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За втора поредна година “The Black Knights” Table soccer club" 

съвместно с Българската Федерация по Футбол на Маса 

организират един от     най-добрите професионални турнири по 

джаги в България - Балкан Оупън.  Събитието е част от 

календара на Международната Федерация по футбол на маса и е с 

ранг "Про тур" 

 

 

 

 

 

 

Balkan Open 2015 ще се проведе от 16 до 18 Октомври, 2015 в клуб BSD - 

бул. "Евлоги и Христо Георгиеви 169" 

 

 

 

 

 

Къде и кога? 



 

 

 

Дисциплина Учасници Формат 

Единици 

  

Всички Квалификации и директни 

елиминации 

Двойки  

 

Всички Квалификации и директни 

елиминации 

Жени единици  Жени Двойна елиминация 

Жени двойки  Жени Двойна елиминация 

Младежи единици  Всички ненавършили 18 години към 

01.януари.2015 г. 

Двойна елиминация 

Младежи двойки  Всички ненавършили 18 години към 

01.януари.2015 г. 

Двойна елиминация 

Ветерани единици  Всички навършили 50 години към 

01.януари.2015 г. 

Двойна елиминация 

Ветерани двойки  Всички навършили 50 години към 

01.януари.2015 г. 

Двойна елиминация 

 

 

 

 

 

- Турнирът ще се проведе по сегашните правила на МФФМ (ITSF). 

http://www.tablesoccer.org/rules/documents/ITSFRulesBulgarian.pdf.  

- Всички участници в турнира са длъжни да бъдат запознати с правилата и да ги спазват.  

- Облекло: Носенето на спортно облекло е задължително за всички участници в турнира: 

http://www.table-soccer.org/page/dress-code. Забранени са всякакъв вид дънкови облекла ( виж 

т.29 от правилника ).  

- Поставяне: Поставянето в основната схема ще бъде според ранкинг системата на МФФМ. 

ВАЖНО: По преценка на ръководството и в зависимост от броя на записалите се и участващите 

отбори, е възможно топ състезателите да бъдат поставени в основната схема. Това ще бъде 

обявено на място преди започването на конкретната дисциплина! 

- Повторно повикване: С цел да се избегнат продължителните периоди на изчакване 

правилото за повторно повикване ще важи с пълна сила ( виж т.26 от правилника).  

 - Обявяване на резултатите: Победителят от всяка среща е длъжен до 3 минути да съобщи 

резултата. Ако това не бъде направено следва загуба на срещата. 

 

Правила 

Дисциплини 

http://www.tablesoccer.org/rules/documents/ITSFRulesBulgarian.pdf


 

 

                    

 

Участници  Турнирна такса Единици Двойки 

Състезатели в 

основните 

дисциплини 

12 лева 10 лева 10 лева 

Младежи и 

ветерани 
10 лева х х 

Състезатели в 

основните 

дисциплини, който 

не са част от БФФМ 

или МФФМ 

20 лева 15 лева 15 лева 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петък 

 Регистрация 18.00 

Жени единици 20.00 

 Край на всички събития 23.00 

Събота 

 Регистрация 9.00 

 Край на регистрацията 9.30 

 Квалификации единици 10.00 

 Почивка 13.00 

Елиминации единици 13.30 

Ветерани и младежи единици 16.00 

 Финали 19.00 

 Край на всички събития 21.00 

Неделя 

 Квалификации двойки 10.00 

 Почивка 13.00 

Елиминации двойки 13.30 

 Жени двойки 15.00 

Младежи и ветерани двойки 16.30 

Финали 19.00 

Награждаване и закриване 22.00 

Такси 

Програма 



 

 

 

Place 
 

Open singles Open doubles Women singles 
Women 
doubles 

Senior singles / 
doubles 

Junior singles / 
doubles 

1st 30% 30% 30% 30% Medals Medals 

2nd 20% 20% 20% 20% Medals Medals 

3rd 10% 10% 10% 10% Medals Medals 

 

 

 

 

 

 

Иван П. Петров – Председател на “The Black Knights” Table soccer club 

vankata_petrov@abv.bg 

+359 887062277 

Юлиан Радев – Председател на Българската Федерация по Футбол на 

Маса 

julianradevv@gmail.com 

+359 899165842 

 

 

 

 

Награди 

Контакти 

mailto:vankata_petrov@abv.bg
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