/, че всички
състезатели/ки имат предишна картотека в България или чужбина;
з. Треньорска карта.
и. Копие от формуляра за извършен периодичен медицински преглед на
състезателя съгласно изискванията за съответната възрастова група на Наредба №8
от от 18.03.2005г на МЗ за медицинското осигуряване на спортни, физкултурни и
туристически състезания и прояви;
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23. Такси за картотекиране
23.1 БК дължи такса по 10лв. за картотекирането на всеки свой треньор, водещ отбор и такса
за картотекиране в размер на: 1 /един/ лв. на състезател/ка по минибаскетбол до 8 и до 10г.;
на 3 /три/ лв. на състезтел/ка по минибаскетбол до 12г., момичета, момчета, кадетки, кадети
девойки, юноши,; на 5 /пет/лв. на състезател/ка участник в А-група и Младежките лиги с
българско гражданство или гражданство от страна от Европейския съюз и по 1000 /хиляда/ лв.
на състезател с гражданство извън Европейски съюз ;
23.2 При картотекиране на състезател навършил 12 години и ненавършил 20 години, който е
бил без договор или с изтекъл такъв от предишният му клуб, се заплаща “такса картотекиране”
в БФ Баскетбол от новият клуб по 100 лв. за всяка година, в която състезателят е бил
картотекиран в предишния му клуб;
С цялата сформирана сума от таксата по чл.23.2 БФ Баскетбол ще стимулира клуба, в който
състезателят е бил картотекиран до този момент.
Тази такса не се дължи в следните случаи:
-

ако предишния клуб няма отбор във възрастовата група на състезателя за сезона, в
който той си сменя клубната принадлежност.
ако предишния клуб писмено се откаже от финансово стимулиране по този член.
ако състезателя е освободен от отбора. При този случай задължително се представя
служебна бележка за освобождаване на състезателя от последния БК, в който е бил
картотекиран.

23.3 Таксите се заплащат в брой на регионалния представител или се превеждат по банков път
срещу редовно издадена фактура от БФ Баскетбол.
VI. РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ И РЕГИОНАЛНИ ГРУПИ
24. Регионален представител на БФ Баскетбол
24.1.

За провеждането на междуобластните първенства, страната се разделя на шест
регионални групи, като за всяка от тях отговаря регионален представител на БФБ,
назначен по договор от Изпълнителния директор на БФ Баскетбол по предложение на
СТК на федерацията;

24.2.

Основни задължения на регионалния представител:
а. Картотекира отборите от всички възрастови групи за състезанията в зоналното
първенство А групите от 01 до 10 октомври на съответната спортно-състезателна
година и допълнителните състезатели преди при стриктно спазване изискванията на
нормативните документи на БФ Баскетбол;
б. Събира таксата за картотекиране на всеки един състезател срещу редовно издадена
фактура на БФ Баскетбол. До 10 дни след срока за картотекиране се отчита за
получените такси;
в. В зависимост от броя на участващите отбори, определя системата на
междуобластното първенство за различните възрастови групи, която може да бъде
“всеки срещу всеки” или на групи със заключителна фаза;
г. Приема заявките и определя домакинствата за състезанията в зоналното
първенство и А групите;
д. Заявява пред съответната МСКБ необходимостта от главни съдии и съдии за
обезпечаване на съдийското обслужване на състезанията от зоналното първенство
първенство. За такива могат да назначават само лицензирани от Съдийска Комисия към
БФБ съдии в съответната група. След всеки турнир, главният съдия изпраща съдийския
си доклад по образец до Съдийска Комисия към БФБ;
е. До 01 април на съответната спортно-състезателна година изпраща на имейла
на БФБ крайните класирания в зоналните първенства за различните възрасти, с
отбелязани отборите, подали писмени заявки за участие в квалификационните
турнири. Предоставя на БФБ официалните отборни списъци на картотекираните
отбори на БК, договорите за спортна подготовка и квалификация между БК и
състезателя /ако има такива/, подписани и от родителя/родителите му, списъците с
високоръстовите състезатели, измерени лично от него, таблиците и крайното класиране
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на отборите от зоналното първество до 15 май на съответната спортно-състезателна
година;
ж. Действа като мини-дисциплинарна комисия, като следи и налага наказанията за
технически и дисквалифициращи нарушения на състезателите, следи за навременното
изплащане на паричните глоби от ръководители, треньори и длъжностни лица на
отборите и при нужда подготвя доклади до Дисциплинарната комисия на БФ Баскетбол
за налагане на наказания за други дисциплинарни прояви.
25. Регионални групи и разпределение на клубовете в тях:
Североизточен регион /първа и втора регионални групи/.
25.1 Първа регионална група „Мизия” – области Плевен, Ловеч, Габрово, и Велико Търново.
25.2 Втора регионална група „Добруджа” – области Русе, Разград, Търговище, Шумен, Варна,
Добрич и Силистра.
Югоизточен регион /трета и четвърта регионални групи/.
25.3 Трета регионална група „Загоре” – области Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора.
25.4 Четвърта регионална група „Родопи” – области Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив и
Пазарджик.
Западен регион /пета и шеста регионални групи/.
25.5 Пета регионална група „Рила” – области Видин, Монтана, Враца, София, Перник,
Кюстендил и Благоевград.
25.6 Шеста регионална група „Витоша” – София град.
25.7. С цел постигане на оптимален брой мачове между равностойни съперници,
отбори от съседни регионални групи могат да бъдат обединени в обща
междурегионална група в началото на сезона. Решение за такова обединяване се
взема от СТК след предложение от Мениджър НО и състезания.
VII. ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ЗА СЪОТВЕТНИТЕ
ВЪЗРАСТИ
26.1. МЛАДЕЖКИ ЛИГИ /жени и мъже/ – срок за заявки до 25 септември на
съответната спортно-състезателна година.
а. Младежки лиги се провежда с участието до 10 /десет/ отбора;
б. Отборите играят по системата „Всеки срещу всеки” на разменено гостуване или турнирно / в
зависимост от броя на подадените заявки за участие/ в два етапа.
в. След изиграването на Втори етап от размененото гостуване при младежите, първите 4
/четири/ отбора играят Финална четворка. При наличието на 8 /осем/ равностойни отбора /по
преценка на Треньорската комисия/ се играе Финална осмица в три дни.
г. Отборите, участващи в Младежка лига внасят депозит в БФ Баскетбол в размер на 500
/петстотин/ лева заедно с подаване на заявката за участие. Този депозит се връща на БК след
изтичането на сезона. Отбор, който е започнал първенството и впоследствие се е отказал се
наказва с глоба от 3000/три хиляди/лв.;
д. Преди всяка среща се прави официално представяне на отборите, като състезателите трябва
да са облечени в еднакво облекло при представянето.
ж. Ако има по-малко от 4 /четири/ заявки за участие за Младежка лига, първенството не се
провежда.
26.2. А- ГРУПА ЗА ПОДРАСТВАЩИ / юноши, кадети и момчета/ – срок за заявки до 25
септември на съответната спортно-състезателна година. Система за провеждане на
първенствата и други уточнения.
а. Първи етап -до края на месец март.
Отборите /най-малко 5 и най-много 10 отбора/, подали заявка да играят в А група
играят на разменено гостуване като трябва да се изиграят задължително най-малко 12
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срещи. Директно за финалния турнир се класират отборите заели първо място в
Североизточната и Югоизточната А групи и първите два отбора от Западната А група.
б. Втори етап – квалификации – месец април и май.
Домакини на квалификационните турнири са отборите заели второ място в
Североизточната и Югоизточната А групи, третия отбор от Западната А група и найдобрия по ранкинг отбор /от третите отбори от Североизточната,
Югоизточната и четвъртия от Западната групи. Гледат се последните три
години/.
В тези турнири могат да участват максимум по 6 отбора /за максимум 5 дни/
разпределени в турнирите чрез полудирижиран жребий от Спортно-техническата
комисия. За финалния турнир се класират само отборите заели първо място в
квалификационните турнири.
в. Купа на БФ Баскетбол за подрастващи.
Четирите отбора, които се класират директно за Финалния турнир изиграват тридневен
турнир за Купата на БФБ за подрастващи по време на Квалификационните турнири.
г. Трети етап – финален турнир – май и юни.
Финалните турнири се провеждат с участието на 8 отбора за трите възрасти по една
среща на ден за пет дни.
д. Отбор, който е започнал първенството и впоследствие се е отказал се наказва
с глоба от 3000/три хиляди/лв.;
е. Преди всяка среща се прави официално представяне на отборите, като състезателите
трябва да са облечени в еднакво облекло при представянето.
ж. Трансферни периоди - между първия и втория етап за различните възрасти.
з. Ако в някоя от възрастите за А група – подрастващи има по-малко от 4 /четири/ заявки
за участие, първенството не се провежда.
27. Държавно първенство за младежка лига, девойки, юноши.
а. Срещите се провеждат съгласно изискванията на официалния състезателен
правилник по баскетбол;
28. Държавно първенство за кадетки и кадети.
а. Срещите се провеждат в две полувремена по 20 минути с почивка между тях от 10
минути. Всяко полувреме е разделено на два периода по 10 минути с интервал между
тях от 2 минути;
б. През първия и втория период на първото полувреме отборите участват с две
самостоятелни петици плюс до двама резервни състезатели на част;
в. През двата периода на второто полувреме отборите участват с произволни петици,
като при това положение всеки състезател може да вземе участие най-много в три части
от срещата;
г. Преди началото на всяка среща се обявяват четиримата резервни състезатели,
които имат право да вземат участие като смени само в по един период от първото
полувреме. През третия и четвъртия период на второто полувреме смените могат да се
правят произволно;
д. При равен резултат в редовното време на срещите, се играят едно или повече
продължения от 5 /пет/ минути, до излъчването на победител. В продължението могат
да вземат участие свободно всички записани състезатели;
29. Държавно първенство за момичета и момчета
а. Срещите се провеждат в две полувремена по 20 минути с почивка между тях от 10
минути. Всяко полувреме е разделено на два периода по 10 минути с интервал между
тях от 2 минути;
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б. През първия и втория период на първото полувреме отборите участват с две
самостоятелни петици;
в. През двата периода на второто полувреме отборите участват с произволни петици,
като при това положение всеки състезател може да вземе участие най-много в три части
от срещата;
г. Преди началото на всяка среща се обявяват четиримата резервни състезатели,
които имат право да вземат участие като смени само в по един период от първото
полувреме. През третия и четвъртия период на второто полувреме смените могат да се
правят произволно;
д. При равен резултат в редовното време на срещите, се играят едно или повече
продължения от 4 /четири/ минути, до излъчването на победител. В продължението
могат да вземат участие свободно всички записани състезатели;
е. Отборите нямат право да прилагат зонова защита, зонови преси и смесени защити.
Те се задължават да играят само лична защита или лична преса. Не се разрешава
използването на капани, заслони /пик енд рол,”pick and roll”/ и хенд оф,”hand off”.
При прилагането на лична защита, защитниците трябва да са на разстояние не повече
от 2 /два/ метра от нападателите, които пазят, с изключение на случаите, когато същите
се намират на повече от 7 /седем/ метра от коша. При постепенно нападение
защитниците са длъжни да изчакват нападателите най-ниско на линията за трите точки.
Прилагането на тези защити се установява от представителите на Федерацията в
следния ред в зависимост от присъствието им на срещата – Мениджър НО и
състезания , Регионален представител, Дежурен представител, Старши съдия.
Санкцията е: предупреждение; в случай, че отборът продължи да прилага забранени
защити и/или заслони, му се присъждат неограничен брой технически нарушения;
Техническото нарушение по този член се записва в протокола като “B” и важат
правилата за дисквалификация на треньора при получаване на определен брой
технически нарушения съгласно състезателния правилник.
30. Държавно първенство по минибаскетбол до 12 години
а. Срещите се провеждат в две полувремена по 20 минути с почивка между тях от 10
минути. Всяко полувреме е разделено на два периода по 10 минути с интервал между
тях от 2 минути;
б. През първия и втория период на първото полувреме отборите участват с две
самостоятелни петици плюс до двама резервни състезатели;
в. През второто полувреме отборите могат да сформират нови две самостоятелни
петици плюс до двама резервни състезатели, които участват в третия и четвъртия
период, като всеки състезател може да вземе участие в игра най-много в две части – по
една за всяко полувреме.
г. Резервните състезатели /до четири на брой/, обявени преди началото на всяко
полувреме, могат да участват като смени само в по един период от първото и второто
полувреме;
д. В срещите на тези отбори трябва да се спазват и следните допълнителни изисквания:
- Наказателните удари се изпълняват от разстояние 4 /четири/ метра от коша;
- При равен резултат след изтичане на игралното време, се играят едно или повече
продължения от по 4 /четири/ минути, до излъчването на победител. В
продължението могат да вземат участие свободно всички записани състезатели;
е. Отборите нямат право да прилагат зонова защита, зонови преси и смесени защити. Те
се задължават да играят само лична защита или лична преса. Не се разрешава
използването на капани, заслони /pick and roll/ и hand off. При прилагането на лична
защита, защитниците трябва да са на разстояние не повече от 2 /два/ метра от
нападателите, които пазят, с изключение на случаите, когато същите се намират на
повече от 7 /седем/ метра от коша. При постепенно нападение защитниците са длъжни
да изчакват нападателите най-ниско на линията за трите точки. Прилагането на тези
защити се установява от представителите на Федерацията в следния ред в зависимост
от присъствието им на срещата – Мениджър НО и състезания, Регионален
представител, Дежурен представител, Старши съдия. Санкцията е: предупреждение; в
случай, че отборът продължи да прилага забранени защити и/или заслони, му се
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присъждат неограничен брой технически нарушения. Техническото нарушение по този
член се записва в протокола като “B” и важат правилата за дисквалификация на
треньора при получаване на определен брой технически нарушения съгласно
състезателния правилник.
31. Фестивали по минибаскетбол до 10 години и до 8 години.
а. Всички БК, които желаят да участват в ДП за мини баскетбол до 10г. трябва
до 30 ноември да картотекират минимум 10 състезатели/ки. БК, който не е
картотекирал състезателите в този срок не участват в ДП.
б.Срещите се провеждат в две полувремена по 16 минути с почивка между тях от 10
минути. Всяко полувреме е разделено на два периода по 8 минути с интервал между тях
от 2 минути;
в. През първия и втория период на първото полувреме отборите участват с две
самостоятелни четворки с до четири резервни състезатели;
г. През второто полувреме отборите могат да сформират нови две самостоятелни
четворки с до четири резервни състезатели, които участват в третия и четвъртия
период, като всеки състезател може да вземе участие в игра най-много в две части – по
една за всяко полувреме. На полувремето на всяка среща състезателите от двата
отбора задължително изпълняват комплекс от сръчности и техника.
г. В срещите на тези отбори трябва да се спазват и следните допълнителни изисквания:
- играе се на кош, висок 2.60м.
- Не се зачитат три точки;
- Не се отсъждат 8 секунди в задно поле и 24 секунди в нападение;
- Наказателните удари се изпълняват от разстояние 4 /четири/ метра от коша;
- Не се отчита резултат и няма крайно класиране /всички участващи отбори получават
еднакъв брой точки за финансиране/;
- Срещите могат да се обслужват от един секретар и един съдия.
- След завършване на Фестивалите на регионално ниво и според подадените заявки
отборите се разделят на две групи /според изпълнени критерии/ и изиграват финални
фестивали на две места едновременно.
- Разпределението се извършва от Мениджър „Национални отбори и състезания” по
предложение на регионалните представители.
- Критериите по които регионалните представители ще предлагат отбори за двете групи
са следните: селекция на отбора; начин на игра на отбора /отборна или индивидуална/;
сила на отбора и т.н.
- при 8 годишните се допуска участието и на смесени отбори /момичета и момчета/.
д. Отборите нямат право да прилагат зонова защита, зонови преси и смесени защити.
Те се задължават да играят само лична защита или лична преса. Не се разрешава
използването на капани и заслони. При прилагането на лична защита, защитниците
трябва да са на разстояние не повече от 2 /два/ метра от нападателите, които пазят, с
изключение на случаите, когато същите се намират на повече от 7 /седем/ метра от
коша. При постепенно нападение защитниците са длъжни да изчакват нападателите
най-ниско на линията за трите точки.
е. Във фестивалите могат да вземат участие до 16 състезатели, редовно
картотекирани от регионалния представител на БФ Баскетбол. Отборният списък се
представя на главния съдия на техническата конференция и всички записани в него
състезатели/ки могат да вземат участие в срещите.
VIII. ДИСЦИПЛИНАРНИ САНКЦИИ
32. Общи принципи.
32.1 БК, които участват в Държавните първенства за подрастващи, са длъжни да спазват
разпоредбите на българското законодателство, ФИБА, ФИБА Европа и БФ Баскетбол;

14

32.2. БК са длъжни да осигурят адекватното поведение на всички членове на представителните
си отбори /треньори, състезатели, водач, придружаващи лица/, както и на зрителите и
обслужващия персонал;
32.3 По време на състезания за подрастващи се прилага Дисциплинарния правилник на БФ
Баскетбол;
33. Заплащане на глобите
33.1. Всички административни и дисциплинарни нарушения, санкционирани с глоба, трябва да
се заплатят в пълен размер преди следващата среща от турнира на главния съдия срещу
временна разписка;
33.2. В случаите, когато наложената санкция – глоба, не е изплатена в посочения срок,
размерът й се увеличава с лихва, равна на ОЛП плюс 5 пункта, състезателните права на
състезателя се спират автоматически за следващата среща/срещи на отбора му, а длъжностните
права на треньора или всяко друго длъжностно лице, се спират до изплащане на задължението.
33.3. За глоби наложени за административни нарушения на БК при организирането на турнир,
глобите се заплащат веднага след турнира и преди следващата среща на отбора.
VIII. ЕТАПИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ЗА ПОДРАСТВАЩИ
34. Зонални първенства
34.1. Провеждат се във всяка регионална група и за възраститe: минибаскетбол до 12 г.,
момичета и момчета, кадетки и кадети, девойки и юноши , които не са попаднали в А-група в
периода от 15 октомври до 15 март на съответната спортно-състезателна година;
34.2. В зависимост от броя на отборите в съответната регионална група, се играе по системата
„Всеки срещу всеки” или по разделение на групи, като се провеждат до две срещи на ден на
турнирен принцип. Решението за вида на системата се взема от регионалния представител на
БФ Баскетбол; По време на турнирите участващите отбори разделят помежду си разходите за
съдийски, секретарски и лекар по равно срещу издаден документ от БК – домакин.
34.3. Протоколите от срещите на отборите в зоналните първенства се изпращат от
регионалните представители в офиса на БФ Баскетбол до 15 май на съответната спортносъстезателна година.
34.4. За квалификационните турнири добиват право на участие по-предно класиралите се
отбори, като техния брой и разпределение се определят от Спортно–техническата комисия.

34.5. Точки и пари от ММС получават само отборите, взели участие в най-малко 8-10
/осем-десет/ срещи от зоналните първенства. За изиграни повече официални срещи
се получават допълнителни точки за финансиране.
35. Квалификационни турнири
35.1. Провеждат се за всички възрастови групи, като датите за провеждане за различната
възрастова група и пол ще бъдат както следва;
Девойки и юноши – между 10 и 20 април ;
Момичета и момчета до 12г. – между 01 – 10 май ;
Кадетки и кадети – между 15 и 25 май ;
Момичета и момчета до 14г. – между 01 – 10 юни.
35.2. Квалификационни турнири за мини момичета и момчета до 12г.:
В квалификационните турнири за тези възрасти вземат участие максимум 24 отбора/първите
три отбора от зоналните първенства на всеки регион плюс 12 отбора по ранкинг/. Провеждат
се 4 или 6 зонални турнира. Разпределението на отборите в тези турнири се извършва от
Отдел „Високо спортно майсторство” към
БФБ на базата на
представянето им
в
междуобластните първенства за съответната спортно-състезателна година.;
Програмата на зоналните турнири се изготвя от БФБ, след изтеглен служебен жребий;
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За финалните турнири за мини момичета и момчета до 12г., момичета и момчета се класират
първите два или три отбора /в зависимост от броя на зоналните турнири/;
Ако има А група за момичета и момчета до 14г. важи т.26,2, д, е.
35.3. Квалификационни турнири за момичета, момчета, кадетки, кадети, девойки и
юноши:
В квалификационните турнири за тези възрасти вземат участие максимум 24 отбора/първите
два отбора от междуобластните състезания на всеки регион плюс 6 отбора от А- група плюс 6
отбора по ранкинг. Провеждат се 4, 5 или 6 зонални турнира. Домакини на тези турнири са
класиралите се от 5 до 8 място в А- групите за съответната възраст. Разпределението на
отборите в тези турнири се извършва от Спортно–техническата комисия към БФБ на базата
на представянето им в А- група и зоналните първенства за съответната спортно-състезателна
година. При провеждането на 3 квалификационни турнира за момчета, кадети и юноши за
Финалния турнир се класират директно само отборите, заели първо място. Класиралите се на
второ място отбори играят бараж за едно място. Програмата на квалификационните
турнири се изготвя от БФБ, след изтеглен служебен жребий;
36. Финални турнири

36.1. Домакинствата на финални турнири се определят след провеждането на
зоналните първенства от УС на основата на подадени в срок заявки.

36.2. Финалните турнири се провеждат за всички възрастови групи, като датите за провеждане
за различната възрастова група и пол ще бъдат както следва;
Девойки и юноши – между 05 и 15 май ;
Момичета и момчета до 12г. – между 21 май – 01 юни ;
Кадетки и кадети – между 01 и 10 юни ;
Момичета и момчета до 14г. – между 20 – 30 юни.
36.3. Във финалния турнир за девойки, юноши, кадети, кадетки, момичета и момчета участват
8 /осем/ отбора, разпределени в две групи по 4 /четири/ отбора, определени чрез дирижиран
жребий в офиса на БФ Баскетбол, след приключване на зоналните първенства, като реда на
тегленето на жребия е в зависимост от класирането на отборите в квалификационните
турнири и “А”групите.
Забележка: За всички тези възрасти ще се проведе и “Б” Финален турнир с участието до 8
/осем/ и минимум 4/четири/ отбора според класирането им в квалификационните турнири и
предварително подадени заявки.
36.4. През първите три дни се играе в групите по системата “всеки срещу всеки”. Въз основа на
класирането в групите, на четвъртия ден се провеждат полуфиналните срещи: А1-Б2 и Б1-А2;
А3-Б4 и Б3-А4; Победителите от тези срещи играят на петия ден за I-II, и за V за място, а
загубилите за III и VII място;
36.5. Във финалния турнир за момичета и момчета до 12г. участват 12 /дванадесет/ отбора,
разпределени в две групи по 6 /шест/ отбора, определени чрез дирижиран жребий от БФБ след
приключване на квалификационните първенства, като реда на тегленето на жребия е в
зависимост от класирането на отборите в квалификационните и “А”групите. Играят по две
срещи на ден за четири или пет/два дни по две срещи и три дни по една среща/ дни като
всички отбори играят до края.
36.6. Състезанията по минибаскетбол до 8 и 10 г. се провеждат като фестивали на регионален
принцип минимум четири пъти в годината /между ноември и май/. Точки и пари от ММС
получават само отборите, взели участие в минимум четири турнира;
36.7. БК-домакин на финален турнир за девойки, юноши, кадетки, кадети е длължен да осигури
водене на статистика на игровите показатели по време на всички срещи от състезанието;
36.8. БК-домакин на финален турнир за всички възрастови групи, е длъжен да осигури
представянето на състезателите и съдиите на публиката преди всяка среща от турнира;
36.9. С оглед по-икономичното участие на представителните отбори на БК в Държавните
първенства, БФ Баскетбол си запазва правото да извършва допълнения и промени в системите
за провеждането им.
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Програмата на финалните турнири се изготвя от БФБ, след изтеглен служебен жребий;
37. Купа на БФ Баскетбол
37.1. Купата се провежда по преценка на БФБ в зависимост от броя на отборите за всички
възрастови групи, без минибаскетбол – женска част;
37.2. Писмени заявки за участие се приемат в БФ Баскетбол до 10 февруари на съответната
спортно-състезателна година;
37.3. Срещите за купата на БФ Баскетбол ще се проведат от 01 март до 01 април на
съответната спортно-състезатена година;
37.4. Отборите, подали заявки в срок, се подреждат в схема по ранкинг от последната година и
според моментното им състояние;
37.5. Играе се на елиминация в две срещи/домакин и гост/, до оставането на четири отбора;
37.6. Финална четворка: След дирижиран жребий, отборите играят в два дни – полуфинали и
финали.
37.7. Всички участващи отбори поемат разходите по участието си: път, храна и спане,
съдийски и секретарски такси и др., по време на размененото гостуване. Отборът – домакин
поема съдийските разходи по време на Финалния турнир.
37.8.
Отборите /момчета, кадети и юноши/, които се класират директно за
финалните турнири изиграват задължително турнир в два дни /полуфинали и
финали/ през м.април. Турнира се провежда на едно място за трите възрасти.
IX. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
38.1. Представителните отбори на БК участват във всички етапи на Държавните първенства на
собствени разноски и със средства за подпомагане, получени от ММС;
38.2. Допълнително финансиране от страна на БФ Баскетбол, се определя въз основа на
договор, сключен между БФ Баскетбол и БК;
38.3. В зоналните, квалификационните и финалните турнири за А и Б групите всички
суми за хонорари и командировъчни на съдии, главни съдии и секретари и
организационни разноски се поемат от отбора домакин.
38.4. „Преди сезона ( по изключение през сезон 2016/2017 преди втори етап)
регионалните представители трябва да влязат във връзка с участващите отбори и да
съгласуват в писмен вид финансовите условия за участие на отборите във
фестивалите до 8 г. и до 10 г.. Окончателното решение за съответния регион трябва
да бъде изпратено на БФ Баскетбол.
IX. ЗАКРИВАНЕ И НАГРАДИ
39. Награждаване от БФ Баскетбол
39.1. Отборите, класирали се на първите три места във финалните турнири от Държавните
първенства и Младежките лиги, се награждават с купи и медали, осигурени от БФ Баскетбол.
39.2. БФ Баскетбол осигурява и индивидуалните награди на Финалния турнир на базата на
електронната статистика:
- идеална петица на първенството;
- най-полезен състезател на първенството;
- най-добър реализатор на първенството;
- най-добър борец под кошовете;
- състезател с най-много асистенции;
- състезател, откраднал най-много топки;
40. Награждаване от БК-домакин на финален турнир
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40.1 БК-домакин на финален турнир, отделно осигурява и други отборни и индивидуални
награди.

Настоящата Наредба е приета от УС на БФБ с решение № 35 /15.09.2014 г. и променена
с решение 37/15.01.2015 г. с решение 41/25.08.2015 г. ,решение 43/06.10.2015 г. ,
решение 3/11.10.2016 г., решение 4/08.12.2016г. и решение 6/12.01.2017 г. Тя може
да бъде променяна само с решение на УС на БФБ.
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