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Тази Наредба регламентира провеждането на Държавните
първенства по тенис на маса за спортно-състезателната 2016/2017
година.
Състезанията в Наредбата се администрират от БФТМ, а се
провеждат от Спортните клубове по тенис на маса.

1. ДЪРЖАВНИ ОТБОРНИ ПЪРВЕНСТВА

В Държавните отборни първенства за мъже, жени, юноши и девойки старша и младша
възраст и момчета и момичета до 12 години право на участие имат състезатели/ки/ , които са
картотекирани в БФТМ за спортно-състезателната 2016/2017 г. , на основание Нормативните
документи на Рeпублика България, Европейският съюз, Правилниците на Европейската и
Международна федерации и Наредбата на БФ Тенис на маса.

1.1. „ВИСША ЛИГА” МЪЖЕ
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

1.1.8

1.1.9

В Държавното отборно първенство „Висша Лига” за спортно-състезателната
2016/2017 г. участие ще вземат 8 (осем) отбора МЪЖЕ.
Ако отбор откаже участие, то неговото място ще бъде заето от отбора класирал
се на второ/трето/ място в „баража” за мъже за спортно-състезателната
2015/2016 г. Ако и тези отбори откажат участие то треньорският съвет предлага
на УС как да се определи отбора , който да заеме освободеното място.
Участващите 8 (осем) отбора играят ДВА ЕТАПА.
ПЪРВИ ЕТАП: Този етап се провежда в рамките на ДВА ТУРНИРА, в които
отборите играят по системата „всеки срещу всеки”.
ВТОРИ ЕТАП: Класиралите се отбори от 1 до 8 място след изиграване на Първи
етап продължават по системата на „ ПЛЕЙ ОФ” на разменено гостуване до ДВЕ
ПОБЕДИ.
Домакин на първите срещи е отбор с по-задно класиране. При разменени
победи трета среща се играе при по-предно класирания отбор.
В „А” РГ за спортно–състезателната 2016/2017 г. отпадат класиралият се на осмо
място отбор от „Висша лига”.
Класиралият се отбор на седмо място играе „бараж” за попълване/оставане/ на
„Висша лига” (виж.т.4.6).
Отбор класирал се на първо място във „Висша лига” през спортно–
състезателната 2016/2017 г. има право да участва в „Купата на Европейските
шампиони” през спортно– състезателната 2017/2018 г. , съгласно правилниците
на ЕТТЮ.
Отборите класирали се до шесто място във „Висша лига” през спортно–
състезателната 2016/2017 г. имат право да участват в „ ЕТТЮ Къп „ през
спортно–състезателната 2017/2018 г. , съгласно правилниците на ЕТТЮ.
Заявки за участие в Европейските клубни турнири се приемат до 20 май 2017 г.
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1.2. „ВИСША ЛИГА” ЖЕНИ
1.2.1
1.2.2

В Държавното отборно първенство „Висша Лига” за спортно-състезателната 2016/2017
г. участие ще вземат 8 (осем) отбора ЖЕНИ.
Ако отбор откаже участие, то неговото място ще бъде заето от отбора класирал се на
второ/трето/ място в „баража” за спортно-състезателната 2015/2016 г. Ако и този отбор
откаже участие треньорски съвет предлага на УС как да се определи отбора , който да
заеме освободеното място. Участващите 8 (осем) отбора играят ДВА ЕТАПА.

1.2.3

ПЪРВИ ЕТАП: Този етап се провежда в рамките на ДВА ТУРНИРА, в които отборите
играят по системата „всеки срещу всеки”.
ВТОРИ ЕТАП: Този етап се провежда в рамките на ДВА ТУРНИРА, в които отборите
играят по системата „всеки срещу всеки”.
ОБЩО ОТБОРИТЕ ЖЕНИ „ВИСША ЛИГА” ИГРАЯТ ЧЕТИРИ ТУРНИРА, ДВА ПРЕЗ ЕСЕНТА И
ДВА ПРЕЗ ПРОЛЕТТА.
1.2.4 В „А” РГ за спортно–състезателната 2016/2017 г. отпада класиралият се на осмо място
отбор от „Висша лига”.
1.2.5 Класиралият се отбор на седмо място играе „бараж” за попълване/оставане/ на „Висша
лига” (виж. Т.4.6).
1.2.6 Отбор класирал се на първо място във „Висша лига” през спортно–състезателната
2016/2017 г. има право да участва в „Купата на Европейските шампиони” през спортно–
състезателната 2017/2018 г. , съгласно правилниците на ЕТТЮ.
1.2.7 Отборите класирали се до шесто място във „Висша лига” през спортно–състезателната
2016/2017 г. имат право да участват в„ ЕТТЮ Къп „ през спортно–състезателната
2017/2018 г. , съгласно правилниците на ЕТТЮ.
1.2.8 Заявки за участие в Европейските клубни турнири се приемат до 20 май 2017 г.

1.3. „А” РГ МЪЖЕ И ЖЕНИ
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

В Държавното отборно първенство „А” РГ за спортно–състезателната 2016/2017 г.
участие ще вземат по 8 (осем) отбора мъже и жени – Северна и по 8 (осем) отбора
мъже и жени Южна България:
Ако отбор откаже участие, то неговото място ще бъде заето от отбора, класирал се на
второ място/трето място/ в „баража” за мъже и жени, за спортно-състезателната
2015/2016 г. Ако и този отбор откаже участие треньорски съвет предлага на УС как да се
определи отбора , който да заеме освободеното място.
Участващите 8 (осем) отбора при мъжете и жените играят в два етапа (разделени в
рамките на четири турнира) два турнира през есента и два турнира през пролетта по
системата „всеки срещу всеки”.
Класиралите се на първо и второ място отбори участват в „бараж” (виж. Т.4.6) за
попълване на „Висша лига”, през следващата състезателна година.
Класиралите се отбори на 8 място „А” РГ отпадат директно, а класиралите се на 7 място
отбори в „А” РГ играят „бараж” (виж. Т.4.6) с класиралите се на ВТОРО МЯСТО от „Б” РГ
северна/южна/ България, за едно място.
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1.4. „Б” РГ МЪЖЕ
1.4.1
1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

В Държавното отборно първенство „Б” РГ за спортно–състезателната 2016/2017 г.
участие ще вземат 8 (осем) отбора – Северна и 8 (осем) отбора Южна България:
Ако отбор откаже участие, то неговото място ще бъде заето от отбора класирал се на
второ място/трето/ в „баража”, за спортно-състезателната 2015/2016 г. Ако и този отбор
откаже участие треньорски съвет предлага на УС как да се определи отбора , който да
заеме освободеното място.
Участващите 8 (осем) отбора играят в два етапа (разделени в рамките на четири
турнира) два турнира през есента и два турнира през пролетта по системата „всеки
срещу всеки”.
Класиралите се отбори на 8 място „Б” РГ отпадат директно, а класиралите се на 7 място
отбори играят „бараж” по системата, (виж. Т.4.6)с класиралите се на първо и второ
място отбори от Северозападна - Североизточна / Югозападна и Югоизточна зони - „В”
РГ, за попълване на „Б” РГ – Северна България и „Б” РГ – Южна България/ общо пет
отбора / за две места – Северна и пет отбора за две места Южна България.
В първенствата „Б” РГ имат право на участие повече от един отбор от СК.

1.5...„В” и „В-1” РГ МЪЖЕ
1.5.1

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7

В Държавното отборно първенство „В” и „В-1” РГ за спортно–състезателната 2016/2017
г. участие ще вземат по 8 (осем) отбора в четири зони – Северозарадна и Североизточна
България и по 8 (осем) отбора Югозападна и Югоизточна България:
Ако отбор откаже участие, то неговото място ще бъде заето от отбора класирал се на
второ място/трето/ в „КВАЛИФИКАЦИИТЕ”, за спортно-състезателната 2015/2016 г. Ако
и този
отбор откаже участие треньорски съвет предлага на УС как да се определи
отбора , който да заеме освободеното място.
Участващите 8 (осем) отбора играят в два етапа (разделени в рамките на четири
турнира) два турнира през есента и два турнира през пролетта по системата „всеки
срещу всеки”.
Класиралите се отбори на 8 място „Б” РГ отпадат директно, а класиралите се на 7 място
отбори играят „бараж” по системата, (виж т.4.6) с класиралите се на първо и второ
място отбори от Северозападна - Североизточна / Югозападна и Югоизточна зони - „В”
РГ, за попълване на „Б” РГ – Северна България и „Б” РГ – Южна България/ общо пет
отбора / за две места.
В квалификациите за попълване на „В-1” участват всички отбори подали своевременно
заявка за ЕДНО МЯСТО/ОСМО/, а където няма осем отбора до попълване на групата.
Системата за провеждане на турнира е в зависимост от броя на отборите.
Класиралите се на първо и второ място отбори от „ В“ РГ играят „бараж” с класиралите
се на седмо място от „Б” групи - северна и южна България общо пет отбора, за две
места (виж т.4.6)
В първенствата „В”, „В-1” РГ имат право на участие повече от един отбор от СК.
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1.6. МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ ДО 21 ГОДИНИ
През спортно-състезателната 2016/2017 г. право на участие имат родените
след 01 януари 1996 година
1.6.1. Право на участие имат всички картотекирани СПОРТНИ КЛУБОВЕ на територията на
Република България САМО С ЕДИН ОТБОР.
1.6.2. Отборните първенства се провеждат, както следва:
- Първи етап: Отборите се подреждат в 4/ 3 или 2/ групи в зависимост от броя на
участниците. В групите се играе по системата „всеки срещу всеки”.
- Втори етап: Класиралите се отбори при четири групи играят „полуфинал 1 от 1 група с
1 от четвърта група и 1 от 2 група срещу 1 от трета група. Победителите играят за 1 и 2 място
победените за 3 и 4 място и т.н. до крайно класиране.
- при три групи се играят финални тройки, а при две групи отборите играят „на кръст”полуфинал и финал/ до крайно класиране.
Подреждането на отборите се извършва на основание временната ранглистата при
мъжете и жените и ранглистата при юношите и девойките до 18 г. от НТ „Млад Олимпиец” – от
сбор точки от ВТОРИ И ТРЕТИ ЕТАПИ ОТ НТ „МЛАД ОЛИМПИЕЦ”.

ВНИМАНИЕ!, ВНИМАНИЕ!, ВНИМАНИЕ!
1. През спортно–състезателната 2016/2017г. един
състезател има право да участва в отборните и
индивидуални първенства само в една по-горна
възраст, както следва:
10 годишни в 12 годишни
12 годишни в 15 годишни
15 годишни в 18 годишни
18 годишни в 21 г. и мъже и жени
2. През спортно–състезателната 2016/2017 г. всеки
състезател от посочените по-горе възрасти има
право на свободно участие в отборните и
индивидуални състезания до 21 г, В-1, В, Б, А и ВЛ
/мъже и жени/, като състезателите задължително
се картотекират в посочените групи и възрасти, за
участие.
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1.7. ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ СТАРША, МЛАДША ВЪЗРАСТ И МОМЧЕТА И
МОМИЧЕТА ДО 12 ГОДИНИ
1.7.1.

През спортно-състезателната 2016/2017 г. право на участие имат родените след:
- 01.01.2005 г.
- 01.01.2002 г.
- 01.01.1999 г.

1.7.2.

– момчета и момичета
– кадети и кадетки
– юноши и девойки

до 12 г.
до 15 г.
до 18 г.

ПЪРВИ ЕТАП – квалификационнен - ДВЕ ЗОНИ:
-

СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ
ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

Двете ЗОНИ ще определят ПО ТРИ ОТБОРА, ОБЩО ШЕСТ ОТБОРА ЗА
УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП- ФИНАЛЕН.
В двете зони участват отбори, които не са се класирали от 1 до 3-то място от Първи етап
– квалификационен на НТ „Млад Олимпиец” –.
Първи етап – в отборните квалификации в двете зони участващите спортни клубове се
подреждат в предварителни групи виж. 4.7. Подреждането на водачите на групите става от
временната ранглистата от 2016/2017 г. от Квалификациите от Първи етап НТ „ Млад
Олимпиец”, от сбора на точките на тримата най-добре класиралите се ДО 15 И 18 ГОДИНИ
състезатели/ки/ от спортен клуб.
ЗА ОТБОРНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ДО 12 ГОДИНИ ОТ СБОРА НА ТОЧКИТЕ НА ДВАМАТА НАЙНАПРЕД КЛАСИРАНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ /КИ/ ОТ СПОРТЕН КЛУБ – от първи етап НТ „ Млад
олимпиец”
В групите се играе по системата „всеки срещу всеки”.
В зависимост от броя на предварителните групи на Техническата конференция се
определя системата на игра в следващият етап, който ще определи ТРИТЕ отбора.
- Отборите класирали се от ПЪРВО до ТРЕТО място от ДВЕТЕ квалификации, ОБЩО
ШЕСТ ОТБОРА участват във ВТОРИ ЕТАП – ФИНАЛЕН.
- Клубовете участници в Първи етап и класирали се след ТРЕТО МЯСТО участват в
разпределението на средствата за „Финансово подпомагане на спортните клубове за 2016
година”.

1.7.3 ВТОРИ ЕТАП – ФИНАЛЕН ТУРНИР
Участват класиралите се отбори от Първи етап – отборни квалификации
т.1.7.2./, плюс ШЕСТ отбори с най-добро класиране ПО ТОЧКИ НА ТРИМА състезатели
от клуб от Първи етап – квалификационен на НТ „МЛАД ОЛИМПИЕЦ”, общо
ДВАНАДЕСЕТ ОТБОРА.
Начин на провеждане:
Отборите се подреждат в четири групи по три отбора. В групите се играе по
системата „всеки срещу всеки.
-

І ГРУПА
1СБ
1 кв.ЮБ
2 кв.СБ

ІІ ГРУПА
1ЮБ
1 кв.СБ
2 кв. ЮБ

ІІІ ГРУПА
2СБ
3ЮБ
З кв. СБ

ІV ГРУПА
2ЮБ
3СБ
З кв.ЮБ
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След изиграване в предварителните групи първите два отбора от група играят за
класиране от 1 до 8 място по системата на „прогресивно елиминиране” с една загуба, а
класиралите се на трето място играят на „кръст” полуфинал и победителите играят за 910 място, а загубилите за 11-12 място.

-

Отборите се подреждат на схема 8, както следва:
под № 1 в схемата – класиралият се на първо място в първа група
под № 8 в схемата – класиралият се на първо място във втора група
под № 4 в схемата – класиралият се на първо място в четвърта група
под № 5 в схемата – класиралият се на първо място в трета група и така нататък.

- ВАЖНО! ВАЖНО: ВАЖНО: В ПОСОЧЕНИТЕ ЕТАПИ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ
САМО ПО ЕДИН ОТБОР ОТ СПОРТЕН КЛУБ!

2. ДЪРЖАВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПЪРВЕНСТВА

В Държавните индивидуални първенства, двойки и смесени двойки за мъже, жени,
юноши и девойки старша и младша възраст и момчета и момичета до 12 години право на
участие имат състезатели/ки/ , които са картотекирани в БФТМ за спортно-състезателната
2016/2017 г. , на основание Нормативните документи на Рeпублика България, Европейският
съюз, Правилника на Европейската федерация и Наредбата на БФ Тенис на маса.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!
ЖРЕБИИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ПЪРВЕНСТВА ЗА
ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ ЩЕ СЕ ИЗГОТВЯТ С КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА
ЛИЦЕНЗИРАНА ОТ СВЕТОВНАТА И ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИИ, КАТО СЕ
СПАЗВАТ
ПРЕДВИДЕНИТЕ
В
НАСТОЯЩАТА
НАРЕДБА
ТЕКСТОВЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2.1. МЪЖЕ И ЖЕНИ

2.1.1. Начин на провеждане: - В ДВА ЕТАПА:
2.1.2.ПЪРВИ ЕТАП (Квалификации):
В Първи етап имат право на участие имат всички, които не попадат в описаните в 2.1.3. 16 състезатели и 16 състезателки.
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- мъже и жени – Останалите участници от Спортните клубове подали Заявка ще бъдат
поставени по действащата „ранглиста” за мъже и жени в групи, като водачи и подводачи.
Останалите участници се хвърлят на общ жребий съгласно Международният правилник на
ИТТФ.
От всяка група напред продължават 2 (двама ) състезатели/ки/. В групите се играе по
системата „всеки срещу всеки” 3 от 5 гейма.
След изиграването на срещите в групите състезателите продължават състезанието с
останалите 16 състезатели и състезателки от по системата „елиминиране чрез една загуба” на
основна схема 64.
2.1.3. ВТОРИ ЕТАП – ФИНАЛЕН:
Във ВТОРИ ЕТАП участват състезатели/ки/ МЪЖЕ И ЖЕНИ
- От тях 16 състезатели/ки/ се определят КАКТО СЛЕДВА:
- Шампиона от предходната спортно-състезателна година (1 място)
- Двамата най-напред класирани в Световната ранглиста български състезатели от
последната ранглиста на ITTF (2 места)
Състезателите/ките/ от 1 до 13 място от последната Национална ранглиста на България
(13 места)
- ПЛЮС класиралите се от Квалификациите състезатели/ки/ – МЪЖЕ И ЖЕНИ.
Забележка към 2.1. : Ако даден състезател е шампион и е в националната ранглиста, то той ще
вземе участие в ДИП като Шампион , а на неговото място от Националната ранглиста ще играе
състезателят, който следва. Същото се отнася и за състезател, който е сред първите двама найнапред класирани български състезатели в Световната ранглиста. Пример: Състезател Х е
шампион на България и е №5 в Националната ранглиста. Тогава състезателите , които участват
в Основна схема от Националната ранглиста са отново 13 , но те са от № 1 до № 14 , като
изключим №5 , който е шампион. Пример 2: Състезател У е най-напред класирал се в
Световната ранглиста, а същевременно е и №1 в Националната ранглиста, то той ще участва от
местата на състезателите класирани най-напред в Световната ранглиста. Пример 3: Състезател
Z е шампион на България и е най-напред класирал се в Световната ранглиста, но не е в
националната ранглиста. Тогава той ще участва като шампион, а от местата за най-напред
класирали се в Световната ранглиста ще участват втория и третия най-напред класирани в
Световната ранглиста.

-

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Участниците се поставят ЧРЕЗ жребии на основание Правилника на ИТТФ на основна
схема за 64 участника при мъжете и основна схема 32 при жените.
ФИНАЛНИЯТ ЕТАП ще се проведе по системата „елиминиране чрез една загуба” 4 от 7
победни гейма.
Първенците от групите се хвърлят на жребий, като в първият кърг не се срещат с
поставените 16 състезатели/ки/.
Подреждането на дисциплините двойки и смесени двойки се извършва на базата на
временната ранглиста като се взема впредвид сбора от точките на състезателите от двойката.
Двойки от различни спортни клубове се подреждат, като водещ състезател е този, който има
повече точки от временната ранглиста. При смесените двойки водещ е състезател ОТ МЪЖКИ
ПОЛ.
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2.2. МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ ДО 21 ГОДИНИ

-

Право на участие:

В Държавните индивидуални първенства в дисциплините двойки и смесени двойки
младежи и девойки до 21 години участват състезатели/ки/ , които са картотекирани в БФТМ за
спортно-състезателната 2016/2017 г. и родени след 01 януари 1996 година.
ВАЖНО: СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ СЕ ПОДРЕЖДАТ/ХВЪРЛЯТ НА ЖРЕБИЙ/ В СХЕМИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В
ИНДИВИДУАЛНОТО ПЪРВЕНСТВО НА ОСНОВАНИЕ ВРЕМЕННАТА РАНГЛИСТА ЗА МЪЖЕ И
ЖЕНИ И ОТ РАНГЛИСТАТА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ДО 18 ГОДИНИ.
Подреждането на дисциплините двойки и смесени двойки се извършва на базата на
временната ранглиста за мъже и жени,като се взема предвид сбора от точките на двамата
състезатели. Двойки от различни спортни клубове се подреждат, като водещ състезател е
този който има повече точки от временната ранглиста. При смесените двойки водещ е
състезател ОТ МЪЖКИ ПОЛ.
Индивидуалните дисциплини ще се проведат по системата на „елиминиране чрез една
загуба” 3 от 5 победни гейма.

2.3. ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ СТАРША, МЛАДША ВЪЗРАСТ И МОМЧЕТА И
МОМИЧЕТА ДО 12 ГОДИНИ
- Право на участие:
В Държавните индивидуални първенства, двойки и смесени двойки за спортносъстезателната 2016/2017 г. имат родените след:
- 01.01.2005
- 01.01.2002 г.
- 01.01.1999 г.
-

- момчета и момичета
- кадети и кадетки
- юноши и девойки

до 12 г.
до 15 г.
до 18 г.

Начин на провеждане:

Държавните индивидуални първенства до 12, 15 и 18 години се провеждат на ДВА
ЕТАПА:
ПЪРВИ ЕТАП: - КВАЛИФИКАЦИОНЕН.
В Първи етап имат право на участие всички състезатели /ки/, които не са се класирали
за участие във Финален турнир „Млад Олимпиец”.
Участниците в квалификациите ще бъдат разделени в групи. Класиралите се на първо и
второ място в групите продължават в основна схема за 64 участника.
ВТОРИ ЕТАП: - ОСНОВНА СХЕМА
Първенците от групите се хвърлят на жребий, като в първият кръг не се срещат с
поставените 16 състезатели/ки/.
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До ¼ финал в ОСНОВНА СХЕМА се играе по системата „елиминиране чрез една
загуба”, 3 от 5 победни гейма.
След това се продължава по системата на „прогресивно елиминиране: – класиране от
1 до 8 място, 3 от 5 победни гейма.
В дисциплините двойки и смесени двойки се играе по системата „елиминиране чрез
една загуба” 3 от 5 победни гейма.
Подреждането на дисциплините двойки и смесени двойки се извършва на базата на
временната ранглиста, за съответната възраст, като се взема впредвид сбора от точките на
състезателите. Двойки от различни спортни клубове се подреждат, като водещ състезател е
този който има повече точки от временната ранглиста. При смесените двойки водещ е
състезател ОТ МЪЖКИ ПОЛ.

2.4. МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА ДО 10 ГОДИНИ
-

Право на участие:

В Държавното индивидуално първенство за момчета и момичета до 10 години за
спортно-състезателната 2016/2017 г. имат родените след:
- 01.01.2007 г.

– момчета и момичета

до 10 г.

- Начин на провеждане:
Държавното индивидуално първенство до 10 години се провеждат на ДВА ЕТАПА:
ПЪРВИ ЕТАП: - КВАЛИФИКАЦИОНЕН.
В Първи етап имат право на участие всички заявили се състезатели/ки/.
Участниците в квалификациите ще бъдат разделени в групи. Класиралите се на първо и
второ място в групите продължават в основна схема, съгласно броят на участниците и
съобразено с Международният правилник.

ВТОРИ ЕТАП: - ОСНОВНА СХЕМА
В индивидуалното първенство до ¼ финал в ОСНОВНА СХЕМА се играе по системата
„елиминиране чрез една загуба”, 3 от 5 победни гейма.
След това се продължава по системата на „прогресивно елиминиране: – класиране от
1 до 8 място, 3 от 5 победни гейма.

2.5. НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР „МЛАД ОЛИМПИЕЦ”
„ КУПА БЪЛГАРИЯ” до 12, 15 и 18 г.

- Право на участие:
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В Националните турнири „Млад Олимпиец” за юноши и девойки старша и младша
възраст и момчета и момичета до 12 г. участват състезатели/ки/ картотекирани в БФТМ за
спортно-състезателната 2016/2017 г. родени след:
- 01.01.2005 г.
- 01.01.2002 г.
- 01.01.1999 г.

-

– момчета и момичета
– кадети и кадетки
– юноши и девойки

до 12 г.
до 15 г.
до 18 г.

Националните турнири за 12, 15 и 18 години ще се проведат в ТРИ ЕТАПА:

ПЪРВИ ЕТАП - ДВЕ ЗОНИ

ВАЖНО: ТОЗИ ЕТАП НЕ НОСИ ТОЧКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
НАЦИОНАЛНИТЕ ОТБОРИ !!!!!!!!
-

ЗОНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ
ЗОНА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
Начин на провеждане на Първи етап:

Състезателите, които са заявени за участие в ДВЕТЕ ЗОНИ ще бъдат
разпределени в 16 групи.
ВОДАЧИТЕ НА ГРУПИТЕ СЕ ПОДРЕЖДАТ НА БАЗАТА КЛАСИРАНЕТО ОТ НТ
„МЛАД ОЛИМПИЕЦ” ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА, СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИЯ
ПРАВИЛНИК, КАТО БЪДАТ ИЗВАДЕНИ СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ КОИТО ИЗЛИЗАТ ОТ
СЪОТВЕТНАТА ВЪЗРАСТ.
-

-

-

След изиграването на предварителните групи състезателите класирали се на
първо и второ място общо 32 състезатели/ки/ продължават на основна схема
32.
Подреждане в основна схема 32:- Класирал се състезател на първо място в
първа група се поставя под № 1. Класиралият се състезател на първо място от
втора група се поставя под № 32 и т.н. съгласно Правилника Международния
правилник на ИТТФ.
След първият кръг ПОБЕДИТЕЛИТЕ - 16 състезатели/ки/ продължават на
„прогресивно елиминиране” до крайно класиране от 1 до 16 място, 3 от 5
победни гейма.

Останалите състезатели от 17 до 32 също продължават на „прогресивно
елиминиране” до пълно класиране 3 от 5 „победни гейма”
Класиралите се от 33 до 64 / НА ТРЕТО И ЧЕТВЪРТО МЯСТО В
ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ГРУПИ/ получават ЕДНАКВИ ТОЧКИ за финансиране.
-

ВТОРИ ЕТАП
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-

КЛАСИРАЛИТЕ СЕ ОТ 1 ДО 14 МЯСТО ОТ ДВЕТЕ ЗОНИ, ОБЩО 28 / ДВАДЕСЕТ И
ОСЕМ / СЪСТЕЗАТЕЛИ/КИ/ УЧАСТВАТ ДИРЕКТНО ВЪВ ВТОРИ ЕТАП.

Класиралите се състезатели от Първи етап общо 28 състезатели/ки/ и
състезатели ОТ ДВЕТЕ ЗОНИ се подреждат по „змията” в 8 групи. В групите се играе по
системата „всеки срещу всеки” 3 от 5 победни гейма.
ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ТУРНИРА СЕ ПРОВЕЖДАТ КАВАЛИФИКАЦИИ ЗА 4
/ЧЕТИРИ/ МЕСТА.

Участниците в квалификациите не заплащат такса участие.
В квалификационния турнир участват състезатели от Първи етап – класиралите
се на 15, 16, 17, 18 19, 20, 21 и 22 място от ДВЕТЕ ЗОНИ, ОБЩО 16 състезатели за
определяне на четири състезатели/ки/ ще се проведе на схема „елиминиране чрез
една загуба”, като се изиграва и „малък” финал 3 от 5 победни гейма.
Състезателите класирали се от Първи етап на 15,16,17,18 място от двете зони по
общо 8 участника се „хвърлят” водачи на основна схема от 16 участника, останалите 8
се „хвърлят” на общ жребий съгласно Правилника на МФТМ.
-

ТРЕТИ ЕТАП – ФИНАЛЕН ТУРНИР

Във финалния турнир участват КЛАСИРАЛИТЕ СЕ ОТ ВТОРИ ЕТАП от 1 до 16 място
- 16 състезатели и 16 състезателки.
Начин на провеждане:
Състезателите добили право на участие в ТРЕТИ ЕТАП на НТ „ МЛАД
ОЛИМПИЕЦ” ще бъдат разпределени по „змията” в четири групи от по четирима
състезатели/ки/ без значение клубната им принадлежност, по следния начин:
Гр. 1
1-ви
8-ми
9-ти
16-ти

Гр. 2
2-ри
7-ми
10-ти
15-ти

Гр. 3
3-ти
6-ти
11-ти
14-ти

Гр. 4
4-ти
5-ти
12-ти
13-ти

В групите се играе по система „всеки срещу всеки” 3 от 5 победни гейма.
Класиралите се на първите две места от предварителните групи играят по
системата „всеки срещу всеки” ОТ 1 ДО 8 МЯСТО със зачитане на резултатите от
предварителните групи, а класиралите се на трето и четвърто място от
предварителните групи играят по системата „всеки срещу всеки” ОТ 9 ДО 16 МЯСТО със
зачитане на резултатите от предварителните групи.
В групите задължително се изиграват първо кръгове, в които участват
състезатели от един спортен клуб.
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Забележка: 1. При отказ от участие на състезател класирал се за ФИНАЛНИЯ ТУРНИР
се заменя от състезател класирал се на 17 / 18,19 / и т.н място от класирането от втори
турнир.
КЛАСИРАЛИТЕ СЕ НА ПЪРВО МЯСТО В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРНИР ДО 12, 15 И 18 ГОДИНИ
ЗА СЪОТВЕТНАТА СПОРТНО–СЪСТЕЗАТЕЛНА ГОДИНА СА НОСИТЕЛИ НА
„КУПА МЛАД ОЛИМПИЕЦ”.
ЕТАПИТЕ ОТ НТ „ КУПА МЛАД ОЛИМПИЕЦ” НОСЯТ ТОЧКИ ЗА „ФИНАНСОВОТО
ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ”

ВНИМАНИЕ: През спортно–състезателната 2016/2017 г. Управителният съвет БФ
Тенис на маса прие следното РЕШЕНИЕ:
- Препоръчва и подкрепя ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВЪЗРАСТИ И ПОЛОВЕ. Областните първенства се администрират от клуб
организатор, определен от съвета на клубовете по тенис на маса от областта членове
на БФТМ. Наредбата за провеждане на първенствата се изготвя от КЛУБА –
ОРГАНИЗАТОР, КАТО Е СЪГЛАСУВАНА С ОБЛАСТНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА.
3. СЪСТАВ НА ОТБОРИТЕ И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТБОРНА
СРЕЩА
3.1. Отборите за мъже, жени – „Висша лига” „А” РГ, „Б” РГ, „В” РГ и „В-1” РГ ,
младежи и девойки до 21 г., 18 и 15 г. са комплектовани от 3 (три) състезатели
(състезателки), които играят по следната система:
1-ва среща

Състезател „А” срещу Състезател „У”

2-ра среща

Състезател „B” срещу Състезател „X”

3-та среща

Състезател „C” срещу Състезател „Z”

4-та среща

Двойка

5-та среща

Състезател „А” срещу Състезател „X”

6-та среща

Състезател „C” срещу Състезател „У”

7-ма среща

Състезател „B” срещу Състезател „Z”

3.2. В отборния лист могат да се записват трима основни състезатели, максимум двама
резервни състезатели и един треньор.
3.3. Системата на игра е валидна за ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ОТБОРНИ ПЪРВЕНСТВА, БЕЗ
ПЪРВЕНСТВАТА ДО 12 ГОДИНИ, КОИТО ИГРАЯТ ПО СИТЕМАТА „СУЕТЛИНГ” – ДВАМА
СЪТЕЗАТЕЛИ И ЕДНА ДВОЙКА ДО ТРИ СПЕЧЕЛЕНИ ИГРИ.

1-ва среща

Състезател „А” срещу Състезател „У”

2-ра среща

Състезател „B” срещу Състезател „X”

3-та среща

Двойка
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4-та среща

Състезател „А” срещу Състезател „X”

5-та среща

Състезател „B” срещу Състезател „Y”

3.4. На пейката на отбора могат да седят само записаните в отборния лист (виж 1.2.)
лица.
3.5. Ако в отборна среща единия от двата отбора не се яви до 15 (петнадесет) минути
след обявения начален час на срещата, на не явилия отбор се присъжда СЛУЖЕБНА ЗАГУБА,
а на отбора, който се е явил се присъжда СЛУЖЕБНА ПОБЕДА.
3.6. Ако в отборна среща един от двата отбора се яви с двама или по-малко
състезатели, то тогава на този отбор се присъжда СЛУЖЕДНА ЗАГУБА, а на другия отбор се
присъжда СЛУЖЕБНА ПОБЕДА.
3.7. Ако в отборна среща и двата отбора се явят с двама или по-малко състезатели, то
тогава и на двата отбора се присъждат СЛУЖЕБНИ ЗАГУБИ.
3.8.Ако в отборна среща един от двата отбора използва НЕРЕДОВЕН СЪСТЕЗАТЕЛ
(състезател, който не е картотекиран в съответната възрастова група или състезател
картотекиран в друг клуб) тогава на този отбор се присъжда СЛУЖЕБНА ЗАГУБА, а на
другия отбор се присъжда СЛУЖЕБНА ПОБЕДА.
3.9. Отборите имат право на ЕДНА ИНДИВИДУАЛНА СМЯНА СЛЕД четвъртата /СЛЕД
ТРЕТАТА до 12 г./среща, А ПРИ ДВОЙКАТА могат да бъдат заменени един или двама
състезатели, които играят в индивидуалните срещи, както и от записаните в отборния лист
резерви.
3.10. Победител в индивидуалните срещи е този, който спечели 3 от 5 гейма. Същото
важи и за срещата по двойки.
3.11. Победител в ОТБОРНАТА СРЕЩА е отборът, който спечели 4 от 7 срещи / до 12 г. 3
от 5 слещи/. Когато отбор достигне 4/3 до 12 г./ победни срещи, следващите не се играят.
3.12. За всички първенства се прави официално класиране за заетите места, от
отборите.
3.13. При провеждане на всички отборни първенства Главният съдия задължително
изисква състезателните карти и картотечния списък /Приложение 1/ заверен с подпис и
печат от БФ Тенис на маса на всички участващи отбори, които съхранява до края на
състезанието. В началото на състезанието, преди хвърляне на жребий за отборните
срещи Главният съдия задължително изисква от лекаря на състезанието
предсъстезателния медицински преглед на отборите. Отбор непредставил валиден
предсъстезателен медицински преглед не се допуска до участие в състезанието.
3.14. Ранглистите за МЪЖЕ И ЖЕНИ се изготвят с програма и по система утвърдена от
Управителния съвет от 2016 г. Същата се изготвя периодично след всяко състезание.

4. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВЕНСТВАТА
4.1.Необходимият брой маси утвърдени от Международната федерация по
тенис на маса напълно оборудвани с кошари, съдийски маси, броячи и поставки за
кърпи.
4.2. Игралното поле, да е с размери минимум 12 м. – дължина, 6м. - широчина и 4м. –
височина. Залата да има изкуствено осветление, с осветеност най-малко 600 лукса,
равномерно разпределена по цялото игрално поле и определен брой седящи места.
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Температурата в залата да е в рамките на нормалната за сезона, по преценка на лекаря
на състезанието.
4.3. Срещите се ръководят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО от правоспособен съдийски наряд
назначени от Републиканската съдийска колегия и утвърдени от БФТМ. Когато не са
определени от РСК съдиите се назначават от съдийските колегии към Спортните
клубове.
4.4. Горепосочените условия са задължителни за СК, домакини на състезанието.
4.5. Баражи.
4.6. Бараж за попълване на „Висша лига” и „Б” РГ.
а/ Осмият отбор отпада.
б/ Първият от Северна България и първият от Южна България „А” РГ играят една
среща и победителя влиза във „ Висша лига”.
в/ Седмият отбор от ВЛ заедно с загубилият отбор от т. 1.2.6./б/ и двата отбора
класирали се на второ място от Северна и Южна „А”групи мъже и жени играят по
следната схема за едно място.
г/ Домакини за попълване на „Висша лига” и „Б”РГ по подадена Заявка.
VII ВЛ
II "A"/СБ или
ЮБ/
е
II "A"/ЮБ или
СБ/

Осми отбор "ВЛ"

Загубилия
/І "А"СБ и І "
А"ЮБ/
4.7. Принципни системи на провеждане на отборни и индивидуални състезания:
- до 5 отбора – по системата “всеки срещу всеки”.
- от 6 до 8 отбора – две групи по системата “всеки срещу всеки”. Класиралите се отбори
на първа и второ място от предварителните групи играят полуфинал на кръст
победителите играят финал а загубилите за трето място.
- от 9 до 11 отбора – на три предварителни групи. В групите се играе по системата
“всеки срещу всеки”. След изиграване в предварителните групи класиралите се на
първо и второ място в тях сформират финална шестица. В шестицата се играе по
системата “всеки срещу всеки” със зачитане на резултатите от предварителните групи.
- до 12 отбора – НА ЧЕТИРИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ГРУПИ. В групите се играе по системата
“всеки срещу всеки”. След изиграване в предварителните групи класиралите се на
първо място отбори играят финална четворка / 1-4 място/, вторите играят за 5-8 място
и т.н.
- над 12 отбора - по системата на прогресивно елиминиране ДО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ УЧАСТНИЦИ В СЛЕДВАЩ ЕТАП.
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5. КАРТОТЕКИРАНЕ, ТАКСИ И ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
5.1. Състезателните права:
- съгласно Трансферния правилник на БФТМ;
за преминали в друг клуб – „Член 30:- Трансферната листа е документален
списък на БФТМ за информация, относно смяната на клубната принадлежност на
състезателите“, в периода от 15.07. до 15.08.2016 г. и от 05.01. до 13.01. 2017 г.
МОЛБИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ТРАНСФЕРНИЯТ ЛИСТ СЕ ПОДАВАТ САМО ПО
ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ДО БФТМ.
5.2. Картотекиране на състезателите за 2016/2017 г.:
5.2.1. Картотекирането на състезателите за всички възрасти се извършва, както следва:
- Северна

България от 16 до 26 АВГУСТ
- Южна България от 27 АВГУСТ до 07 СЕПТЕМВРИ
- междинно картотекиранена 16 ЯНУАРИ 2017 г.;
ВАЖНО: За участие в ДИП за всички възрасти се допуска
допълнително картотекирането да става не по-малко от 15 дни
преди първенствата.
5.3. Такса картотека:
- момчета и момичета до 10 г.
- момчета и момичета до 12 г.
- кадети и кадетки
- юноши и девойки
- младежи и девойки до 21 г.
- „В”и „В-1” РГ
- “Б” РГ
- “А” РГ
- „Висша лига”

- 04.00 лв.
- 06.00 лв.
- 08.00 лв.
- 10.00 лв.
- 12.00 лв.
- 14.00 лв.
- 16.00 лв.
- 20.00 лв.
- 30.00 лв.

5.4.1. Други такси:
- индивидуално първенство за мъже и жени – 30.00 лв. на участник, преведени по
сметката на БФТМ не по-късно от 14 дни преди началото на първенството. След упоменатия
срок сумата на участник е 60.00 лева.
Набраната сума се използва изцяло за „Награден фонд”- включващ, парични и
материални награди.
5.4.2. Такса „късна“ заявка за ДОП до, 12, 15, 18, 21 години - 50.00 лева за КЛУБ
5.4.3. Такса „късна” заявка за ДИП до 10, 12, 15, 18, 21 години и Млад олимпиец такса 10.00 лева за всеки състезател дължима на БФТМ.
5.4.4. Такса съдии на маса, за провеждане на ДИП до 10, 12, 15, 18, 21 години” - 5.00
лева, за всеки участник дължими на домакините срещу документ.
5.4.5. Такса главен съдия,съдии на маса и лекар за провеждане на „Млад олимпиец” 5.00 лева, за всеки участник дължими на домакините срещу документ.
5.5. Издаване на състезателна карта
- 6.00 лв.
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5.6.Годишен членски внос в БФТМ

- 80.00 лв.

Сметка в лева на БФТМ: - Банка ДСК клон “Отечество”
BIC кодът на Банка ДСК е: STSABGSF
IBAN – BG37STSA93000000024159
Адрес на БФТМ – 1040, София, бул. “ Васил Левски “ № 75,
ет.4, стая 416 - БФ Тенис на маса.
Тел. – 02 / 9300607, Тел./Факс: 02 / 9300606,
E-mail: bttf@abv.bg, www.bttf-bg.com

ВАЖНО!

Заявки за участие в кръговете от НТ „Млад олимпиец”, и ДИП се допускат

най-късно до 7 работни дни преди началото на състезанието, като жребиите се
изготвят в БФТМ от комисия, след което 3 работни дни преди състезанието се
публикуват на сайта на БФТМ /bttf-bg.com/, като обжалвания на жребиите се
приемат не покъсно от два дни след публикуването им на сайта.

- „КЪСНА ЗАЯВКА” - таксата се дължи от всички клубове неспазили срока за заявки за
дадено състезание. Таксата се превежда по разплащателна сметка на БФТМ не по-късно от 5
работни дни преди състезанието. Всички състезатели, заявени след крайния срок от даден
клуб, за които впоследствие не е заплатена в срок дължимата такса, се изваждат от
класирането на съответния турнир. Клубът не получава точки за финансово подпомагане за
класирането на тези състезатели в конкретното състезание, а състезателите не получават точки
за ранглиста в съответната възраст.
- БФТМ съпоставя списъкът на заявените състезатели получени от клуба организатор на
състезанието и отчета на главния съдия. За всички състезатели, които не са включени в списъка
на заявените състезатели, но са включени в отчета /класирането/ изготвен от главния съдия се
дължи такса за „късна“ заявка.
5.7. При неявяване за участие в отборни и при подадена заявка за индивидуални
първенства, без основателна причина с доказано с документ /заболяване или други
извънредни обстоятелства / клубовете нарушители дължат следните обезщетения на БФТМ:
а/ За вътрешни отборни първенства
- „Висша лига”
- „А” РГ
- „Б” РГ
- „В” и „В-1”
- От 21 г. до 12 г.

- 500 лева за отбор
- 400 лева за отбор
- 300 лева за отбор
- 200 лева за отбор
- 100 лева на отбор

б/ За вътрешни индивидуални първенства
- „мъже и жени”
- 100 лева на състезател
- До 21 г.
- 50 лева на състезател
- От 10 до 18 г.
- 20 лева на състезател
в/ За международни първенства и турнири – глоба в пълен размер наложена от
съответната международна организация на състезател и отбор
г/ Глобите се превеждат по разплащателна сметка на БФТМ не по-късно от 7 дни след
края на състезанието, за което е заявено и неспазено участието
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д/ Глобата отпада (с изключение на глобата наложена от съответната международна
организация – тя си остава за сметка на клуба), ако състезателят или Спортният клуб, в който е
картотекиран уведомят (чрез факс , поща или e-mail) БФТМ И ДОМАКИНИТЕ най-късно до 48
часа преди началото на състезанието за възникналия проблем.
- Състезател, който е играл най-малко 1 (една) среща и след това е напуснал
състезанието в отделна дисциплина - глоба 20.00 лв. на състезател. Състезателя ще бъде
изваден от класирането, като не носи точки за „Финансовото подпомагане на спортните
клубове и за съответната ранглиста.
5.8. БФТМ съпоставя списъкът на заявените състезатели получени от клуба организатор
на всяко състезание с отчета на главния съдия
а/ За всички състезатели, които не са включени в списъка на заявните, но са включени в
отчета /класирането/ изготвен от главния съдия се дължи такса за „късна“ заявка. Състезатели,
чийто клуб не преведе в 7 дневен срок дължимата такса се изключват от класирането за
турнира
б/ За всички състезатели, които са включени в списъка на заявните, но не са включени в
отчета /класирането/ изготвен от главния съдия се дължи такса за неизпълнение на заявка за
участие.
5.9. На клуб - не е заплатил дължимите глоби, такси и неустойки до 15.08. на с.г. се
анулират всички състезания за предходната година, и не се картотекира за следващата
спортно–състезателна година.
5.10. Генералния секретар и /или/ упълномощен от него служител на федерацията
извършват картотекирането на състезателите на основание на:

Приложение №: 1 – виж. Стр22. от Наредба 2016/2017 г.
5.10.1. Спортен клуб изпраща по пощата Приложение 1 в два екземляра с подпис и
печат на Председателя на спортния клуб или упълномощено от него лице.
5.10.2. За изготвяне на подробен списък на картотекираните клубове и състезатели
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изпраща до БФТМ И ЕДИН ЕКЗЕПЛЯР – Прилежение 1 на E-MAIL
/ bttf@abv.bg / на федерацията на WORD ФОРМАТ.
5.10.3. Състезателните карти се представят при картотекиране само на преминаващи
в друг клуб, подал Молба за включване в Трансферен лист за 2016/2017 г.
5.10.4. При картотекиране в БФТМ се представя копие от платежно нареждане,
удостоверяващо преведените суми.
5.10.5. За състезатели, предложени за първо картотекиране, се представят ТРИТЕ
ИМЕНА, РОЖДЕНА ДАТА и цветна снимка – 4 х 3 см.
5.10.6. Български граждани състезаващи се в чужбина могат да бъдат картотекирани,
за участие в индивидуалните първенства към български спортни клубове при спазване на
посочените срокове.
5.10.7. Съгласно решение на Общото събрание 19 февруари 2011 г. БФТМ разрешава
картотекирането в отборните първенства на Република България на състезатели /ки/ от страни
членки на Европейския съюз. Бългаският клуб ПРЕДСТАВЯ на БФТМ ДОКУМЕНТ ОТ
СЪОТВЕТНАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПОТВЪРЖДАВАЩ, че състезателят има прово да играе в две или
повече първенства.
5.10.8. Когато даден СКТМ изяви желание да картотекира състезател /ка/, който не
е гражданин на държава членка на Европейския съюз може да картотекира в определения
административен срок от БФТМ, но правото да играе или да упражнява правото си на труд,
получава след като клуба представи „разрешение за работа” от съответното Бюро по труда. В
момента на представяне на „разрешението за работа” в БФТМ се предоставя състезателната
карта.
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Това се налага поради неустановения админстративен срок за получаване на
„работна виза” след това спортния клуб подготвя нобходимите документи за получаване на
съответната Виза / Шенгенска, С, Д или друга/, пред Консулска служба на Република
България.

5.10.9. Картотекирането на състезател навършил 18 г. се извършва само след
изразено писмено негово желание удостоверено със собственоръчен негов подпис, положен
на картотечния списък.
5.10.10.Състезател ненавършил 18 години желаещ да бъде картотекиран / съгл. чл.11,
ал. 11 от закона за спорта / по местоживеене.
- ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ОТ СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ СРЕЩУ ИМЕТО НА
СЪСТЕЗАТЕЛЯ ДО 16 г. СЕ ПОДПИСВАТ ДВАМАТА РОДИТЕЛИ, А ДО 18 Г. СЕ ПОДПИСВА ЕДИН
ОТ РОДИТЕЛИТЕ И СЪСТЕЗАТЕЛЯ.
- Лица на възраст до 18 години се картотекират като спортист – аматьор, като стриктно се
спазват разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Закона за лицата и семейството – цитат!
/Чл. 3./ Лицата, които не са навършили 14-годишна възраст, са малолетни. Вместо тях
и от тяхно име правни действия извършват техните законни представители - родители или
настойници.
/Чл. 4./ Лицата от 14 години до навършване на 18-годишна възраст са непълнолетни.
Те извършват правни действия със съгласието на техните родители или попечители, но те
могат сами да сключват обикновени дребни сделки за задоволяване на текущите им нужди
и да разполагат с това, което са придобили със своя труд. И в двата случая родителите /
настойниците/ извършват правни действия за период до навършване на пълнолетие от
лицата.
5.11.1.Спортен клуб притежател на трансферните права на състезател над 18 г. се
доказва пред БФТМ с прилагане при картотекиране на ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОГОВОР между
Състезателят и клубът.
5.11.2. За състезатели без Професионален Договор важат:- Законите на Република
България, Наредбите на ММС.
5.11.3. За състезатели картотекирани в по-горна възраст е задължително да имат
издадено удостоверение съгл. Чл. 11 от Наредба № 8, което при поискване от компетентните
органи задължително се представя. При липса на такова подлежат на санкции.
- СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ЗАСТРАХОВАТ ОТ СПОРТНИЯ КЛУБ ИЛИ ЛИЧНО
ЦЕЛЕГОДИШНО, ИЛИ ЗА ВСЯКО ОТДЕЛНО СЪСТЕЗАНИЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ СПОРТНИЯТ КЛУБ НОСИ ОТГОВОРНОСТ!
Забележка: 1. Всички изисквания са посочени в НАРЕДБА № 8 ОТ 18 МАРТ 2005 Г. ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ НАЧАЛНИ, ПЕРИОДИЧНИ И ПРЕДСЪСТЕЗАТЕЛНИ
МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
публикувана в сайта на федерацията.

- ЗА ПРЕДСТАВЕНИ НЕВЕРНИ ДАННИ И ДОКУМЕНТИ ФЕДЕРАЦИЯТА
НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ, А КАРТОТЕКИРАЩИЯ СПОРТЕН КЛУБ ПОДЛЕЖИ
НА САНКЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА ОТДЕЛНИ
СЪСТЕЗАТЕЛИ, ОТБОР И ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ БФТМ!
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6. ФИНАНСОВО, МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ:

Финансово осигуряване на първенствата:
6.1.„Висша лига ” мъже:
6.1.1. ПЪРВИ ЕТАП - Главен съдия и по един съдия на маса. СЪДИЙСКИЯ И
ЛЕКАРСКИ ХОНОРАР СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ БФ ТЕНИС НА МАСА.
6.1.2. ВТОРИ ЕТАП
- Един съдия, изпълняващ функцията на Главен съдия.
СЪДИЙСКИЯ И ЛЕКАРСКИЯ ХОНОРАР СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ - ДОМАКИНИ НА
СЪСТЕЗАНИЕТО.

6.1.3. „Висша лига ” жени – Главен съдия и четири съдии на маса СЪДИЙСКИЯ И
ЛЕКАРСКИ ХОНОРАР СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ БФ ТЕНИС НА МАСА.
6.2. „А” мъже и жени – Главен съдия и лекар. СЪДИЙСКИЯ И ЛЕКАРСКИЯ ХОНОРАР СЕ
ЗАПЛАЩАТ ОТ БФ ТЕНИС НА МАСА.
6.3. „Б”, „В” , „В-1” групи мъже - ДОМАКИНИТЕ ОСИГУРЯВАТ ГЛАВЕН СЪДИЯ, СЪДИИ
НА МАСА И ЛЕКАР НА ОБЩЕСТВЕНИ НАЧАЛА.
6.4. ДОП – до 12, до 15, до 18 и до 21 г.
- Главен съдия и секретар СЪДИЙСКИЯ И
ЛЕКАРСКИ ХОНОРАР СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ БФ ТЕНИС НА МАСА.
6.5. ДИП за мъже и жени - Главен съдия, секретар - компютърно осигуравяне и по
един съдия на маса плюс 25% допълнителни съдии .
6.6. ДИП – за 10, 12,1, 18, 21 г НТ „Млад Олимпиец”. Главен съдия и съдии на
маса/заплащане на хонорари от таксите за участие/.
- НАЕМ ЗАЛА СЕ ЗАПЛАЩА / ИЛИ НЕ СЕ ЗАПЛАЩА/ СЪГЛАСНО ПОДПИСАН ДОГОВОР
ИЛИ УСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БФ ТЕНИС НА МАСА И ОРГАНИЗАТОРИТЕ - ДОМАКИНИ
НА СЪСТЕЗАНИЕТО

6.7. Материално осигуряване на първенствата
6.8.1. БФТМ осигурява топки – 40+***
а/ “ три звезди” за:
- ДОП – мъже и жени – Първи етап„Висша лига” мъже и Първи и втори етап
6.8.2.„Висша лига” жени. На „разменено гостуване” мъже топки осигуряват домакините, като
информират 15 дни преди срещите гостуващия отбор за марката на топките 40+***/.
- ДИП –мъже и жени - финал
6.8.3. БФТМ осигурява топки – топки – 40+-тренировъчни за:
- ДОП и ДИП финали – 10, 12, 15 и 18 и 21 г.
6.8.4. За всички останали състезания се играе с топки 40+ осигурени от участващите спортни
клубове.
6.8.5. БФТМ осигурява награди / купи, медали / за класиране ДОП и ДИП до 3-то място, за
всички възрасти включени във Вътрешният спортен календар
- Награди за НТ „Млад Олимпиец” осигуряват домакините на състезанията.
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7. ЕКИПИРОВКА
7.1 Състезателите са задължени да играят отборните срещи до завършването им с еднакви
екипи на СК, в който членуват.
7.2. Изискването за еднакви екипи е задължително за игрите по двойки, от един спортен клуб.
7.3. Това изискване/само за еднакви екипи/ не се отнася, когато представители на различни
клубове играят по двойки в индивидуалните първенства.
7.4. При официално откриване, награждаване и закриване на състезанията всички състезатели
/ки/ и треньори са задължени да участват в церемонията.

8. МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР
8.1. За всяко състезание се назначава лекар, КОЙТО ПРЕДСТАВЯ ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ НА
ГЛАВНИЯ СЪДИЯ ЗА ПРАВОТО МУ ДА ОБСЛУЖВА СПОРТНО СЪСТЕЗАНИЕ.
8.2. Лекарят задължително изисква от треньора на всеки отбор Образец 228 на МЗ, за
извършен предсъстезателен медицински преглед, не по-рано от 3 дни преди датата на
състезанието. На образец 288 на МЗ задължително да има изходящ номер, дата и
подпис на лекаря С МОКЪР ПЕЧАТ.
Лекарят съхранява документа за извършен предсъстезателен медицински преглед до
края на състезанието.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Изискванията за участие на състезателите в състезанията от Държавния спортен календар
са регламентирани от “ Правилника за състезателните права на спортистите аматьори и
професионалисти “.
9.2. Участията в състезанията от Наредбата, дават право за финансово подпомагане на
спортните клубовете от ММС.
9.3. Информация по всички въпроси свързани с дейността на федерацията са публикува на
страницата на БФТМ – www.bttf-bg.com.
9.4. Промени по Наредбата могат да се извършват само от Управителния Съвет на БФ Тенис
на маса.

НАСТОЯЩАТА НАРЕДБА Е ПРИЕТА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БФ ТЕНИС НА МАСА НА 14 ЮЛИ 2016.
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