
ПРАВЛИНИК ЗА СЕЛЕКТИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР ПО 
ФУТБОЛ НА МАСА 2015

1. Националният отбор по футбол на маса на България се състои от общо  23 
състезателя. Той се дели на три подкатегории:

•  Национален  отбор  по  футбол  на  маса  за  мъже  –  състои  се  от  общо  9 
състезателя - 7 титуляра и 2 резерви;

• Национален  отбор  по  футбол  на  маса  за  жени  –  състои  се  от  общо  8 
състезателки - 6 титуляра и 2 резерви;

• Национален  отбор  по  футбол  на  маса  за  младежи  –  състои  се  от  общо  6 
състезателя – 4 титуляра и 2 резерви. 

2. Критерий за селектирането на националният отбор ще бъде класирането на:
• Про Тур Балкан Опън 16-18.V 2014 с 20% от спечелените точки
• Про Тур Роберто Спорт Чалендж 27-29.VI 2014  с 20% от спечелените 

точки
• София Гранд Мастърс 04–05.X 2014 с 40% от спечелените точки
• София Опън Про Тур 22–23.XI 2014 с 20% от спечелените точки

Националният отбор се определя по следната формула, като първите 9 мъже, 8 
жени и 6 младежи с най-голям Краен брой точки (КБТ) се класират като състезатели в 
националния отбор по футбол на маса 2015г.:

  КТn = ⅔ ∙ТЕn + ⅓ ∙ТДn, 
Където:
КТn = Краен брой точки от съответния турнир

 ТЕn = Точки от класирането по Единици от съответния турнир
 ТДn = Точки от класирането по Двойки от съответния турнир

  КБТ=  0,2∙КТ1 + 0,2∙КТ2 + 0,4 ∙КТ3 + 0,2∙КТ4, където:

КТ1 = Краен брой точки от Про Тур Балкан Опън
КТ2 = Краен брой точки от Про Тур Роберто Спорт Чалендж
КТ3 = Краен брой точки от София Гранд Мастърс
КТ4 = Краен брой точки от София Опън Про Тур

Точковата система за класирането по единици и двойки е описана подробно в 
Приложение  1 към  настоящия  Правилник.  За  улеснение  е  представен  и  пример  с 
калкулирането на точките.

При  равенство  в  класирането,  на  по-челна  позиция  се  класира  състезателят, 
който има повече точки в ранглистата на Международната  федерация по футбол на 
маса (ITSF) към 30 Ноември 2014.

В случай, че даден състезател се яви само на една от категориите – единици или 
двойки, той получава точки само за нея и 0 точки за категорията, на която не се е явил.

3. Селектирането на националният отбор по футбол на маса е за период от 1 
година (от 01 Януари 2015г. до 31 Декември 2015г.).

4.Състезателите,  класирали  се  в  Националния  отбор  по  футбол  на  маса,  са 
задължени да посещават поне 80% от предварително обявените тренировки (минимум 6 



тренировки на месец) на Националния отбор, определени с решение на УС на БФФМ. 
Всеки състезател ще получи Клубна карта за членство в Националния отбор по футбол 
на маса 2015 година.

5. При редовно отсъствие (неявяване на международни и национални турнири, 
тренировки и медийни изяви) всеки състезател може да бъде отсранен и заменен със 
следващия, класиран по т. 2, в съответната дисциплина – мъже, жени или младежи. Ако 
няма такъв - с играч по преценка на вещо лице на Българската федерация по футбол на 
маса.

Отсраняване на състезател от Националния отбор може да има още по собствено 
желание  на  съответния  играч;  при  наличие  на  поведение,  което  пряко  или  косвено 
вреди  на  целите  и  развитието  на  футбола  на  маса,  БФФМ или някой от  клубовете 
(например:  използването  на  наркотици,  разпространяването  на  неверни  слухове, 
кражба  или  злоупотреба  с  активи  на  БФФМ  или  на  съответния  клуб  и  др.);  при 
нередовно  заплащане  на  членски  внос  към  съответния  клуб  и  по  преценка  на 
Комисията за Селектирането на Националния отбор, определена с решение на УС на 
БФФМ.
Отстраняването  на  един  състезател  важи  до  следващата  селекция  на  Националния 

отбор.
Всяко  отсраняване  на  състезател  от  отбора  се  компенсира  чрез  селектирането  на 

следващият класирал се по т.2. Първата резерва съответно се класира като титуляр.

6. Всеки от състезателите в Националния отбор трябва да:

• Предостави необходимите данни за себе си;
• Членува  в  юридически  обособените  клубове  и  да  бъде  редовен  платец  на 

месечният членски внос;
• Бъде гражданин на Република България;
• Участва на състезания с националният екип на България, избран от БФФМ.

7. Пълният списък със състезателите (23 на брой) в Националния отбор трябва 
да бъде представен и публикуван на сайта на БФФМ до 15 Декември 2014г. Отговорна 
за това е Комисията за селектирането на Националния отбор по футбол на маса.

8.  При  възникване  на  извънреден  проблем,  свързан  със  селектирането  на 
Националния отбор, който не е  уреден в настоящия документ,  разрешаването му се 
състои  в  отправяне  на  устно  или  писмено  запитване,  или  молба  до  Комисията  по 
селектирането на Националния отбор по футбол на маса,  която излиза  с  решение в 
едноседмичен срок, считано от деня на запитването. Решението се взима с единодушие.

9. Членове на Комисията за селектирането на Националния отбор по футбол на 
маса са:

1) Юлиан Радев
2) Екатерина Николова
3) Антон Божиков



Приложение 1: Таблица с точковата система

Позиция  в 
класирането  по 
единици/двойки

Брой  точки  от 
класирането  по 
единици/двойки

Позиция  в 
класирането  по 
единици/двойки

Брой  точки  от 
класирането  по 
единици/двойки

1 350 17 190
2 340 17 190
3 330 17 190
4 320 17 190
5 310 17 190
5 310 17 190
5 310 17 190
5 310 17 190
9 270 17 190
9 270 17 190
9 270 17 190
9 270 17 190
9 270 17 190
9 270 17 190
9 270 17 190
9 270 17 190

33 – до края 10

Пример: Ако  състезател  А  се  е  класирал  2-ри  на  единици  и  5-ти  на 
двойки на всяко едно от състезанията, неговото Крайно класиране ще бъде: 
КТ1 = ⅔ ∙340 + ⅓ ∙310 = 226,7 + 103,3 = 330. 
КТ2 = ⅔ ∙340 + ⅓ ∙310 = 226,7 + 103,3 = 330. 
КТ3 = ⅔ ∙340 + ⅓ ∙310 = 226,7 + 103,3 = 330. 
КТ4 = ⅔ ∙340 + ⅓ ∙310 = 226,7 + 103,3 = 330. 

КБТ = 0.2*КТ1 + 0.2*КТ2 + 0.4*КТ3 + 0.2*КТ4   = 
= 0.2*330 + 0.2*330 + 0.4*330 + 0.2*330 = 330.

Изготвили: Екатерина Атанасова и Екатерина Николова
Българска Федерация по Футбол на Маса


