ПРАВИЛА
за провеждане на турнир за аматьори „Игри за добрини“ 2018
I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1.1. Участниците в аматьорския турнир са длъжни да спазват настоящите Правила. При
възникнали ситуации, неописани в Правилата, решение се взима от организаторите на момента
и става валидно за последващи идентични ситуации.
1.2. Право на участие в аматьорския турнир „Игри за добрини“ имат всички
заинтересовани организации и компании.
1.3 Участниците в отборите на компаниите трябва да имат актуални трудови договори
към датата на провеждане на съответния турнир.
1.4. Право на участие имат и сборни отбори, съставени от състезатели, служители на две
или повече организации, които защитават своя кауза. Избраната кауза се верифицира от
фондация BCause.
1.5. Преди всеки турнир/мач състезателите трябва да предоставят личните си карти на
организаторите за справка. При установени нередности, свързани с принадлежността на даден
играч към конкретна организация, организаторите имат право да спрат състезателните права на
играча или отбора. Представителите на всеки отбор са длъжни да попълнят данните си в
декларация за освобождаване от отговорност.
1.6. За регистриране на отбор е необходимо да бъде подадена следната информация:
а/ заявление по образец от името на организацията;
б/ поименен списък на всички играчи,
в/ подписани декларации за освобождаване от отговорност от всички играчи;
г/ доказателство за платена такса за участие на отбора.
1.7. Със записването си за участие в „Игри за добрини“ състезателите оторизират
организаторите да използват и възпроизвеждат в аудио, печатни и видео материали имената и
образите им за целите на турнира.
1.8. Издание 2018 на „Игри за добрини“ ще включва турнири в четири спорта: футбол,
тенис на маса, тенис на корт и волейбол.
II. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ТУРНИРА ПО ФУТБОЛ
2.1. Всяка организация/компания има право да регистрира не повече от един отбор в
турнира по футбол.
2.2. Отборите могат да регистрират не по-малко от 8 (осем) и не повече от 10 (десет)
състезатели. Промени в съставите могат да се извършват по време на целия турнир, ако бъде
спазено условието в т. 1.1. При запълнена квота, за да бъде записан нов състезател, трябва да
бъде отписан един от старите.

2.3. Форматът на турнира по футбол ще бъде определен след приключване на
записването.
2.4. Всички мачове от турнира по футбол ще бъдат ръководени от съдии. Съдийските
отсъждания са окончателни и не подлежат на оспорване.
2.5. На всички мачове от турнира по футбол присъства оторизирано медицинско лице.
2.6. Турнирът се провежда на терен за мини футбол.
2.7. Всеки футболен отбор има собствен отличителен екип, който се предоставя от
участващата организация.
2.8. Не се допуска участието на състезатели с футболни обувки с бутони, както и носенето
на опасни предмети /пръстени, часовници, гривни, очила/.
2.9. По време на мач всеки отбор се състои от петима полеви играчи + един вратар и до
четири резерви. Минималният брой състезатели от отбор за започване на мач е 5. В случай, че
даден отбор не събере петима играчи за уговорена среща от календара на турнира, на
противниковия отбор се присъжда служебна победа с 3:0.
2.10. Времетраенето на всеки мач е 40 минути /2 полувремена по 20 мин./ с 5 минути
почивка между тях. При равенство в срещите с директна елиминация се играе едно продължение
от 5 минути, без мачът да бъде прекъсван. Ако равенството се запази и след края на
продължението се изпълняват дузпи – първо по 3, а при ново равенство по 1, до определяне на
победител.
2.11. Преди началото на всеки мач, чрез жребий с участието на двамата капитани, се
определя разпределението по полета и кой отбор получава притежанието на топката. През
второто полувреме се прави размяна.
2.12. Организаторите си запазват правото при неспортсменски прояви от всякакъв
характер да спират състезателните права на отделни играчи или на цели отбори за един или
повече мачове.
2.13. Разрешено е да се извършват неограничен брой смени. Смяната може да стане факт,
след като бъде уведомен съдията и той даде позволение при спряла игра.
2.14. Дузпа се изпълнява от обозначеното място или от 6 метра, измерени от съдията.
2.15. При изпълнение на свободен удар стената е на разстояние 5 м.
2.16. Удар от вратата /аут/ и странично хвърляне /тъч/ се изпълняват с крак. От аут или
тъч не може да се отбележи гол, освен ако топката не докосне някой от играчите, преди да влезе
в мрежата.
2.17. Вратарите нямат право да използват ръце, когато топката е умишлено върната от
техен съотборник с крак. При нарушение на това правило се изпълнява фаул на разстояние 3
метра от вратата, като на гол линията може да се нареди стена.
2.18. Не се допуска отнемане на топката от противников състезател чрез шпагат.
2.19. За грубо нарушение се присъжда жълт или червен картон, по преценка на съдията.
При червен картон състезателят напуска терена и отборът му доиграва мача в намален състав.
Изгоненият състезател не пропуска следващия мач на своя отбор.
III. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ТУРНИРА ПО ТЕНИС НА МАСА
3.1 Всяка компания има право да участва с един отбор.

3.2 Отборите трябва да бъдат съставени от до 5 (пет) състезателя.
3.3 В зависимост от броя на записалите се компании, шампионатът може да се проведе
в отборен или индивидуален формат.
Поради спецификите на турнира, допълнителните разпоредби ще бъдат разписани и
разпространени до компаниите след изтичане на срока за записване за участие.
IV. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ТУРНИРА ПО ТЕНИС НА КОРТ
Поради спецификите на турнира, допълнителните разпоредби ще бъдат разписани и
разпространени до компаниите след изтичане на срока за записване за участие.
V. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛ
5.1. Играе се до 2 спечелени гейма от 3 възможни, до 25 точки, с 2 точки разлика за
спечелване на гейма.
5.2. Ако се стигне до 3ти гейм(тайбрек) се играе до 15точки, с две точки разлика за
спечелване на гейма.
5.3. Играе се на мрежа с височина 240см и на игрище 9х9м.
5.4. Отборите са съставени от максимум 12 състезателя и минимум 6.
5.5. Отборите могат да са смесени – мъже/жени.
5.6. Всеки отбор има право да използва либеро.
5.7. Всеки отбор има право на 6 смени.
5.8. Всеки отбор има право на 2 почивки от по 30 секунди във всеки гейм, с изключение
на тайбрека (1 почивка). Почивките се взимат от треньора или ако няма такъв, от капитана на
отбора.
5.9. Точкуване:
При резултат 2:0 – победителят печели 3 точки, загубилият 0.
При резултат 2:1 – победителят печели 2 точки, загубилият 1.
При равен брой точки на 2 отбора след изиграване на всички срещи, се взема предвид
резултата от прекия двубой. Ако отборите са повече от два, се взима предвид геймовото
съотношение. При равно геймово съотношение, следващият показател е точковото
съотношение от всички изиграни геймове.
5.10. Съдийство:
Съдии на турнира ще бъдат представители на волейболна академия „Стойчев –
Казийски“.
Регламентите на всички турнири са разработени от професионални спортисти в четирите
спорта.

