ПРАВ
ВИЛНИК ЗА ПРОВЕЖ
ЖДАНЕ
на

Б
Българска Джаги
и Лига 20
022

Общи П
Положени
ия
Българскката джаги л
лига (БДЛ) е отборно и ссе организира в две диссцплини – М
Мъже и Жени
и.
БДЛ се п
провежда в рамките
р
на спортния сеезон и опред
деля отборите победители, които ссе
класиратт за участиее в Европейсската Джаги Лига / Europ
pean Champions League (ECL) в същи
ия сезон.
ВАЖНО: В случай чее жена не се състезава за женски оттбор в БДЛ, тто се допускка тя да играае в мъжки
отбор в БДЛ. По пра
авилника на
а Междунар
родната фед
дерация по футбол на маса не се д
допуска
а се състеза
ават в мъжкките отбор
ри на ECL.
жени да
п 9 състезаттели (6 + 3 р
резерви). Мъ
ъжкият форм
мат в детайл
ли в
Мъжките отбори се състоят от по
жение 1. Схем
мата със съсстезателите се въвежда предваритеелно за всеки мач както за
Прилож
квалифи
икациите, така и за елим
минаците.
п 6 състезаатели (4 + 2 р
резерви) Жеенският форм
мат на игра е описан
Женскитте отбори сее състоят от по
в Прилож
жение 2. Сххемата със съ
ъстезателите се въвежд
да предвариттелно за всееки мач кактто за
квалифи
икациите, така и за елим
минаците.
ВАЖНО: Минимални
ият брой съсстезатели заа мъжкия отб
бор е 6, а заа женския – 4.

Отборн
на маса
Всеки оттбор трябва да обяви сввоя избор наа маса 1 месец преди пр
ровеждането
о на БДЛ. Иззборът на
маса е един (без seccondary tablee choice).

Такса зза участие
Всеки оттбор е длъжен да заплатти на място или по банкков път в сро
ок до 29.10 таксата
т
си заа участие
в БДЛ 20
022 както следва:
дисциплинаата МЪЖЕ
1) 90 лв. на отбор в д
дисциплинаата ЖЕНИ
2) 60 лв. на отбор в д

Спортн
но облекло
о
Участниц
ците в БДЛ ттрябва да бъ
ъдат с еднаккви отборни тениски и и
изцяло в спо
ортно облекл
ло (вж.
Official ITTSF Dress Co
ode Rules).

Трансф
фери
Смянатаа на клубното членство н
на състезатеелите може д
да бъде осъ
ъществено в периода от края на
ECL‐a за текущия сеззон до 01 юл
ли на следваащия сезон – този, за ко
ойто ще се о
осъществяваа
трансфера (Трансфеерен прозорец).
По изклю
ючение се допуска
д
прем
минаването на състезатеел от един клуб
к
в друг и
извън трансф
ферния
прозореец в случаитее, когато и д
двата клуба сса съгласни трансферътт да се осъщеестви.
Всеки тр
рансфер тряб
бва да бъде представен
н в писмен вид и валиди
иран от Федерацията /‐и
иите, към
която/‐и
ито, членуватт клубовететте, чиито състезатели щ
ще бъдат трансферирани
и.
Един съсстезател мож
же да преми
ине към друуг клуб, в слуучай че е зап
платил членския си вносс към
клуба, отт който се оттписва, кактто и всички д
дължими такси и плащаания, опредеелени по правилника
на клубаа и/или федеерацията.
В случай
й че даден съ
ъстезател нее отговаря н
на критериитте за трансф
фер и клубно
о членство, ттой няма
право даа участва на БДЛ.

Мятанее на монетта
Всеки маач (в Квалиф
фикациите и в Елиминац
циите) се пр
редшества отт 2 мятания на монета.



П
Първото е заа определян
не на странаа. Всеки отбо
ор играе от еедна и същаа страна и наа двете
м
маси, в случай на multi‐ttable мач.
Н
На победитееля от второ
ото хвърлянее на монетатта се дава пр
раво на избо
ор между маса, на
ккоято да зап
почне игратаа или притеж
жание на топ
пче (първоначално серввиране). Загуубилият
и
има оставащ
щата опция.

ПРИЛ
ЛОЖЕНИЕЕ 1: Формаат на Игра МЪЖЕ
ът на игра е официалнияят TEAM FOR
RMAT на ITSF. Той е на б
база 6 PLAYEER‐RACE 40 FORMAT:
Форматъ
Maчът е 1 игра до 40
4 (два гола разлика до
о безкрайност) със смян
на на елементите (S1,D1
1,S2,D2)
ница, а D е д
двойка.
през 10 гола (10‐20‐30‐40), където S е един
КАК СЕ ИГРАЕ:
И
‐
‐
‐
‐
‐

В
Всеки състеззател играе по веднъж на
н игра;
Н
Не се допусккат смени по време на игра;
2 таймаута н
на елемент от
о по 45 секунди (без наатрупване);
1
180 секунди
и между елементите за подготовка
п
и загравка;
И
Играе се едн
на топка на първата маса, след товва по две топ
пки алтернаативно на вссяка маса
д
до края на м
мача.

Всеки оттбор трябва да попълни разпределеението на съ
ъстава си пр
редварителн
но и мачът да започне
в опредееленото от р
разписаниетто време.
6 Player‐‐Race 40 се и
играе и в Кваалификации
ите и в Елиминациите. В квалификац
циите е възм
можно
равенствво от 40:40, а в елиминаациите се игграе до два ггола разликаа до безкрай
йност.
По врем
ме на квалиф
фикациите, тточките за Раанкинга се р
разпределятт както следвва:




2 точки за по
обеда
1 точка за раавенство (40
0:40)
0 точки за заагуба

По врем
ме на Елимин
нациите, отб
борът, който
о прив дости
игне 40 (или два гола раазлика след 40),
печели м
мача.

СМЕНИ
Във всекки мач се определят 6 съ
ъстезатели, които не мо
огат да бъдаат сменяни. Те
Т могат да са
различни 6 (от регисстрираните максимум 9
9) в различни
ите мачове.

ПРИЛ
ЛОЖЕНИЕЕ 2: Формаат на Игра ЖЕНИ

Форматъ
ът на игра е официалнияят TEAM FOR
RMAT на ITSF. Той е на б
база 4 PLAYEER‐RACE 40 FORMAT:
Maчът е 1 игра до 40
4 (два гола разлика до
о безкрайност) със смян
на на елементите (D1,S1
1,S2,D2,
16‐24‐32‐40),, където S е единица, а D е двойка.
D3) презз 8 гола (8‐1
КАК СЕ ИГРАЕ:
И
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

В
Всеки състеззател играе по ДВА пъти
и на игра;
D
D1, S1, S2 са 4 различни състезатели
и, D2 и D3 – също;
SS2 не може да
д играе в D2;
D
С
Смяна на дааден състезаател е възмо
ожна само м
между S2 и D2,
D като за то
ова се уведо
омява
п
противниковвия капитан;
2 таймаута н
на елемент от
о по 45 секунди (без наатрупване);
1
180 секунди
и между елементите за подготовка
п
и загравка;
И
Играе се едн
на топка на първата маса, след товва по две топ
пки алтернаативно на вссяка маса
д
до края на м
мача.

Всеки оттбор трябва да попълни разпределеението на съ
ъстава си пр
редварителн
но и мачът да започне
в опредееленото от р
разписаниетто време.
4 Player‐‐Race 40 се и
играе и в Кваалификации
ите, и в Елим
минациите. В квалификаациите е въззможно
равенствво от 40:40, а в елиминаациите се игграе до два ггола разликаа до безкрай
йност.
По врем
ме на квалиф
фикациите, тточките за Раанкинга се р
разпределятт както следвва:




2 точки за по
обеда
1 точка за раавенство (40
0:40)
0 точки за заагуба

По врем
ме на Елимин
нациите, отб
борът, който
о прив дости
игне 40 (или два гола раазлика след 40),
печели м
мача.

