НАРЕДБА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРИТЕ ПО ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ
Сезон 2022
І. Цел на настоящата наредба е да регламентира начина на
провеждане, отговорностите на участниците и реда за класиране в
турнирите по плажен волейбол
ІІ. Формат на турнирите:
На основата на изискванията на CEV и FIVB и добрите практики на Българската
Федерация по Волейбол /БФВ/ турнирите от Националната верига се провеждат
в период от една година (сезон) и се считат за Национален шампионат на страната.
НКПВ към БФВ е оторизирана да организира професионално и провежда
регламентирано тези турнири и шампионати.

ІІІ. Организационен формат:
1/. Турнирите за мъже и жени се състоят от национални турнири (могат да
бъдат с различен ранг) и финален турнир за мъже и жени.
В този смисъл Националният шампионат се администрира от БФВ и започва
на 01 Януари и приключва на 31 Декември за всяка година.
2/. При необходимост БФВ може да организира и други турнири за мъже и
жени, и подрастващи, и отделно турнири за мъже или жени, в рамките на
същата календарна година.

ІV. Право на участие на отбори
1/. Всички видове отбори (състоящи се от по двама състезатели) имат право да
играят в турнирите/ шампионата на БФВ, ако са регистрирани състезатели –
изпълнили всички условия и задължения към БФВ.
Отбора се смята за пълен, ако и двамата му участници са регистрирани надлежно
към БФВ. Треньори, водачи, лекари и физиотерапевти не са членове на отбора.
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2.1. Годишната регистрация към БФВ се извършва лично или с изпращане
на набора от необходимите документи по е-mail*.
*e-mail: beachvolley@bvf.bg
Необходими документи :
• Регистрационна индивидуална форма
• Здравно удостоверение
• Заявка за участие в определен турнир от календара

V. Общи приложения и изисквания към състезателите по
плажен волейбол:
1/. Всеки желаещ да участва в турнири по плажен волейбол на
БФВ трябва да има статута на регистриран състезател по плажен
волейбол и напълно да спазва изискванията на FIVB, CEV и БФВ
и правилника по този спорт.
2/. Ангажимент на състезателите е да се уверят в редовната си
регистрация. Регистрацията е официална и данните в нея се
ползват за комуникация със състезателите.
3/. Не се изисква от желаещите:
• Специализирана спортна квалификация;
• Няма ограничения за практикувания спорт или възрастови
такива – освен ако за съответния турнир/ шампионат БФВ
не оповести точните възрастови условия.

VІ. Изисквания към регистрираните състезатели за участие
в турнир/ шампионат по плажен волейбол на БФВ.
1/. Всички състезатели, редовно регистрирани в БФВ в посочения
срок задължително да формират доброволно отбори от по 2ма
състезатели с попълването на „Отборна Регистрационна Форма“.
2/. За всеки турнир/шампионат, всеки състезател трябва да представи
на организаторите на съответния турнир:
- Отборна регистрационна форма
- Бележка за извършено плащане на такса участие в съответния
турнир
- Копие от здравната полица за здравна застраховка, от първокласен
за страната застраховател – за целия период (дни) на турнира/
шампионата
- Медицинско удостоверение за допускане до участие в турнира
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3/. Отбори, участници от други страни в националните
турнири
/шампионати може да става със съгласието на БФВ, CEV и
промотъра
(организатора).
4/. „Wild Card” отбори, участници (български и чуждестранни)
могат да участват по покана на НКПВ и организатора.
5/. Отборите спазват утвърдените от комисията по плажен
волейбол основни и квалификационни схеми и точкуване за
календар 2022г. Ранкингът ще бъде публикуван официално на
интернет сайта на Българска федерация по волейбол.

VІІ. Формат на турнирите/ шампионата.
1/. За провеждане на националните турнири/ шампионати се
прилагат изискванията на FIVB, CEV и БФВ: отборите са с по
двама състезатели, играят се 2 от 3 гейма до 21 точки (или над – с
2 точки разлика), смяна на полетата при 2-та гейма при кратност
на 7 на точките, и в трети гейм – на 5.
За всички турнири от календара на БФВ се прилага системата
на FIVB и CEV (модифицирана групова схема) + директна
елиминация. Турнирите задължително се разделят с основна
схема от 8/12/16/24/32 отбора, в зависимост от записаните
отбори и предоставените условия за игра (брой кортове) от
организаторите на съответните турнири. Основната схема на
всеки един турнир ще се съобщава минимум 10 дни преди
започването на турнирите.
2/. И за двата етапа (квалификации и основен турнир) се използват
задължително официални лицензирани съдии, национална
категория;
3/. Точките за класиране на отборите за всеки турнир/ шампионат
се пресмятат по един и същи подход за всички отбори и
национални турнири, като се вземат 20% от точките от
националния турнирна отборите за последната 1 година по
таблицата
одобрена
и
администрирана
от
БФВ.
Администрирането на точките, позициите и крайното
класиране
се регламентира от БФВ и
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ранкинга на състезателите се счита за единствено официален за
целия сезон.
4/. Всеки отбор от квалификациите и основния турнир е длъжен
да носи еднакви по цвят, десен и материя униформи:
- за мъжете – потници и/ или тениски и гащета.
- за жените – потници и/ или тениски и бикини (не прашки).
Организаторите са длъжни да предоставят униформи на всички
състезатели от основния турнир, съответно мъжки и дамски, а
униформите остават лична отговорност на състезателите за целия
турнир.
5/. Състезателите, участници в церемонията по награждаване
задължително се явяват на нея с униформите, дадени им от
организаторите на турнира, за участие в турнира.
6/. По възможност организаторите предоставят на официалните
лица (технически супервайзор, главен съдия, съдии и секретари)
униформи за всеки отделен турнир.
7/. След започване на турнира – смяна на състезатели от един
отбор или тяхната номерация (№ 1 и № 2) не се разрешават.

VІІІ. Финансови условия
1/. Всички състезатели имат право да получат суми в пари,
единствено според обявения награден фонд от организатора
(промотъра). Наградният фонд за всеки един турнир ще бъде
предварително обявяван в интернет пространството. Всички
други претенции за плащане от страна на организатора или БФВ
се игнорират. Схемата за разпределение на наградния фонд може
да е различна, според изискванията на организатора.
2/. Таксата за участие във всеки един турнир е 80 лева на отбор
при заплащането на същата до 10 дни преди началото на турнира
и 100 лева при заплащането на същата до 3 дни преди началото на
турнира. По преценка на промотъра на съответния турнир таксата
може да бъде променяна, но тя не трябва да надвишава 120 лева
на отбор.
Таксата за участие се превежда само и единствено по банков път
по
сметката
на
Българска
федерация
волейбол:
BG65UNCR96601084608405
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B банковото нареждане задължително се записват имената на
състезателите, за които се извършва плащането и турнира, за
който се записват.
3/. Финансово всички турнири се осигуряват от съответния
организатор
(съгласно план сметката определена от БФВ).
4/. Разходите за транспорт, хотел и храна са лична отговорност на
състезателите, участващи в турнирите. За дните на основния
турнир ангажимента на организатора може да покрива различни
разходи (според неговите възможности)
5/. БФВ няма ангажименти към изплащане на разходи на
състезатели или официални лица, или да подсигурява награден
фонд за турнирите, освен ако в условията за провеждане на
турнирите/ шампионата не е изрично упоменато.

ІХ. Организационен график и отговорности.
1/. Всяка година до 31 май БФВ обявява ранглиста на
състезателите за настоящия състезателен сезон и в координация с
организаторите обявява планираните турнири и места на
провеждане (ако са договорени).
2/. БФВ, чрез НКПВ регистрира всички състезатели по плажен
волейбол – ежегодно, за всеки сезон по реда на чл.IV от
настоящата наредба.
3/. БФВ, чрез НКПВ единствена осигурява правата на
провеждането на турнири/ шампионати по плажен волейбол в
България според регулациите на CEV и FIVB. Администрира
спортно състезателната част и предоставя лицензирани съдии и
официални лица за тези турнири.
В своята дейност те се ръководят от правилниците на БФВ,
правилника по плажен волейбол и инструкциите на CEV и FIVB.
Официалните лица се ръководят и отчитат единствено на БФВ.
4/. Организатора (промотъра) обявява всеки отделен турнир не
по-малко от 35 дни от дата на квалификациите (1 ден преди
основния турнир), като задължително посочва – срок за
приключване на регистрацията /затваряне на турнира/; дата (дни)
за квалификации; дните на основния турнир; наградния фонд,
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условията за транспорт, хотел и храна за състезателите; брой на
отборите за квалификациите и за основния турнир; поканени
отбори; социални дейности.
5/. Преди всеки турнир организаторите обявяват крайна дата за
подаване на заявките за съответния турнир, след която не се
приемат заявки. Тази дата е 7 дни преди провеждането на
съответния турнир.
6/.
Организатора
информира
(изпраща,
публикува)
регистрираните за турнира състезатели за тяхното участие
(квалификации или основен турнир) до края на работния ден в
понеделника в седмицата на турнира, заедно с часовете на деня за
провеждане на:
-техническа конференция за квалификации;
-техническа конференция за основен турнир.
Техническата конференция на турнирите се провежда два дни преди
съответния турнир, като точната локация и час се съобщават по
email на всички подали заявка за участие състезатели. Не е
задължително физическото присъствие на състезателите на
техническата конференция. Същите могат да се включват онлайн в
специално организирани конференции в интернет приложения
(Zoom, Microsoft Teams, Viber и др.)
7/. БФВ, чрез НКПВ уведомява официалните лица, които ще
обслужват турнира до 14.00 ч. в понеделника в седмицата на
турнира и продължителността на техния ангажимент.
8/. Всички състезатели, които отпаднат от турнира имат право да
получат паричната си награда в края на състезателния ден, на
отпадането си и организаторите нямат ангажименти към тяхното
пребиваване (хотел, храна, транспорт), освен ако БФВ и/ или
организатора не проявят претенции към тяхното присъствие.
9/. Всички отбори (състезатели), които участват в занятия с деца,
официални лица и др., и всички състезатели, класирани до 4 място
включително, задължително участват в церемонията по
награждаването.
10/. Състезателите са длъжни да оказват съдействие на
организатора или БФВ, във връзка с различни активности и
мероприятия, свързани с развитието на плажния волейбол.
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Х. Санкции и глоби.
1/. За неуважение и неспазване на официалните наредби и
правилници на БФВ, CEV и FIVB от страна на БФВ се налагат
санкции и глоби на всички участници в турнирите/
шампионатите - състезатели, официални лица, промотъри,
спонсори, медии, обслужващи фирми и институции на
съответните състезания. За организатора потвърдил пред БФВ и
не провел съответния турнир санкцията е 10 000лв. , ако БФВ не
наложи друга санкция на организатора
2/. Степента на санкциониране следва приетите критерии, код на
дисциплината на CEV /т.5.2.2/
Размера на глобите се определя от Дисциплинарната комисия на
БФВ (или оторизирано от президента лице, или комисията по
плажен волейбол към БФВ)и Дисциплинарния правилник на
БФВ. За всички състезателни официални турнири.
3/. Случаите на разрушаване или повреди по оборудването на
корта, стадиона, прилежащите съоръжения, както и действия на
състезателите и други официални лица като неспортсменско
поведение, обидно отношение или агресия се санкционират по
установените от FIVB административни и финансови регулации,
част от Дисциплинарния правилник на НКПВ. Паричният размер
на глобите се определя от органа в т.2/.
4/. Изпълнението в сила на санкциите става след доклад от
техническия супервайзор на турнира/ шампионата и одобрение от
органа в т.2/.
Изплащането на глобите по доклад на Техническия Супервайзор
става в срок до 7 дни от информирането на потърпевшите страни
или незабавно до
2 часа след провинението по скала за санкциите на
Дисциплинарният правилник на НКПВ.
5/. Участие на състезатели и официални лица в неоторизирани от
БФВ турнири/ шампионати се санкционира от органа в т.2/. с
парична глоба определена от него.
За участие на български състезатели и официални лица в турнири/
шампионати неодобрени от CEV и/ или FIVB в други страни се
налага парична глоба от органа в т.2/.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата наредба е изготвена от НКПВ към БФВ и отразява
принципните основи на провеждане на турнирите по плажен волейбол
по регулациите на FIVB и CEV, като са използвани техни нормативни
документи и форми.
Наредбата отчита и някои специфики и добър опит от проведените
последните 5
години турнири и шампионати.
Влизането в сила на настоящата Наредба, за всички участници, или
промени, се извършва от президента на БФВ или упълномощено лице
от него (или от УС БФВ) - в лицето на председателя на комисията по
плажен волейбол към БФВ.

Наредбата е приета с решение на Управителния съвет на БФВ от 15.06.2022г.
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