РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО 2016
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНИ В РЕПУБЛИКАНСКОТО ПЪРВЕНСТВО


Републиканското първенство се провежда в дисциплини за всяка категория (мъже, жени,
младежи):

1. Официални единици;
2. Официални двойки;
3. Speedball двойки;
4. Classic двойки;



Победителите от Първенството са шампиони на България за сезон 2017 и имат право да се
състезават на Световната Купа в Хамбург в спечената от тях дисиплина.
Всеки състезател може да участва и в четирите дисциплини (вкл в Speedball И Classic двойките –
не е нужно да избира една от тях).

СХЕМА НА ИГРА



Всички дисциплини се играят се по схемата на Двойната елиминация.
За Ранкинг в основната схема се ползва текущият официален такъв към ITSF за всяка от
категориите:
o За единици се ползва ранкингът на състезателите в ITSF в съответната категория (мъже,
жени, младежи) единици.
o За двойките аналогично ‐ ранкингът на състезателите в ITSF в съответната категория
(мъже, жени, младежи) двойки, като той се сумира за съответната двойка играчи.

КВОТИ ЗА WORLD CUP 2017, HAMBURG GERMANY






Състезателите във всяка категория (жени, мъже младежи) във всички дисциплини, класирали се
на първите три места получават правото да участват и да представляват България на Световната
купа в Хамбург 11‐16 април.
В случай, че някой състезател не може да участва, правото за това печели следващият поред във
финалното класиране. Ако единият от състезателите в дадена двойка не може да участва на
Световната купа, следващата двойка получава правото за това.
Всеки състезател може да вземе участие само и единствено в своята категория без изключения
(не се допуска участие на жени и младежи при мъжете).

МАСИ И ТОПЧЕ
Ще се играе на масите Top Speed. Топчето ще е официалното топче, лицензирано към момента (a.k.a.
aдреналинското топче).
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ЧЛЕНСТВО И РЕГИСТРАЦИЯ
До участие в Републиканското първенство се допускат само актуални членове на клубовете към БФФМ
или друга лицензирана федерация с Българска националност в ITSF. Регистрацията за турнира е
възможна тук: http://register.jagoars.com/node/add/national
Край на регистрацията: 20/11.

ТУРНИРНИ ТАКСИ
МЪЖЕ
Мъже единици (10 лв.)
Мъже двойки (10 лв.)
Мъже Classic (5 лв.)
Мъже Speedball (5 лв.)

ЖЕНИ
Жени единици (10 лв.)
Жени двойки (10 лв.)
Жени Classic (5 лв.)
Жени Speedball (5 лв.)

МЛАДЕЖИ ‐ ПАКЕТНА ТАКСА: 10ЛВ.
Младежи единици
Младежи двойки
Младежи Classic
Младежи Speedball

ВЕТЕРАНИ ‐ ПАКЕТНА ТАКСА: 10ЛВ.
Ветерани единици (Ветерани двойки, Ветерани Classic, Ветерани Speedball – при достатъчен брой
състезатели)

ПРАВИЛА ЗА ИГРА
OFFICIAL SINGLES & DOUBLES
Официалните единици и двойки ще се играят по правилата на ITSF: http://www.table‐
soccer.org/rules/documents/2016_Rulebook.pdf

SPEEDBALL & CLASSIC DOUBLES
SPEEDBALL & CLASSIC двойките ще се игратя по правилата на ITSF: http://www.table‐
soccer.org/rules/documents/2015_Speedball_Rules_and_Classic.pdf, като Classic двойките ще се проведат
под Опция 4 (Option 4):
1.
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Не се разрешава въртене на ръчките над 360 градуса

2.
3.
4.

Времето на притежание на всяка една от ръчките (вратарят и двойката се считат за една ръчка) е
по 10 сек. На всяка.
Текущите правила за подаване на топчето са в сила (не се разрешава подаване със същия играч
или от спряло положение и т.н.)
Топчето се сервира и се връща в игра от защитата (не от петицата), освен ако в правилата не е
предвидено друго.

ПРОГРАМА

26 НОЕМВРИ
РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО: ОФИЦИАЛНИ ЕДИНИЦИ И ДВОЙКИ
10:00ч. – Мъже Единици (DKO – 3/5 Winner & 2/3 Loser Bracket)
14:00ч. – Жени и Младежи Единици (DKO – 3/5 Winner & 2/3 Loser Bracket)
16:00ч. – Мъже Двойки (DKO – 3/5 Winner & 2/3 Loser Bracket)
19:00ч. – Жени и Младежи Двойки (DKO – 3/5 Winner & 2/3 Loser Bracket)
Награждаване и закриване за деня

27 НОЕМВРИ
ДЖАГИ ЛИГА И РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО: SPEEDBALL ДВОЙКИ
ДЖАГИ ЛИГА ОТ 09:30 ДО 18:30
РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО: SPEEDBALL DOUBLES – ОТ 19:00
19:00 ‐ Speedball двойки – мъже жени и младежи (DKO – 1/8 Winner & Loser Bracket – при 7 на
7 се играе до 8 – БЕЗ два гола разлика)
Награждаване и снимки

02 ДЕКЕМВРИ
SOFIA GRAND MASTERS И РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО: CLASSIC ДВОЙКИ
02 ДЕК – ПЕТЪК: РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО – CLASSIC DOUBLES
18:30 ‐ Classic двойки* – мъже жени и младежи (DKO – 2/3 Winner & Loser Bracket)
Награждаване и снимки
*В Classic двойките се допускат до участие само български състезатели, тъй като това е
последната дисциплина към Републиканското първенство

03 ДЕК – СЪБОТА: SINGLES
04 ДЕК – НЕДЕЛЯ: DOUBLES
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