БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БАСКЕТБОЛ

Н А Р Е Д Б А
ЗА
Провеждането на турнира за
Купа „България”
за мъже и жени
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1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право да подадат заявка за участие имат всички отбори, участници в НБЛ за мъже и
съответно ДП за жени.
Право на участие в Купа „ България” имат първите 8 /осем/ отбора във временното
класиране след втори етап за НБЛ мъже и първите 4 /четири/ във временното
класиране след втори етап за за жени, които са подали заявка за участие до 17.30ч.
на 20 януари.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕЩИТЕ
2.1. За срещите за Купа „ България” 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, Заснемане на срещата на dvd,
Озвучаване,Тренировка на гостуващия отбор, Билети, Съблекални, Температура в залата и
Подсушаване на терена, Мерки за опазване на обществения ред при провеждането на спортни
мероприятия съгласно разпоредбите на Наредба за НБЛ за мъже и съответно Наредба за ДП за
жени.
3. КАРТОТЕКИРАНЕ
3.1. ТРАНСФЕРНИ ПЕРИОДИ и ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3.2.. Картотекирането на състезатели се извършва по правилата и в сроковете на Наредба за НБЛ и
съответно Наредба за ДП за жени.
.3.3. За срещите от КУПА “България” важат правилата в раздел „Участие в първенството на
състезатели и треньори“ на Наредба за НБЛ и съответно Наредба за ДП за жени.
. 3.4. За срещите от финалния турнир отборите не са задължени да участват във всяка среща само
с едни и същи 12 състезатели.
4. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
4.1. Баскетболните клубове имат право при участие в срещи на разменено гостуване да преотстъпват
правото си на домакинство.
4.2. За Насрочване и промяна на дата или час за провеждане на среща, Спортна зала и промяна на
спортната зала, Не започнала или незавършила среща, Неявяване на съдия или дежурен
представител важат разпоредбите на Наредба за НБЛ и съответно Наредба за ДП за жени.
5. СЪДИЙСКО ОБСЛУЖВАНЕ
5.1. Всяка среща се администрира от трима съдии и един дежурен представител.
5.2. Съдийските такси са определени в Таблица за съдийските такси, утвърдена от УС.
5.3. Съдиите и дежурните представители се назначават от Съдийската комисия към БФ Баскетбол.
6. СЛУЖЕБНА ЗАГУБА
6.1. Служебна загуба на среща се присъжда:
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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) на отбора домакин на предварителен кръг - ако не се яви правоспособен лекар,
назначен със законосъобразна заповед до 30 мин. след обявения начален час на срещата;
г) при неизпълнение на решение на УС, АК и ДК;
6.2.Представителен отбор на БК, който е допуснал втора служебна загуба, поради неявяване или
напускане на среща, преустановява участието си в КУПА “БЪЛГАРИЯ” като заема последно място в
КУПА “БЪЛГАРИЯ”, не получава точки за финансиране от МMС и губи право да участва в КУПА
“БЪЛГАРИЯ” и Евротурнирите за две спортно-състезателни години.
7. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
7.1.

Крайното класиране на отборите, участници в КУПА “БЪЛГАРИЯ” се извършва както следва:
а) Отборите, загубили четвъртфиналните срещи получават равни точки за подпомагане от
ММС без да се определя точното им класиране от 5 до 8 място;
б) Отборите, класирали се за полуфинал заемат местата съгласно резултатите им от
финалните срещи за 1/2 и 3/4 място.
8. КОНТЕСТАЦИИ
8.1. Подаване и разглеждане на контестации се извършва при спазване на изискванията на
Официалния състезателен правилник.
8.2. 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;
8.3. Към контестацията да се прикрепи разписка за пощенски запис или документ за внесена в
касата или преведена на КУПА “БЪЛГАРИЯ” такса в размер на 500 лева по сметка: БФБаскетбол –
КУПА “БЪЛГАРИЯ”
Сметка 15881938
IBAN BG41STSA93000015881938
BIC код -STSABGSF
8.4. Таксата може да се предава на главния съдия или дежурния представител срещу временна
разписка.
8.5. При положително решаване на контестацията внесената такса се възстановява.
8.6. Контестациите се разглеждат от Комисия по контестациите в състав Мениджър НО и Състезания
на БФБ, Председателят на Дисциплинарната комисия и Председателят на Съдийската комисия.
8.7. За срещи от финалния турнир за КУПА “БЪЛГАРИЯ” 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.
9. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМНИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРАВА
9.1. В КУПА “БЪЛГАРИЯ” представителните отбори на БК участват изцяло на собствени разноски.
9.2. БФБаскетбол притежава телевизионните и рекламните права за срещите от финалния турнир
за КУПА “БЪЛГАРИЯ” .
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10. ФИНАЛЕН ТУРНИР
10.1. Срокове за подаване оферти за домакинство на финален турнир за Купа България:
За мъже и жени – до 17.30ч. на 20 януари като БК кандидат за домакинство трябва да
поеме ангажимента да организира финалния турнир независимо дали се класира за
участие в него.
10.2. Офертата за домакинство на Финален турнир за Купа България се изпраща до адреса на БФ
Баскетбол в оригинал в запечатан плик, адресиран до УС на БФ Баскетбол. Пликът се отваря на
заседанието на УС, когато по дневен ред се определя домакинството на финалния турнир. Ако има
само една оферта за домакинство, подадена в срок, то тя се отваря от Президента на БФБ
и ако отговаря на изискванията на настоящата Наредба се приема без да се налага
провеждане на заседание на УС за определяне на домакин.
10.3. Домакин на финалния турнир на Купа България може да бъде един от участващите отбори.
10.4. Домакинството ще бъде определяно с решение на УС, като се имат предвид условията за
организирането.
10.5. Домакинството може да бъде определено и от Президента на БФ Баскетбол, в случай че
изборът води до финансова или рекламна полза за федерацията или няма подадена оферта за
домакинство, която отговаря на изискванията на настоящата Наредба.
10.6. Организаторът на финалния турнир поема следните организационни разходи:
- съдийски и секретарски разноски;
- разноски за охрана, лекар, статистика и видеозаснемане;
- наем зала и обслужващ персонал;
10.7. Организаторът на финалния турнир има право на приходи от входни билети.
10.8. БФ Баскетбол може да предостави с договор част от рекламните права на БК, домакин на
финалния турнир срещу определени ангажименти на клуба домакин по организацията на събитието.
11. АДМИНИСТРАТИВНИ И ДИСЦИПЛИНАРНИ САНКЦИИ
11.1. БК, които участват в КУПА “БЪЛГАРИЯ” са длъжни да спазват разпоредбите на българското
законодателство, ФИБА, ФИБА Европа и БФ Баскетбол.
11.2. 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.
12. АДМИНИСТРАТИВНИ И ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
12.1. Дисциплинарната комисия на БФБ налага административните и дисциплинарните санкции на
БК съгласно Дисциплинарно Административния правилник на НБЛ, а Етичната комисия на БФБ
съгласно Етичен кодекс на БФ Баскетбол, на основание доклад на дежурния представител, главния
съдия или друго длъжностно лице.
12.2. 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.
13. АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛОБИ
13.1. При отказ от участие във Финален турнир за Купа България след подадена заявка БК заплаща
глоба в размер на 5 000лв. за мъже и 3 000лв. за жени. Тази глоба не се дължи само ако отбор,
който според класирането трябва да играе квалификации на разменено гостуване се
откаже от участие преди тегленето на жребия.
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13.2. При отказ от организиране на финален турнир след получено домакинство се
налага глоба в размер на 10 000лв. за мъже и 6 000лв. за жени.
14. ЗАПЛАЩАНЕ НА ГЛОБИТЕ
За срещите от КУПА “БЪЛГАРИЯ ” важат правилата за заплащане на глобите в НБЛ и съответно в ДП
за жени.
14. СИСТЕМИ НА ПРОВЕЖДАНЕ И КАЛЕНДАР (УТВЪРЖДАВА СЕ ВСЕКИ СЕЗОН)
15.1.Жени
–Жребий -13.02.2017г.
- пълен недирижиран жребий за полуфиналите между отборите;
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в посочения срок някой от първите четири отбора в класирането след
втория етап не подаде заявка, се дава възможност за участие на петия отбор ако е
подал заявка.
Ако заявките са 3/три/, през първия ден /полуфинали/ първия отбор в класирането
след Втория етап почива.
ФИНАЛНА ЧЕТВОРКА, 04 - 05 март 2017г.
Победителите от полуфиналите играят за първо място, загубилите полуфиналите играят за трето
място.
ПРОГРАМА
04.03.2017г. Полуфинали;
05.03.2017г. Финал за 3 място / Финал за 1 място.
15.2. Мъже – Финална осмица
–Жребий-13.02.2017г.
- дирижиран жребий за четвъртфиналите : Според класирането на отборите след
втория етап от НБЛ и квалификациите между отборите класирани от 1 до 4 място
(« първа четворка») и тези от 5 до 8 място(«втора четворка»).
- пълен недирижиран жребий за полуфиналите между победителите в
четвъртфиналите;
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в посочения срок някой от първите осем отбора в класирането след
втория етап не подаде заявка се дава възможност за участие на деветия отбор, ако е
подал заявка.
Ако заявките са 7/седем/, през първия ден /четвъртфинали/ първия отбор в
класирането след Втория етап почива.
ФИНАЛНА ОСМИЦА 16 - 19 февруари 2017г.
ПРОГРАМА
16.02.2017г. Четвъртфинали;/Победителите играят първия полуфинал/;
17.02.2017г. Четвъртфинали;/Победителите играят втория полуфинал/;
18.02.2017г Полуфинали;
19.02.2017г. Финал за 3 място / Финал за 1 място.
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