НАРЕДБА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА
ЗА ПОДРАСТВАЩИ 2022/2023
Утвърдена от УС на БФВ на 13/09/2022г.

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА ЗА ПОДРАСТВАЩИ 2022/2023

стр. 1/27

РАЗДЕЛ I.

ЮРИДИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ

Съгласно чл. 5 от Устава на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ“, то
организира и регламентира държавните първенства.
РАЗДЕЛ II.

ВИДОВЕ ПЪРВЕНСТВА
Направление мъже

Наименование

Възраст

Година на раждане

Юноши
Момчета под 18
Момчета под 16
Момчета под 14

Под 20 години
Под 18 години
Под 16 години
Под 14 години

Мини волейбол момчета
под 13
Детски волейбол момчета
под 12

Под 13 години

2004г. и 2005г.
2006г. и 2007г.
2008г. и 2009г.
20010г. и до 6 състезателя от пониски възрастови групи.
2011г. и по-малки.

Под 12 години

2012г. и по-малки.

Направление жени
Наименование

Възраст

Година на раждане

Девойки
Момичета под 18
Момичета под 16
Момичета под 14

Под 20 години
Под 18 години
Под 16 години
Под 14 години

Мини волейбол момичета
под 13
Детски волейбол
момичета под 12

Под 13 години

2004г. и 2005г.
2006г. и 2007г.
2008г. и 2009г.
20010г. и до 6 състезателя от пониски възрастови групи.
2011г. и по-малки.

Под 12 години

2012г. и по-малки.

Тези възрастови ограничения се отнасят за годината на провеждане на финалните
турнири (пролетен полусезон).
РАЗДЕЛ III.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Право за участие имат отбори от волейболни клубове (ВК), които са включени в
Националния регистър на федерацията и Министерство на младежта и спорта и са
изпълнили изискванията на настоящата Наредба за провеждане на първенствата за
подрастващи и нормативните документи на БФ Волейбол.
2. Не се допускат отбори от нелицензирани от БФ Волейбол ВК.
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3. Всеки ВК трябва да е изпълнил своите финансови задължения към БФ Волейбол
преди да подаде заявка за участие, в което и да е първенство.
РАЗДЕЛ IV.

РЕГИСТРИРАНЕ

1. Заявка
1.1. Чрез съответната форма (формуляр), не по-късно от 5 септември.
1.2. ВК, пропуснали този срок, губят право за участие за спортно-състезателната
година.
1.3. ВК, регистрирал отбор за участие в ДП е длъжен да участват във всички фази на
съответното първенството. При отказ от участие, след подадена заявка, на ВК се
налага глоба, както следва:
1.3.1. До 14 дни преди началото на областна/зонална фаза не се налага парична
глоба;
1.3.2. По-малко от 14 дни преди началото на областна/зонална фаза 200лв;
1.3.3. Отказ от участие в Предквалификации и Квалификации 500лв;
1.3.4. Отказ от участие в Допълнителен турнир 750лв;
1.3.5. Отказ от участие във Финален турнир 1500лв.
1.4. При отказ да бъде заплатена глоба, ВК се лишава от право на участие за
следващата спортно-състезателна година в съответната възрастова група.
2. Регистрация
2.1. БФ Волейбол утвърждава получените регистрации и уведомява ВК най-късно 2
седмици преди започване на съответното първенство.
3. Въз основа на направените регистрации, БФ Волейбол разпределя отборите в
различните групи за Юноши и Девойки
РАЗДЕЛ V.

СЪСТАВ НА ОТБОР

1. Във всеки етап на Държавното първенство, отборите могат да бъдат съставени от
максимум 14 състезатели и до 5 официални лица (ръководител, треньор, асистент
треньор, лекар и физиотерапевт), коректно картотекирани в Системата за електронно
картотекиране (СЕК) на БФ Волейбол.
2. Във Форма 0-2 за даден мач се вписват от 6 до 14 състезатели като се спазват
следните ограничения свързани с поста либеро:
2.1. 6 до 12 състезатели – 0, 1 или 2 либера.
2.2. 13 - 14 състезатели – 2 либера (задължително).
2.3. Най-късно 1 час преди началото на мач, могат да бъдат променени броя на
либерата и/или състезателите на този пост, съобразно предходните ограничения,
като треньора дава на Главния ръководител на турнира нова Форма 0-2 с
нанесени корекции.
3. За Областен, Зонален, Пред-квалификационен, Квалификационен, Допълнителен и
Финален турнир, всеки отбор може да се яви с от 6 до 14 състезатели записани във
форма 0-2. Те се обявяват на Техническа конференция или Проверка на документи,
като след това не е възможна промяна (освен тази по т. 2.3.).
Фиксирани състезатели.
4. До шест състезателя от Детски и/или Мини волейбол могат да участват в
първенствата за Момчета под 14 и Момичета под 14/максимум в две възрастови
групи/.
5. Четири фиксирани състезатели от Момчета под 14/Момичета под 14 могат да участват
в първенство на Момчета под 16/Момичета под 16 или Момчета под 18/Момичета под
18 /максимум в две възрастови групи/.
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6. Четири фиксирани състезатели от Момчета под 16/Момичета под 16 могат да участват
в първенството на Момчета под 18/Момичета под 18 или Юноши/Девойки /максимум в
две възрастови групи/.
7. Всеки състезател от първенство Момчета под 18 и Момичета под 18 може да участва
без ограничения в Юноши, Девойки, Мъже и Жени, ако клубът има такива.
8. Само един състезател (от фиксираните четирима), участващ в първенство Момчета
под 14, Момичета под 14, Момчета под 16 или М0мичета под 16 може да бъде
картотекиран във всички по-горни възрастови групи, ако клубът има такива.
9. Специфични права и ограничения.
9.1. Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани, граждани
на държави – членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението за
ЕИП /Европейско икономическо пространство/ или на Конфедерация Швейцария
или чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в
Република България.
9.2. ВК може да преотстъпи неограничен брой състезатели, от подрастващи, на друг
ВК, само за отбор Мъже или Жени, като същите могат да играят в собствения си
клуб в Предквалификационни, Квалификационни,
Допълнителни и Финални
турнири на подрастващите, само след приключване на участие в съответното
първенство на клуба в който са били преотстъпени (отнася се само за
състезатели преотстъпени в отбори в българските първенства за Мъже и Жени).
9.3. Трансферирани в чужбина състезатели нямат право да участват в българско
първенство през същата спортно-състезателна година.
10.БФ Волейбол си запазва правото да не се съобразява с клубните ангажименти на
националните състезатели.
РАЗДЕЛ VI.

ЛЕГИТИМНОСТ НА СЪСТЕЗАТЕЛ

1.1. Състезател се смята за легитимен, ако не е изключен от БФ Волейбол.
РАЗДЕЛ VII.

КАРТОТЕКИРАНЕ

1. Форми (формуляри):
1.1. 0-1 – Техническо ръководство.
1.2. 0-1А – Ангажиране за спазване на Устава и правилниците на БФ Волейбол.
1.3. 0-2 – Регистрация на максимум 14 състезателя за участие в дадена среща или
турнир, на база издаден от БФ Волейбол отборен лиценз със състезателни
номера във възходящ ред, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО написано на компютър. В поле ЕГН
се записват само първите 6 цифри ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
1.4. 0-3 – Регистрация на състезател ненавършил 14 г. (без нотариална заверка на
подписите).
1.5. 0-3А – Регистрация на състезател от 14 навършени до 18 години (без нотариална
заверка на подписите).
1.6. 0-3Б – Регистрация на състезател–аматьор, навършил 18 г. (без нотариална
заверка на подписите).
2. Процедура
2.1. Картотекирането на състезател за всички фази на Държавните първенства,
включително зоналните от Момчета/Момичета и нагоре, се извършва чрез СЕК на
БФ Волейбол. За всички състезатели прикачването на снимка в профила в СЕК е
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
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2.2. ВК може да картотекира неограничен брой състезатели (за съответното
първенство), за които е длъжен да представи чрез прикачване на сканирана в
личния профил на състезателя според възрастта: форма 0-3, форма 0-3А или
форма 0-3Б.
2.3. Отговорността за въведените в СЕК документи и данни носи единствено ВК.
2.4. Допълнително картотекиране на състезатели от един и същ клуб или такива,
които не са били картотекирани в друг ВК през настоящата спортно-състезателна
година се разрешава, както следва:
2.4.1. Юноши и Девойки – до началото на пролетния полусезон
2.4.2. Срокът за картотекиране на състезатели по РАЗДЕЛ V, чл.9.2. е до
началото на Финалния турнир.
2.4.3. Момчета под 18 и Момичета под 18
– до началото на предквалификационните турнири. За отбори класирани директно - до началото
на квалификационните турнири
2.4.4. Момчета под 16 и Момичета под 16 – до началото на квалификационните
турнири.
2.4.5. Момчета под 14 и Момичета под 14 – до началото на Финалния турнир.
2.4.6. Мини волейбол – до началото на междузоналните турнири.
2.4.7. Детски волейбол – до началото на зоналните турнири.
2.5.Състезатели, картотекирани от ВК, който се е отказал от участие в
първенството на съответната възраст преди началото на самото първенство, имат право
да се картотекират в друг ВК за съответната възраст, при спазване на сроковете по
предходната точка.
РАЗДЕЛ VIII. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
1. Преди всеки мач, на Техническата конференция или на проверката на документи (ако
няма Техническа конференция) се представят:
1.1. Отборен лиценз.
1.2. Форма 0-2.
1.3. Заверен периодичен медицински преглед съгласно ЗФВС.
1.4. За лица, навършили 14 години – лична карта или задграничен паспорт
1.5. За лица под 14 години – задграничен паспорт или ученическа лична карта със
снимка и Акт за раждане (оригинал или нотариално заверено копие), или
състезателна карта.
2. Състезател, който не отговаря на някое от тези изисквания, не се допуска до участие в
съответната среща.
РАЗДЕЛ IX.

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВЕНСТВО

1. Държавните първенства се провеждат според официалните правила на Световната
(FIVB) и Европейската (CEV) волейболни федерации, във волейболни зали –
утвърдени от Регионалните отговорници.
2. Базовата структура на Държавните първенства са Областните и Зоналните такива,
провеждани в шест региона, както следва:
 Регион „Витоша” – област София-град.
 Регион „Струма” - София – област, Перник, Кюстендил и Благоевград.
 Регион „Тракия” – области Пазарджик, Пловдив и Смолян.
 Регион „Странджа” – области Хасково, Кърджали, Стара Загора, Ямбол, Сливен и
Бургас.
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 Регион „Добруджа” – области Варна, Шумен, Добрич, Разград, Търговище, Русе и
Силистра.
 Регион „Хемус” – области Велико Търново, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца, Видин и
Габрово.
3. Всяка година, системата за провеждане на Държавните първенства се актуализира в
зависимост от броят на подадените заявки за участие.
4. Детски волейбол
4.1. Състав на отбор от 8 до 12 деца (две четворки с по една или две фиксирани
резерви написани в тимовият лист).
4.2. Във всеки гейм играят по 4 деца с по една или две фиксирани за гейма резерви.
В случай на тайбрек треньорите могат да избират от всички 12 деца.
4.3. Играе се 2 от 3 гейма. Първите 2 се играят до 25 точки, а третият до 15 точки.
4.4. Топката се въвежда в игра с начален удар.
4.4.1. Всеки отбор има право на максимум 4 последователни сервиса. След
четвъртия начален удар, независимо кой от двата отбора е спечелил
разиграването, точката и правото на начален удар отиват в другия отбор.
4.4.2. Правилото от т. 4.4.1. важи до достигане на 20 точка (включително) във
всеки гейм и 10 точка (включително) в тайбрек.
4.4.3. След достигане на условието от т. 4.4.2., отпадат ограниченията за
изпълнение на начален удар.
4.5. Не се смята за грешка зона, носена топка и двоен удар. Престъпване в
противниковото поле е грешка. Докосването на мрежата е грешка. Блокирането
на начален удар също е грешка. Състезател, изпълняващ начален удар, няма
право да напада и да блокира противникова атака.
4.6. Във всеки гейм, отборите имат право на 2 почивки по 30 секунди.
4.7. Игрището е с размер 6.00 м. широчина х 6.00 м. дължина.
4.8. Височината на мрежата е 1,90 м. за момчета и момичета.
4.9. Фиксираните резерви играят в гейма за който са определени / нямат право да
играят в другият гейм като такива/
4.10. Отборите играят зонално първенство по график, определен на заседание на
клубовете в съответният регион.
5. Мини волейбол
5.1. Отборите се състоят от 9 до 14 деца.
5.2. Шест деца играят на терена.
5.3. В първия гейм играят 6 деца. Във втория също 6, три от които задължително
трябва да са различни от тези в първият гейм. При евентуален трети гейм –
играят шест деца без ограничения.
5.4. Във всеки гейм, отборът има право на 2 пълни фиксирани смени.
5.5. Не се смята за грешка носена топка и двоен удар.
5.6. Играе се 2 от 3 гейма. Първите 2 се играят до 25 точки, а третият до 15 точки.
5.7. Топката се въвежда в игра с начален удар.
5.7.1. Всеки отбор има право на максимум 4 последователни сервиса. След
четвъртия начален удар, независимо кой от двата отбора е спечелил
разиграването, точката и правото на начален удар отиват в другия отбор.
5.7.2. Правилото от т. 5.7.1. важи до достигане на 20 точка (включително) във
всеки гейм и 10 точка (включително) в тайбрек.
5.7.3. След достигане на условието от т. 5.7.2., отпадат ограниченията за
изпълнение на начален удар.
5.8. Екипировка – задължително със стартови номера.
5.9. Във всеки гейм, отборите имат право на 2 почивки по 30 секунди.
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5.10. Игрището е с размер 9,00 м. ширина х 9,00 м. дължина – за момчета и момичета;
5.11. Фиш за нареждане с фиксирана шестица с по две фиксирани резерви за всяка от
шестиците. Представя се преди започване на гейма като се спазва правилото от
5.3 и е окончателен.
5.12. Отборите играят Зонално първенство по график, определен на заседание на
клубовете в съответния регион. Класиралите се от 1во до 4то място на Зоналните
турнири се класират за междурегионалното първенство по следната схема:
 Регион “Добруджа” – Регион „Странджа”
 Регион „Хемус”
– Регион „Витоша”
 Регион „Тракия”
– Регион „Струма”
5.13. Организиране на финална шестица
 Първите два отбора от всяка двойка региони
6. Момчета под 14 и Момичета под 14
6.1. В срещите от Държавните първенства за Момчета под 14 и Момичета под 14 не
се допуска използване на либеро.
6.2. Играят се Областни и Зонални първенства.
6.3. Играе се 2 от 3 гейма. Първите 2 се играят до 25 точки, а третият – до 15 точки.
6.4. Областни и Зонални първенства се провеждат по Наредба и Програма, приети на
заседания на отделните региони и утвърдени от БФ Волейбол.
6.5. Клубовете, заели 1во, 2ро и 3то място в Зоналните турнири се класират на Финален
турнир.
Финален турнир
6.6. Състои се от 3 групи по 6 отбора.
6.7. Играе се по система „всеки срещу всеки“.
6.8. По реда на регионите, чрез жребий се определят водещите двойки клубове на
трите групи. По същия начин се определят и следващите двойки клубове.
6.9. Заелите 1во и 2ро място във всяка група се класират за финална 6ца, а останалите
отбори заемат местата от 7мо до 18то по коефициент.

7.

Момчета под 16 и Момичета под 16
7.1. Играят се Областни и Зонални първенства.
7.2. Областни и Зонални първенства се провеждат по Наредба и Програма, приети на
заседания на отделните региони и утвърдени от БФ Волейбол.
7.3. Според класирането в Зоналните първенства плюс определените квоти се
формират шест квалификационни групи /А, Б, В, Г, Д и Е/ с по четири отбора
всяка.
7.4. Квотите са приети на заседание на КДЮВ, както следва:
Момчета под 16:
Момичета под 16:
 Регион „Витоша“ – 5 квоти;
- Регион „Витоша“ – 5 квоти;
 Регион „Струма“ – 4 квоти;
- Регион „Струма“ – 4 квоти;
 Регион „Тракия“ – 4 квоти;
- Регион „Тракия“ – 4 квоти;
 Регион „Странджа“ – 4 квоти;
- Регион „Странджа“ – 4 квоти;
 Регион „Добруджа“ – 4 квоти;
- Регион „Добруджа“ – 4 квоти;
 Регион „Хемус“ – 3 квоти.
- Регион „Хемус“ – 3 квоти.
7.5. Групите в квалификационния турнир, се определят по жребий, както отборите от
един регион се разделят в различни групи. Изключение правят петите отбори при
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Момчета под 16 и Момичета под 16 от регион „Витоша“. Тези отбори заемат
последните възможни места в групите;
7.6. Първо се тегли жребий между отборите, заели 1во място в зоналните първенства,
а след това последователно между отборите, заели 2ро, 3то и т.н. места в
зоналните първенства. В квалификационните турнири се играе 2 дни по система
„всеки срещу всеки”.
7.7. Заелите първо място отбори от шестте групи, се класират директно за Финалния
турнир от Държавното първенство, както и за турнира „Купа България“. Отборите,
класирали се на 4то място в квалификационните турнири, приключват участието
си в ДП.
7.8. Отборите, заели 2ро и 3то място в шестте квалификационни турнира, участват в
три допълнителни турнира по четири отбора по следната схема:
I група
II група
III група
А2
Б2
В2
Е2
Д2
Г2
В3
А3
Б3
Г3
Е3
Д3
во
ро
Отборите, класирали се на 1 и 2 място в трите допълнителни турнира,
придобиват право на участие във финалите турнири на Държавното първенство.
Отборите, класирали се на 3то и 4то място в трите допълнителни турнира,
приключват участие в ДП за сезона.
Финален турнир
7.9. Във Финалния турнир участват 12 отбора, разделени в две групи по шест отбора,
по жребий, изтеглен от КДЮВ.
7.10.
В групите се играе по системата „всеки срещу всеки“ в четири дни.
7.11.
Клубовете, заели 1во и 2ро място в двете групи, се класират за финална
четворка като мачовете в нея се играят „на кръст”. Победителите играят за 1во място,
а победените – за 3то.
7.12.
Клубовете, заели 3то, 4то, 5то и 6то място в групите, се класират от 5то до 12то
място по коефициент.
8. Момчета под 18 и Момичета под 18
8.1. Играят се Областни и Зонални първенства.
8.2. Областни и Зонални първенства се провеждат по Наредба и Програма, приети на
заседания на отделните региони и утвърдени от БФ Волейбол.
8.3. Според класирането в Зоналните първенства плюс определените квоти се
формират Предквалификационни и Квалификационни турнири.
8.4. Квотите се приемат на заседание на КДЮВ.
8.5. Групите в Предквалификационните турнири, се определят по жребий (4 групи по
4 отбора) като по възможност, клубове от един регион се разделят в различни
групи.
8.6. В групите се играе 2 дни по система „всеки срещу всеки”.
8.7. Отборите заелите 1во място от 4те групи, се класират за Квалификационни
турнири.
8.8. Групите в Квалификационните турнири, се определят по жребий (4 групи по 4
отбора).
8.9. В групите се играе 2 дни по система „всеки срещу всеки”.
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8.10. Заелите 1во място в 4те групи на Квалификационните турнири се класират за
Финалния турнир на Държавното първенство, както и на т-р „Купа България“.
8.11. Отбори, заели 2ро и 3то място в 4те групи на квалификационните турнири се
класират за два „допълнителни турнира” по утвърдена схема. Отборите заели 1во
и 2ро място в двата допълнителни турнира се класират за финали на ДП
Група I
2ри от група А
2ри от група Г
3ти от група Б
3ти от група В

Група II
2ри от група Б
2ри от група В
3ти от група А
3ти от група Г

8.12. Клубовете, заели 4то място в 4те групи на квалификационните турнири,
прекратяват участието си в ДП и се класират от 9то до 12то място в ДП по
коефициент.
Финален турнир
8.13. Играе се 5 дни с участие на 8 отбора.
8.14. Формат - 2 групи по 4 отбора, по жребий определен на техническа конференция.
8.15. В групите се играе по система „всеки срещу всеки“.
8.16. Отборите, заели 1во и 2ро място във всяка група, се класират за финална
четворка като мачовете в нея се играят „на кръст”. Победителите играят за 1во място, а
победените за 3то.
8.17. Отборите, заели 3то място в двете групи, играят за 5то място.
8.18. Отборите, заели 4то място в двете групи, играят за 7мо място.
9. Юноши
9.1. Играе се по Програма, изготвена от КДЮВ и утвърдена от УС на БФ Волейбол.
9.2. Клубовете се разпределят в 6 групи /зони/ на регионален принцип (където е
възможно), според постъпили в БФ Волейбол заявки за участие.
9.3. В групите се играе по система „всеки срещу всеки”.
9.4. Двустранни срещи на разменено гостуване.
9.4.1 Регионите определят разпределението на отборите за провеждането на
срещите в зоналната фаза.
9.4.2 След приключване на срещите на разменено гостуване, ако е необходимо,
се провежда зонален финален турнир за разпределение на квотите.
Директни квоти – 4 (четири), дават се на регионите, според рейтинг от Финалните
турнири от последните три сезона. Виж Приложение 1.
Квалификационен турнир
9.5. Участват 16 отбора, на база класирането в зоналните турнири и определените
квоти:
 Група „А“ – 4ти, 5ти, 6ти и 7ми
 Група Б – 1ви, 2ри
 Група В – 1ви 2ри и 3ти
 Група Г – 2ри и 3ти
 Група Д – 1ви, 2ри и 3ти
 Група Е – 1ви и 2ри
9.6. По метода на „спиралата“ се определят 4 групи от по 4 отбора. Не се допуска
отбори от един и същ регион да попаднат в една и съща група.
9.7. В групите се играе 2 дни по система „всеки срещу всеки”.
НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА ЗА ПОДРАСТВАЩИ 2022/2023

стр. 9/27

9.8. Отбори, заели 1во и 2ро място във всяка група, се класират на два Допълнителни
квалификационни турнира.
Допълнителни квалификационни турнири
9.9. Отбори, заели 1во и 2ро място в групите на Допълнителните квалификационни
турнира се класират за Финалния турнир на ДП.
Финален турнир
9.10. Играе се 5 дни с участие на 8 отбора.
9.11.1 Директно класирани от Зоналните турнири - 4 отбора.
 Група А – 1ви, 2ри и 3ти
 Група Г – 1ви
9.11.2 Класирани от Допълнителните квалификационни турнири – 4 отбора.
 Група Л– 1ви и 2ри
 Група М - 1ви и 2ри
9.11. Отборите се разделят чрез жребий в 2 групи по 4 отбора.
9.12. В групите се играе по система „всеки срещу всеки“.
9.13. Отбори, заели 1во и 2ро място във всяка група, се класират за финална четворка
като мачовете в нея се играят „на кръст”. Победителите играят за 1во място, а
победените за 3то.
9.14. Отбори, заели 3то място в двете групи, играят за 5то място.
9.15. Отбори, заели 4то място в двете групи, играят за 7мо място.
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СХЕМА НА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО - ЮНОШИ
ЗОНАЛЕН ТУРНИР
Група А
Левски София
Марек
Люлин
Пирин
Славия

Група Б 1
Соф. Университет
Септември
Етрополе
Ботев Ихтиман

ЦСКА
Миньор
ВАСК

Група Б 2
Благоевград
Велбъжд
Медиус

Група В
Левски 2005
Хебър
Виктория
Родопа
Марица-Белово

Група Б - Финали
1-ви от Б 1
2-ри от Б 1
1-ви от Б 2
2-ри от Б 2

Група Г

Група Д

Група Е

Берое 2016
Дея спорт
Арда
Нефтохимик 2010
Сливен

Черно море
Добруджа 07
Хан Аспарух
Дунав
Торо волей

ГРАД
Монтана
Изгрев
Павликени
Троян волей

Сливен волей
Царево
Раковски

Попово 09
Перун
Велики Преслав
Черноломец 98

Коко Волей

ФИНАЛЕН ТУРНИР

Квалификационен турнир

1-ви от А

Група Ж

Група З

Група И

Група К

2-ри от А
3-ти от А
1-ви от Г
1-ви от Л
2-ри от Л

4-ти от А
3-ти от Г
2-ри от Е
3-ти от Д

1-ви от В
7-ми от А
2-ри от Д
1-ви от Б

1-ви от Д
6-ти от А
2-ри от В
2-ри от Б

1-ви от Е
5-ти от А
2-ри от Г
3-ти от В

1-ви от М
2-ри от М

Допълнителен турнир
Група Л

Група М

1-ви от Ж
1-ви от З
2-ри от И
2-ри от К

1-ви от И
1-ви от К
2-ри от Ж
2-ри от З
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10. Девойки
10.1. Играе се по Програма, изготвена от КДЮВ и утвърдена от УС на БФ Волейбол.
10.2. Отборите се разпределят в 5 групи /зони/ на регионален принцип (където е
възможно), според постъпили в БФ Волейбол заявки за участие.
10.3. В групите се играе по система „всеки срещу всеки”.
10.4. Двустранни срещи на разменено гостуване
10.4.1 Регионите определят разпределението на отборите за провеждането на
срещите в зоналната фаза.
10.4.2 След приключване на срещите на разменено гостуване, ако е необходимо,
се провежда зонален финален турнир за разпределение на квотите.
10.5. Директни квоти – 4 (четири), дават се на регионите, според рейтинг от Финалните
турнири от последните три сезона. Виж Приложение 1
10.5.1 По решение на КДЮВ регион Тракия се обединява с регион Странджа,
както и регион Добруджа с регион Хемус, като се обединяват квотите на
събраните региони.
Квалификационен турнир
10.6. Участват 16 отбора, на база класирането в групите и определените квоти:
 Група А – 3ти, 4ти, 5ти и 6ти
 Група Б – 1ви, 2ри, 3ти
 Група В – 3ти, 4ти, 5ти и 6ти
 Група Г и група Д – 1ви, 2ри, 3ти, 4ти и 5ти
10.7. По метода на „спиралата“ се определят 4 групи от по 4 отбора. Не се допуска
отбори от един и същ регион да попаднат в една и съща група.
10.8. В групите се играе 2 дни по система „всеки срещу всеки”.
10.9. Отбори, заели 1во и 2ро място във всяка група, се класират на два Допълнителни
квалификационни турнира.
Допълнителни квалификационни турнири
10.10. Отбори, заели 1во и 2ро място в групите на Допълнителните квалификационни
турнири се класират за Финалния турнир на ДП.
Финален турнир
10.11. Играе се 5 дни с участие на 8 отбора.
 Директно класирани от Зоналните турнири – 4 отбора.
 Група А – 1ви и 2ри
 Група В – 1ви и 2ри
 Класирани от Допълнителен квалификационен турнир – 4 отбора.
10.12. Клубовете се разделят чрез жребий в 2 групи по 4 отбора.
10.13. В групите се играе по система „всеки срещу всеки“.
10.14. Отбори, заели 1во и 2ро място във всяка група, се класират за финална четворка
като мачовете в нея се играят „на кръст”. Победителите играят за 1во място, а
победените – за 3то.
10.15. Отбори, заели 3то място в двете групи, играят за 5то място.
10.16. Отбори, заели 4то място в двете групи, играят за 7мо място.
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СХЕМА НА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО - ДЕВОЙКИ 2022/2023
Група А

Група Б

Група В

ЦСКА

Марек

В1

Локомотив 1929

Медиус

Марица

Хектор
ВАСК
Славия 2017
ЦПВК
Левски София

Етрополе
Велбъжд
Пирин
Миньор

Казанлък
Хебър
Раковски

В2
Марица
2022
Кирково 15
Яворов
Пан волей

Група Г
В3

Група Д

Варна ДКС

Лудогорец

Дея Спорт

Перун

Велики Преслав

Загорец
Сливен волей
Тунджа

ЙЕБ Шумен
Добруджа 07

Спартак 1996
Импулс

Квалификационен турнир
Група Е

Група Ж

Група З

Група И

Б1
А6
Г3
В5

Г1
А5
Б2
В4

Д1
А4
Г2
В6

А3
В3
Б3
Д2

Допълнителен турнир

ФИНАЛЕН
ТУРНИР
1-ви от А
2-ри от А
1-ви от В
2-ри от В
1-ви от К
2-ри от К

Група К

Група Л

1-ви от Л

Е1
З1
Ж2
И2

Ж1
И1
Е2
З2

2-ри от Л
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РАЗДЕЛ X.

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА

1. Топка
Първенство
Детски волейбол
момчета под 12
Мини волейбол
момчета под 13
Момчета под 14

Вид топка
Mikasa VS170W

Момчета под 16
Момчета под 18

Първенство
Детски волейбол
момичета под 12
Мини волейбол
момичета под 13
Момичета под 14
Момичета под 16

Mikasa V200W

Юноши

Момичета под 18

Вид топка
Mikasa VS170W

Mikasa V200W

Девойки

2. Мрежа
Първенство

Височина

Първенство

Височина

Юноши

243 см.

Девойки

224 см.

Момчета под 18

243 см.

Момичета под 18

224 см.

Момчета под 16

235 см.

Момичета под 16

220 см.

Момчета под 14

220 см.

Момичета под 14

215 см.

Мини волейбол
момчета под 13
Детски волейбол
момчета под 12

205 см
190 см.

Мини волейбол
момичета под 13
Детски волейбол
момичета под 12

205 см.
190 см.

3. Срокове за приключване на зоналните първенства.
Първенство

До дата

Първенство

До дата

Юноши

13.03.2023 г.

Девойки

13.03.2023 г.

Момчета под 18

13.03.2023 г.

Момичета под 18

13.03.2023 г.

Момчета под 16

27.03.2023 г.

Момичета под 16

27.03.2023 г.

Момчета под 14

24.04.2023г.

Момичета под 14

24.04.2023г.

Мини волейбол
24.04.2023г.
Мини волейбол
24.04.2023г.
момчета под 13
момичета под 13
Детски волейбол
15.05.2023г.
Детски волейбол
15.05.2023г.
момчета под 12
момичета под 12
 КДЮВ си запазва право за промени в крайните срокове на приключване на
зоналните първенства, съобразно графика за подготовка и участие на
националните отбори в състезанията от МСК.
НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА ЗА ПОДРАСТВАЩИ 2022/2023

стр. 14/27



Домакинствата на предквалификационни, квалификационни, допълнителни
турнири и финални турнири за всички възрасти са регламентирани в Приложение 2
към наредбата за провеждане на държавни първенства за подрастващи

4. Точкуване
4.1. Юноши, Девойки, Момчета под 18, Момичета под 18, Момчета под 16 и Момичета
под 16;
 победа с 3:0 или 3:1
– 3 т.
 победа с 3:2
– 2 т.
 загуба с 2:3
– 1 т.
 загуба с 1:3 или 0:3
– 0 т.
 служебна загуба
– -1 т. (отнема се 1 точка)
4.2. Момчета под 14, Момичета под 14, Мини волейбол и Детски волейбол;
 победа с 2:0
– 3 т.
 победа с 2:1
- 2 т.
 загуба с 1:2
- 1 т.
 загуба с 0:2
– 0 т.
 служебна загуба
– -1 т. (отнема се 1 точка)
5. Показатели за класиране
5.1. Юноши, Девойки, Момчета под 18, Момичета под 18, Момчета под 16 и Момичета
под 16, Момчета под 14, Момичета под 14, Мини волейбол и Детски волейбол.
 1ви - Брой победи
 2ри - Точки
 3ти - Коефициент от спечелени спрямо загубени геймове
 4ти - Коефициент от спечелени спрямо загубени точки в геймове
 5ти - Преки двубои

РАЗДЕЛ XI.

ТЕХНИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЪРВЕНСТВO

1. Отговорен орган за провеждане на първенствата е КДЮВ към БФ Волейбол. Тя:
1.1. Предлага организационните правила и инструкции.
1.2. Направлява и контролира организацията на всяко първенство (във всичките му
етапи), както и свързаната с това дейност на Регионалните отговорници.
1.3. Определя и приема квотите за първенствата.
1.4. Подготвя и координира състезателните програми в различните фази на
първенствата.
1.5. Ежегодно (при необходимост) актуализира настоящата Наредба.
1.6. КДЮВ предоставя на НСКВ одобрения спортен календар на първенствата.
2. Ръководител на първенство.
2.1. Регионален отговорник – Областните и Зонални първенства.
2.2. Главен ръководител – назначен от БФ Волейбол за Предквалификационни,
Квалификационни, Допълнителни и Финални турнири.
2.3. Технически делегат – назначен от БФВ за Финални турнири.
2.4. Главен съдия – Назначава се от НСКВ за финални турнири при Юноши и
Девойки.
3. Задълженията на Ръководител на първенство.
3.1. Финална инспекция на спортната зала и необходимите съоръжения.
3.2. Инспекция на настаняването и храната.
3.3. Инспекция на условията за тренировка.
3.4. Проверка на необходимата документацията на отборите.
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3.5. Да проведе първенствата съгласно всички одобрени правила.
3.6. Да контролират дисциплината съгласно „Дисциплинарния правилник“ на БФ
Волейбол.
4. Задължения на Технически делегат.
4.1. Контролира дейността на съдийския апарат в пряко сътрудничество с Главния
ръководител.
4.2. Изпраща окончателен доклад в БФ Волейбол за протичането на състезанието,
получените резултати и крайното класиране, заедно с протоколите от всеки
отделен мач.
5. Задължения на Главния съдия.
5.1. Главният съдия е отговорен за всички, свързано със съдийството и работи в
сътрудничество с Главния ръководител.
5.2. Инструктира назначените съдии и секретар.
5.3. Определя/назначава съдиите за мачовете от турнира.
6. Съдийски състав.
6.1. Съдиите за Областни и Зонални първенства се назначават от Съдийската
комисия в съответната област.
6.2. Съдиите за всички останали етапи на първенствата се назначават директно от
НСКВ.
6.3. Участват в Техническата конференция и/или други съвещания, организирани от
Ръководния орган на съответния мач или турнир.
7. Град, зала и ВК домакин.
7.1. Градове домакини на турнири се определят от КДЮВ след оценка на условия за
провеждане на волейболни срещи, условия за настаняване и постъпили
офертите в заявки.
7.2. Домакините на финални турнири имат право да си избират часа и залата, в които
да се играят срещите на собствения им отбор до полуфиналната фаза
включително. Този избор се обявява на Техническата конференция.
7.3. Всички мачове се играят в зали, утвърдени от Регионалните отговорници и/или
КДЮВ, в зависимост от фазата на първенството. В заявките на ВК се дава
описание на залата, техническите съоръжения, осветлението, отоплението и
наличието на топла вода.
8. Логистика, настаняване и храна.
8.1. Всеки организатор е длъжен да осигури транспорт или да заплати пътя на
участващите отбори, ако разстоянието от хотела, в който са настанени, до залата
е по-голямо от 1500 м.
8.2. Организаторът трябва да настани съдиите и другите официални лица в подходящ
хотел като за ръководителя на състезанието и главния съдия (ако има
назначени), се осигуряват единични стаи.
8.3. Организатора на турнир, трябва да осигури качество на настаняването,
съответстващо на офертата в изпратената заявка. За тази цел в заявката се
посочват името на хотела, брой на легла в стая, качество на легловата база
(матраци, пружини), наличие на санитарни възли, бани, топла вода, разстояние
от спортната зала до хотела и начинът на придвижване, предлаган от ВК –
заявител.
8.4. Организатора на турнир, трябва да осигури меню, състоящо се от закуска, обяд и
вечеря, които предварително са описани подробно (по дни) в заявката.
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Качеството на храната трябва да отговаря на медицинските и санитарни
изисквания, като всеки ден трябва да се предлагат минимум по 2 топли ястия.
9. Техническа конференция.
9.1. Провежда се в деня преди всеки Финален турнир.
9.2. Присъстват представители на всеки от участващите отбори и Главния
ръководител.
9.3. Проверяват се следните документи:
 Лиценз;
 Форма 0-2;
 Периодичен медицински преглед;
 За състезатели над 14 години - лична карта, задграничен паспорт, или
състезателна карта;
 За състезатели под 14 години – задграничен паспорт или ученическа лична
карта със снимка и Акт за раждане (оригинал или нотариално заверено копие),
или състезателна карта.
 Състезател/и, с нередовна (непълна) документация не се допускат до участие
в турнира.
9.4. След проверката, не се допуска добавяне на състезатели.
9.5. Провежда се жребий (в случай, че такъв е предвиден по регламент), за
разпределение на отборите по групи и се уточнява състезателната програма.
9.6. Главния ръководител дава необходимите инструкции и контролира протичането
на турнира. Ако е необходимо, решават възникнали проблеми по настаняването
на отборите.
10. Мерки за сигурност
10.1. Всеки Финален турнир се провежда задължително с официална охрана,
осигурена от ВК – домакин.
10.2. На всяка друга среща или турнир, пълната отговорност за сигурността (преди, по
време и след него) носи ВК – домакин.
РАЗДЕЛ XII.

МЕДИЦИНСКИ ПРАВИЛА

1. Периодичен преглед - извършва се два пъти годишно на всеки състезател и се нанася
в отборния лиценз. До квалификационни турнири важи първи периодичен преглед, по
време на/след квалификационните турнири важи втори периодичен преглед
2. Медицинско осигуряване
2.1. Всеки ВК – домакин на отделна среща или турнир, осигурява лекар с
необходимото оборудване за първа медицинска помощ.
2.2. Присъствието на лекар е задължително от началото на загряването на отборите
до приключване на срещата.
2.3. При контузия на състезател, ВК - домакин оказва пълно съдействие за неговото
извозване до компетентно медицинско заведение за получаване на
специализирана медицинска помощ.
3. Всеки ВК е длъжен да сключи медицинска застраховка на всеки състезател
(покриваща настъпване на злополука и/или контузия) за периода на провеждане на
Държавното първенство.
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РАЗДЕЛ XIII. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
1. Бюлетин
1.1. Това е документ, чрез който до ВК се свежда допълнителна информация,
промени, изисквания и т.н.
2. Резултати и доклади
2.1. Доклад – след приключване на даден етап от държавните първенства,
Регионалните отговорници – респективно Главните ръководители, изготвят и
изпращат в БФ Волейбол подробен доклад за проведените срещи и/или турнири
със следното съдържание:
 Резултати и крайното класиране;
 Класиралите се за следващ етап отбори;
 Възникнали проблеми от организационен и дисциплинарен характер;
 Оценка на назначените съдии с включен доклад на Главния съдия, ако има
назначен такъв;
 Протоколи от проведените мачове.
РАЗДЕЛ XIV.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

1. Преки разходи за участие в среща или турнир – всички етапи без Финален турнир.
1.1. ВК – гост:
 Пътни
 Настаняване
 Храна
 и др.
1.2. ВК – домакин:
 Наем зала
 Лекар
 Съдийски такси
 Охрана
 и др.
 българска Федерация Волейбол изплаща съдийски разходи, мед. обслужване,
охрана и гл. ръководител
2. Домакинство, „спечелено“ по критерии от РАЗДЕЛ XI, чл. 7.1.
2.1. Офертата се изпълнява безусловно.
2.2. Поемат се допълнително възникнали разходи.
2.3. Поема се разликата в цената на хотелите (когато настаняването е в повече от
един хотел).
2.4. При неизпълнение на условията по предходните точки, ВК - домакин автоматично
се лишава от домакинство за следващата спортно-състезателна година.
3. Финален турнир
3.1. БФ Волейбол изплаща съдийски и секретарски такси.
3.2. БФ Волейбол определя с каква част от сумата за настаняване и храна подпомага
Волейболните клубове.
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РАЗДЕЛ XV.

ГЛОБИ, НАКАЗАНИЯ И ЖАЛБИ

1. Прилага се „Дисциплинарен правилник“ на Българска Федерация по Волейбол.
2. Отбор напуснал самоволно или без причина даден турнир се наказва с глоба 500лв.,
при отказ ВК да заплати глобата се налага санкция да не участва в класирането за
годината в дадената възраст и не се допуска до участие в следващата спортносъстезателна година в същата възраст.

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА ЗА ПОДРАСТВАЩИ 2022/2023

стр. 19/27

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СХЕМА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИРЕКТНИ КВОТИ ЮНОШИ 2022/2023

ФИНАЛИ СЕЗОН 2019/2020
Класиране
Отбор
1
ВК Левски
2
ОСК Славия

Точки
Регион
8
Витоша/Струма
7
Витоша/Струма

ФИНАЛИ СЕЗОН 2020/2021

ФИНАЛИ СЕЗОН 2021/2022

Класиране
Отбор
Точки
Регион
1
ВК Левски
8
Витоша/Струма
2
ОСК Славия
7
Витоша/Струма

Класиране
Отбор
Точки
Регион
1
ВК Левски
8
Витоша/Струма
2
ВК ЦСКА
7
Витоша/Струма
ВК Черно
3
6
Добруджа
море
4
ВК Люлин
5
Витоша/Струма
ВК Берое
5
4
Странджа
2016
6
ВК Славия
3
Витоша/Струма
7
2
Витоша/Струма
ВК Миньор
8
СКВ Дунав
1
Добруджа

3

ВК Пирин

6

Витоша/Струма

3

ВК ЦСКА

6

Витоша/Струма

4

ВК Дея спорт

5

Странджа

4

5

Странджа

5

ВК ЦСКА

4

Витоша/Струма

5

4

Добруджа

6
7
8

ВК Миньор
ВК Хебър
ВК Черно море

3
2
1

Витоша/Струма
Тракия
Добруджа

6
7
8

ВК Берое
ВК Черно
море
ВК Марек
ВК Люлин
ВК Миньор

3
2
1

Витоша/Струма
Витоша/Струма
Витоша/Струма

ДИРЕКТНИ
КВОТИ

ОБЩО РЕГИОНИ
Витоша/Струма
Тракия
Странджа
Добруджа
Хемус

80 т.

3

2 т.
14 т.
1
12 т.
0
* 22 т. - 1 квота

Критерии за получаване на квота
1. Брой точки
2. По-предно класиране в последните три сезона
3. По-предно класиране в последния сезон
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СХЕМА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИРЕКТНИ КВОТИ ДЕВОЙКИ 2022/2023
ФИНАЛИ СЕЗОН 2019/2020
Класиране
1
2
3
4
5
6
7
8

Отбор
Точки Регион
ВК Казанлък
8
Странджа
ВК Марица
7
Тракия
ОСК Славия
6
Витоша
ВК Ахил
5
Витоша
ВК ЦПВК
4
Витоша
ВК ЦСКА
3
Витоша
ВК Велбъж
2
Струма
Варна ДКС
1
Добруджа

ОБЩО РЕГИОНИ
Витоша
Струма
Тракия/Странджа
Добруджа
Хемус

ФИНАЛИ СЕЗОН 2020/2021

ДИРЕКТНИ
КВОТИ

57
3
42
2
4
* 22 т. - 1 квота

2
2

Класиране
1
2
3
4
5
6
7
8

Отбор
Точки Регион
ВК ЦСКА
8
Витоша
ВК Казанлък
7
Странджа
ВК Марица
6
Тракия
ОСК Славия
5
Витоша
Вк Бдин-Вида
4
Хемус
ВК Локомотив
3
Витоша
ВК Ахил
2
Витоша
ВК Велбъж
1
Струма

ФИНАЛИ СЕЗОН 2021/2022
Класиране
1
2
3
4
5
6
7
8

Отбор
ВК Марица
ВК ЦСКА
ВК Казанлък
ВК Локомотив
ВК Левски
ВК ЦПВК
ОСК Славия 2017
ВК Перун

Критерии за получаване на квота
1. Брой точки
2. По-предно класиране в последните три сезона
3. По-предно класиране в последния сезон
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Точки Регион
8
Тракия
7
Витоша
6
Странджа
5
Витоша
4
Витоша
3
Витоша
2
Витоша
1
Добруджа

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
КРИТЕРИИ ЗА ДОМАКИНСТВО НА ТУРНИРИ ОТ ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ЗА ПОДРАСТВАЩИ

I.

Кандидатстване

1.

ФОРМУЛЯР 1А – за кандидатстване на предквалификации, квалификации и допълнителни турнири при Момичета под 14/Момчета

под 14, Момичета под 16/ Момчета под 16, Момичета под 18/ Момчета под 18 и Девойки/Юноши.
2.

ФОРМУЛЯР 1Б - за кандидатстване на Финални турнири при Момичета под 16/ Момчета под 16, Момичета под 18/ Момчета под 18 и

Девойки/Юноши.
3.

ФОРМУЛЯР 2Б – за кандидатстване на Финални турнири при Момичета под 14/Момчета под 14

II.

Критерии за оценяване при кандидатстване за предквалификации, квалификации, допълнителни турнири и Финални

турнири при Момичета под 14 и Момчета под 14

4.

Спортна зала/инфраструктура за провеждане на състезанието:

4.1.

Минимални размери на спортна зала В/Ш/Д – 7/12/24;

4.2.

Настилка – допускат се следните видове:

4.2.1. Teraflex или друга спортна настилка с еквивалентни параметри;
4.2.2. Паркет;
4.2.3. Дървено дюшеме подходящо за волейбол;
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4.2.4. Не се допускат зали с бетонови настилки, увредено и/или изгнило дюшеме или други не подходящи за волейбол настилки;
4.3.

Публика:

4.3.1. Възможност за допускане на публика с обособени сектори;
4.3.2. Възможност за допускане на публика без обособени сектори;
4.3.3. Невъзможност за допускане на публика
4.4.

Видео заснемане и излъчване онлайн с резултат в реално време в Уoutube канала на БФВ:

4.4.1. За предквалификации, квалификации и допълнителни турнири е препоръчително видео заснемане и излъчване на срещите;
4.4.2. За Финални турнири при Момичета/Момчета е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО видео заснемане и излъчване на всички срещи;
4.5.

Температура в залата, минимум 14 градуса и максимум 26 градуса.

4.6.

Наличие на минимум 2 броя съблекални.

4.7.

Настаняване и изхранване:

4.7.1. Хотел – близост до спортната зала;
4.7.2. Не се допуска настаняване на отбори на разстояние по-голямо от 15 км от залата;
4.7.3. Подсигурен транспорт;
4.7.4. Изхранване в мястото на настаняване;
4.7.5. Не се допуска изхранването да е на разстояние по голямо от 1 км от мястото на настаняване;
4.8.

В случай, че мястото на настаняване не е на пешеходно разстояние, домакина ЗАДЪЛЖИТЕЛНО подсигурява транспорт съобразен с

програмата на отборите. Ако гостуващ отбор е със собствен транспорт, следва да уведоми домакина предварително;
4.9.

Домакина е длъжен да съдейства при възникнали проблеми в мястото за настаняване и/или изхранване;

4.10. Менюто трябва да е съобразена като количество и качество с нуждите на спортистите, да има три хранения на ден и да съдържа
минимум:
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 закуска и топла напитка;
 обяд - супа, основно, десерт/плод и вода;
 вечеря - сезонна салата, основно, десерт/плод и вода.
4.11. Допълнителни условия /препоръчителни за предквалификации, квалификации, допълнителни турнири и Финални турнири за
Момичета под 14/Момчета под 14/:
4.11.1. Озвучителна система с микрофон – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за Финални турнири за Момичета под 14/Момчета под 14;
4.11.2. Безжичен интернет в залата;
4.11.3. Машина за лед;
4.11.4. Рекламни стойки и/или възможност за поставяне на рекламни пана 3х1м., минимум 4 бр. – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за Финални турнири за
Момичета под 14/Момчета под 14;
4.11.5. Електронно табло за резултата;
4.12. Допълнителни разпоредби за регионите за предквалификации, квалификации и допълнителни турнири:
4.12.1. Всеки регион е препоръчително да има минимум 2 /две/ домакинства във всяко направление и възраст, независимо от фазите,
когато това е възможно;
4.12.2. Мини волейбол – задължително ротация на сдвоените региони всеки сезон;
4.12.3. За първенствата Момичета под 16 и Момчета под 16 – първенеца на всеки регион има право да получи „домакинство по право“ за
квалификационният турнир, независимо от отдалечеността. В случай на отказ от страна на първенеца домакинството се предлага на втория
от групата и т.н.;
4.12.4. За първенствата Момичета под 18 и Момчета под 18 – първенеца на всеки регион има право да получи „домакинство по право“ за
квалификационният турнир независимо от отдалечеността. При два отбора първенци в една група предимство получава региона с по-нисък
рейтинг на БФВ;
НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА ЗА ПОДРАСТВАЩИ 2022/2023

стр. 24/27

4.12.5. За първенствата Юноши и Девойки – регионите без директни квоти за Финали на ДП получават предимство при определяне на
домакинствата на двата допълнителни турнира;
4.13. КДЮВ ще следи за изкуствено завишаване или занижаване на цените на настаняване;
4.14. При докладвани проблеми от страна на отбори и/или гл. ръководители за допуснати нарушения, КДЮВ ще налага санкция от -12
точки при следващо кандидатстване за домакинство от провинилият се ВК;
4.15. Участващите ВК в турнира задължително попълват анкетни карти. Задължение на главният ръководител е да бъдат раздадени на
треньорите на всички участници и да бъдат събрани и проверени след попълването им.

III.

Критерии /задължителни условия/ за Финални турнири за Момичета под 16/Момчета под 16, Момичета под

18/Момчета под 18 и Девойки/Юноши
5.

Спортна зала/инфраструктура за провеждане на състезанието:

5.1.

Минимални размери на спортна зала – минимум размери В/Ш/Д – 8м/15м/26м;

5.2.

Настилка – допускат се следните видове:

5.2.1. Teraflex или друга спортна настилка с еквивалентни параметри;
5.2.2. Паркет;
5.2.3. Дървено дюшеме подходящо за волейбол;
5.2.4. Не се допускат зали с бетонови настилки, увредено и/или изгнило дюшеме или други не подходящи за волейбол настилки;
5.3.

Публика:

5.3.1. Възможност за допускане на публика, минимум 300 седящи места;
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5.4.

Видео заснемане и излъчване онлайн с резултат в реално време в YouTube канала на БФВ на всички срещи.

5.5.

Подсигуряване на условия за електронен протокол за всички срещи (компютър, принтер, интернет връзка, мишка и USB-флаш памет.

5.6.

Озвучителна система с микрофон.

5.7.

Рекламни стойки и/или възможност за поставяне на рекламни пана 3х1м., минимум 4бр.

5.8.

Електронно табло за резултата.

5.9.

Температура в залата, минимум 14 градуса и максимум 26 градуса.

5.10. Наличие на минимум 2 броя съблекални с баня и тоалетна.
5.11. Настаняване и изхранване:
5.11.1. Хотел – близост до спортната зала;
5.11.2. Не се допуска настаняване на отбори на разстояние по-голямо от 15 км от залата;
5.11.3. Подсигурен транспорт;
5.11.4. Изхранване в мястото на настаняване;
5.11.5. Не се допуска изхранването да е на разстояние по голямо от 1 км от мястото на настаняване.
5.12. В случай, че мястото за настаняване не е на пешеходно разстояние /до 1 км./, домакина ЗАДЪЛЖИТЕЛНО подсигурява транспорт
съобразен с програмата на отборите. Ако гостуващите отбори са със собствен транспорт, следва да уведомят домакина предварително.
5.13. Домакина е длъжен да съдейства при възникнали проблеми в мястото за настаняване и/или изхранване.

5.14. Менюто трябва да е съобразена като количество и качество с нуждите на спортистите, да има три хранения на ден и да съдържа
минимум:
 закуска и топла напитка;
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 обяд - супа, основно, десерт/плод и вода;
 вечеря - сезонна салата, основно, десерт/плод и вода.
5.15. Допълнителни условия /препоръчителни за Финални турнири/
5.15.1. Безжичен интернет в залата;
5.15.2. Машина за лед.

КДЮВ препоръчва и ще подпомага ВК за ангажиране на държавни и общински структури за популяризиране и подпомагане на състезания за
които кандидатстват.

КДЮВ си запазва правото за решения относно домакинство на турнири и Финални турнири, базирани на нейни цели в дългосрочен план за
популяризиране на волейбола като атрактивен спорт за подрастващи в различни общини и градове.
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