
 

 

Подробен Правилник 

за провеждане на футболен турнир 

Бизнес Парк София 2014 

                                                                       

І. ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

1. Период: 12-31 Май 2014 г. 

2. Начални часове: Срещите са с начало 18:30, 19:30 и 20:30, 21:30 при необходимост 22:30 
часа. Само по един мач на ден за един отбор. Два, максимум три мача седмично, с 
почивка межу мачовете минимум 48 часа 

 

ІІ.БРОЙ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ 

1. Всеки отбор е съставен от 6 играчи  /5 полеви и един вратар/. Минималният брой играчи 
за започване на срещата е 3+1. Ако в случай на отстраняване или контузия на играчи, са 
останали по-малко от 4 играчи, срещата се прекратява и се присъжда служебна загуба 0:5 
за отбора с недостатъчен брой играчи. Отбор, записал се за турнира, може да бъде 
съставен от максимум 10 играчи по списък. Минималната възраст за участие е 18 години.                                                              

2. Всеки отбор има право на неограничен брой смени във всяка среща. Те  се извършват в 
движение, като резервният играч влиза в игра след като смененият напусне очертанията 
на игралното поле единствено в определената за целта зона за смяна. 

При смяна на вратаря, играта трябва да бъде спряна. Ако по време на извършване на смяната, 
резервният състезател влезе в игрището преди замененият състезател да го е напуснал 
напълно, играта се спира. Съдията предупреждава влизащия (ЖЪЛТ КАРТОН) и  присъжда 
непряк свободен удар за другия отбор от мястото, където се е намирала топката при спирането 
на играта. 

Същата санкция се налага ако влизащият или замененият играч напуска или влиза в игралното 
поле от място различно от зоната за смяна. Напускането на играч от игралното поле на място 
различно от указанато, е разрешено единствено при контузия и невъзможност на същия да се 
придвижи до зоната за смени. 

3. Двата отбора задължително заемат места в зоните за смяна в половината, която 
защитават, като се забранява присъствието на други лица освен ръководителя и 
участващите лица в дадената среща. 

4. Документи за установяване на самоличност на състезателите се показват при поискване на 
съдиите и делегата преди  мач. 

         

 

 



IIІ. ВРЕМЕТРАЕНЕ  

Срещите са с времетраене от 2 полувремена по 25 минути с 5 мин. почивка между тях. 

При неявяване на отбор до 15 мин. след посочения в програмата час, му се присъжда 
служебна загуба с 0:5. Всеки отбор има право на 1 мин. таймаут на полувреме.  

 

IV. ИГРИЩЕ И ТОПКА  

Турнирът се провежда на терени с изкуствена трева и се играе със стандартна топка N-5 

1. Размери на игрището: дължина 40 метра и широчина 20 метра. 

2. Наказателно поле: диаметър от 6 метра.     

3. Врати: широчина 3 метра и височина 2 метра.       

                                                                                                                     

V. ОБЛЕКЛО НА ИГРАЧИТЕ  

Всички играчи от един отбор  трябва да са облечени еднакви на цвят и шарки фанелки. 

Вратарят трябва да е с фанелка различна по цвят от тези на играчите.  
При съвпадение на цветовете на екипите на двата отбора в един мач,  отборът, който ще 
ползва различителни потници, се определя чрез жребий.  

Играе се само с разрешените обувки (гуменки, маратонки, кецове, стоножки и къси гумени  и 
пластмасови бутони - до 1,2 см). Няма да бъдат допускани играчи с метални, пластмасови или 
гумени бутони (повече от разрешената дължина). Делегатът и съдията проверяват 
екипировката, обувките и за наличие на опасни предмети по играчите. Играчите нямат право 
да имат по себе си остри и опасни предмети (обици, пръстени, гривни, синджирчета и т.н.) 
представляващи опасност за него или за другите играчи. Състезател, който има опасни 
предмети по себе се и не ги свали след молба от длъжностните лица (съдия, делегат и 
организатор) няма да бъде допуснат до срещата.  

     

VI. ВКАРВАНЕ НА ТОПКАТА В ИГРА 

1. Начален удар -  изпълнява се в началото на всяко полувреме и след отбелязване на гол.  
Не е задължително топката да бъде подадена напред. От начален удар може директно да 
бъде отбелязан гол. 

2. След аут топката се вкарва в игра само от вратаря с ръка. Той трябва да я хвърли от 
собственото си наказателно поле. От аут не може да бъде отбелязан гол, освен ако някой 
от играчите на полето не докосне топката преди тя влезе във вратата. Ако топката влезе 
директно във вратата, противникът изпълнява аут. 

3. Когато топката премине страничната линия се изпълнява странично подаване /тъч/ от 
мястото, където е напуснала очертанията на игралното поле. Топката се поставя на 
страничната линия и се вкарва в игра с крак. Състезателите от противниковия отбор 
трябва да бъдат на разстояние най-малко 5 метра от изпълнението. Гол не може да бъде 
отбелязан директно от странично подаване /тъч/.  

Ако топката бъде вкарана в противниковата врата, се изпълнява аут. Ако топката бъде 
вкарана директно в собствената врата, се изпълнява ъглов удар от противника. 



4. Ъглов удар изпълнява се от ъгъла на игрището, където се съединяват страничната линя и 
линята на вратата. Топката може да бъде поставена в очертания сектор. От ъглов удар 
може да бъде отбелязан директен гол. 

5. При изпълнение на всички изброени статични положения, противниковите играчи 
задължително трябва да се намират на минимум 5 метра. 

 

VІІ. НАРУШЕНИЯ  

1. Непряк свободен удар се изпълнява в случай на: опасна игра (без физически контакт); 
оспорване на съдийско решение в игрова обстановка; игра на вратаря с ръце след като 
топката му е върната с крак от негов съотборник; препречване; при неспазване отстояние 
от 5 метра при изпълнение на тъч, аут, ъглов удар или начален удар; неправилна смяна, 
когато играта не е спряна. 

Непряк свободен удар вътре в наказателното поле се изпълнява от линята на 
наказателното поле на най-близката точка до извършеното нарушение. От непряк 
свободен удар не може да бъде отбелязан гол. 

2. Пряк свободен удар - при всички нарушения с физически контакт (спъване, ритане, 
бутане, блъскане, скачане върху противник); игра с ръка; задържане на противник с ръце. 

Ако някое от горе изброените нарушения бъде извършено в наказателното поле, се 
отсъжда наказателен удар (дузпа). 

3. ПЛЪЗГАЩО ОТНЕМАНЕ - ШПАГАТ: АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО Е играч да използва шпагат, за 
да отнеме топката от краката на противник, който я владее. Тази игра се наказва с пряк 
свободен удар ,а по преценка на съдията и жълт картон за играча, извършил шпагата. 
Същата санкция се прилага и за вратар, използващ шпагата извън наказателното поле. В 
рамките на наказателното поле, шпагат от страна на вратаря не се тълкува като 
нарушение. 

4. При изпълнение на пряк или непряк свободен удар всички противникови играчи трябва 
да се намират  най-малко на 5 метра от топката. Наказателен удар/дузпа/ се изпълнява от 
6 метра. 

         

VІIІ. НАРУШЕНИЯ - НАКАЗАТЕЛНИ КАРТОНИ: 

1. Наказателни картони – ако един и същи играч получи два жълти картона в рамките на 
една среща, получава червен картон и отбора остава в намален състав за 5 минути. 
Същото се отнася и за състезател, получил директен червен картон. 

Състезателят, получил червен картон, се отстранява до края на срещата и не може да 
влезе отново в игра и да стои на резервната скамейка. След изтичането на 5 минутно 
наказание, отборът в намален състав се попълва от резервен състезател. Наказанието от 5 
минути игра в намален състав остава в сила до пълното им изтичане, независимо дали по 
време на самото наказание някой от двата отбора отбележи гол. Наказателните картони с 
жълт цвят НЕ се натрупват и НЕ водят до санкции за последващи срещи на отбора. 

2. Наказателните картони с червен цвят автоматично водят до наказание – 1 мач  
Провинилия се състезател няма право да участва в следващата среща на своя отбор. 



3. При особено груби прояви, в разрез с правилата на „честната игра“ , провинилият се 
състезател може да бъде отстранен до края на турнира, като последното е възможно след 
доклад на съдията и решение на Организационния комитет. 

   

ІХ. КЛАСИРАНЕ  

Извършва се по следните показатели: 

А. ГРУПОВА ФАЗА 

1. Извършва се по следните показатели:  
     Точки: 3 за победа, 1 за равенство, 0 за загуба.  
 
2. При равенство в точките на два или повече отбора се гледат следните показатели до  
разлика:  
1. Пряк двубой;  
2. Голова разлика между отборите под въпрос;  
3. Повече вкарани голове в срещите между отборите под въпрос;  
4. По-малко червени картони във всички срещи;  
5. По-малко жълти картони във всички срещи;  
6. Жребий.  

 

Б. ФАЗА „ДИРЕКТНА ЕЛИМИНАЦИЯ“ 

1. При равенство в редовното време двата отбора изпълняват по ПЕТ дузпи, а при ново 
равенство - по една дузпа до излъчване на победител.  

 
 
Х. САНКЦИИ, ЖАБЛИ, СПОРОВЕ: 
 

1. Расизъм - участник в състезанието, който явно обиди друг участник, чрез унизителни,  
дискриминиращи или опетняващи изявления по повод на неговата раса, цвят на кожата,  
език, религия или произход, се отстранява от игра с червен картон и  се отстранява от участие в 
турнира 

2. ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕРЕДОВЕН СЪСТЕЗАТЕЛ (ЛИЦЕ, КОЕТО НЕ Е СЛУЖИТЕЛ НА  
КОМПАНИЯТА, ЛИЦЕ ИЗВЪН ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗГОТВЕНИЯ СПИСЪК С КАРТОТЕКИ ИЛИ 
ТАКОВА С КАРТОТЕКА В „А“ И „Б“ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГРУПИ), ОТБОРЪТ СЕ ОТСТРАНЯВА ОТ 
УЧАСТИЕ В ТУРНИРА.  

3. Организаторите обявяват наказания на провинени играчи не по-късно от 24 часа преди  
започване на среща на даден отбор. Наказанията и техния размер не могат да бъдат  
обжалвани . 

4. Ако отбор преустанови участие или бъде изваден от Турнира по време на груповата 
фаза, на всички отбори в (независимо дали са играли или не срещу този отбор) се присъждат 
служебни победи. На отборите, които вече са играли срещу извадения или преустановил 
участие отбор, се запазва индивидуалната статистика (картони и голове). 
 

Всички възникнали спорове, които не са тълкувани в този правилник ще бъдат 
решавани в рамките на добрия дух. Крайното решение ще взима Организационния комитет, 
съставен от един представител на Бизнес Парк София, представител на „Спортна Зона“ и 
единият от съдиите на мачовете /този, който не е ръководил конкретната среща, в която е 
възникнал спорният момент/. 
 



XI. ОТЛАГАНЕ НА СРЕЩИ.  

1. Срещи не могат да бъдат отлагани.  

2. Отбор, който желае да смени часа и датата на срещата си, трябва сам да поиска разрешение  
от съперника с който му предстои мач, както и сам да поиска разрешение от другата  
двойка отбори които са заели избрания от него час. След нужните разрешения трябва да  
уведоми представител на Организационния комитет, но не по-късно от 48 часа преди мача.  
 

XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА  

1. При възникване на непредвидени събития от всякакъв характер, които могат да  
повлияят на състезанието, Организационният комитет на Турнира запазва правото си на 
промена в турнирна схема, регламент и правилник.  
 


