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НАРЕДБА
за организиране и правилата за провеждане на турнири
от календара на БФД
УВОД
Настоящата наредба съдържа правилата определящи организиране и правила за
провеждане на турните от календара на БФД. Наредбата е съобразена с устава на БФД и
действащите правила на БФД и WDF. Същата е приета на 12.09.2018 г. от УС на БФД.
1. Общи
1.1 Всички турнири от календара са индивидуални състезания, изключение прави
отборното състезание и държавното първенство където се определят шампионите на двойки.
1.2 В състезанията от календара на БФД могат да участват мъже, жени и младежи които
членуват в даден спортен дартс клуб, член на БФД.
1.3 Класирането и воденето на ранглистата ще се извършва отделно за мъже и отделно за
жени.
1.4 В края на състезателният сезон се излъчват победители в класирането отделно за
мъже(А и Б група) и отделно за жени.
1.5 На победителите в ранглистите за мъже и жени се връчват трофеи и грамоти.
2. Турнири
2.1 Верига мастърс турнири. Провеждат се 8 турнира за мъже (А и Б група) и отделно за
жени.
2.2 Държавно първенство за мъже и жени – определят се шампионите на България в
индивидуалната надпревара и в турнира на двойки.
2.3 Държавно отборно първенство за мъже и жени – определят се шампионите на България
в отборната надпревара.
2.4 Купа на БФД за мъже и жени.
2.5 Купа “Стойчо Бекяров” за мъже и жени – отворен турнир.
3. Регламент
Всички турнири от календара на БФД се играят на “501” с дирекно влизане и двойно излизане.
3.1 ДП и купа на БФД – срещите се играят на дирекна елиминация 4 от 7 лега, финал 5 от 9
лега.
3.2 Мастърс турнири
- А група
Групова фаза 4 от 7 лега.
Елиминационна фаза 5 от 9 лега.
Финал до 6 спечелени лега.
- Б група
Групова фаза 3 от 5 лега.
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Елиминационна фаза 4 от 7 лега.
Финал 5 от 9 лега.
- Жени
Групова фаза 3 от 5 лега.
Елиминационна фаза 4 от 7 лега.
Финал 4 от 7 лега.
3.3 ДОП
- Мъже и жени срещите се играят по 1 лег.
3.4 Финален Мастърс
- Срещите се играят 4 от 7 лега.
4. Система за провеждане на турнирите
4.1 Верига Мастърс турнири
4.1.1 А група Мъже. Участват 16 състезатели.
- Състезателите играят в групи всеки срещу всеки, първите 8 се класират за дирекна
елиминация.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРУПИТЕ
- До 11 участника се формират 2 групи, класират се пъврите 4 от група за
четвъртфиналите.
- От 12 до 16 участника се формират 4 групи, класират се първите 2-ма от група за
четвъртфиналите.
ПОСТАВЕНИ
Първият кръг няма поставени
При 2 групи, поставените са първите 2 от рангл.
При 4 групи, поставените са първите 4 от рангл.
4.1.2 Б група Мъже. Участват всички мъже които не са класирани в А група.
- Състезателите играят в групи всеки срещу всеки, първите 16/32 се класират за
дирекна елиминация.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРУПИТЕ
- До 23 участника се формират 4 групи, класират се пъврите 4 от група за
осминафиналите.
- От 24 до 48 участника се формират 8 групи, класират се първите 2-ма от група за
осминафиналите.
- Над 48 участника се формират 16 група, класират се първите двама за 1/16.
ПОСТАВЕНИ
- Мъже Б група
Първият кръг няма поставени
При 4 групи, поставените са първите 4 от рангл.
При 8 групи, поставените са първите 8 от рангл.
При 16 групи, поставените са първите 16 от рангл.
4.1.3 Жени, състезателките играят в група, всяка срещу всяка.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРУПИТЕ
- До 5 участнички, се формира една група.
- От 6 до 11 участнички, се формират 2 групи и се класират първите 2 на полуфинал.
- Над 11 участнички си формират 4 групи, и се класират първите 2 на 1/4
ПОСТАВЕНИ
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- При 2 групи, първите 2 от ранглистата.
- При 4 групи, първите 4 от ранглистата.
4.1.4 ДП и купа на БФД
- Играе се по система дирекна елиминация
- Схемите нямат поставени
- В първенството по двойки, състезателите могат да са от различни отбори
4.1.5 ДОП Мъже
- Отборите се разделят в две групи, играят всеки срещу всеки. Групите се формират
чрез жребий. При два и повече отбора от един клуб, се разделят в различни групи.
- Мачовете се играят всеки състезател срещу всеки от другият отбор по 1 лег по
предварително обявена схема. Играе се до 9 точки. При равенство 8 на 8, капитаните на
отборите определят играча за последната игра.
- Преди началото на двубоя, капитаните на отборите посочват в стартовия лист
поименно местата от 1 до 4, редът на игра на състезателите, по време на среща не може да
бъде пренареждан.
- Смяна на състезател се позволява по всяко време между срещите. Заменения
състезател не може да бъде върнат в игра до края на мача.
- Първите два отбора се класират на полуфинал.
4.1.6 ДОП Жени
- Играят в една група всеки отбор срещу всеки.
- При повече от 5 отбора се формират 2 групи.
- Играе се до 3 победи.
- Капитанките на отборите поставят състезателките като първа(1), и втора(2) и се
играе по определена схема.
- При две групи, първите два отбора се класират на полуфинал.
4.1.7 Финален Мастърс Мъже
- Класират се 16 състезателя.
- Формират се 2 групи по 8 състезателя и играят всеки срещу всеки
- От А група в мастърса участват, заелите от 9 до 14 място от ранглистата.
- От Б група за мастърса се класират, заелите 3 до 12 място от ранглистата.
4.1.8 Класиране в групова фаза
- За класиране се взема в предвид:
1. Точки (за една победа се дава 1 точка)
2. Директен двубой
3. Легова разлика
4. Повече спечелени легове
5. Ако всички показатели са еднакви се играе 9 дартов лег.
5. Ранглиста
Всеки състезател/ка от А и Б група, който няма минимум 60% участие в ДП, купа на БФД и
8-те мастърс турнира, отпада от ранглистата.
Състезателите от А група не отговарящи на това условие отпадат директно в Б група, на
тяхно място влизат следващите от ранглистата на Б групата.
5.1 А група мъже
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- Води се ранглиста, която се обновява след всеки кръг и се публикува в сайта на
федерацията.
- Първите 4 състезателя от А група представят националният отбор на страната
- Последните двама от крайното класиране отпадат от А група.
- Точки А група
Мъже 1 място – 21 точки.
2 място – 18 точки.
3-4 място – 15 точки.
5-8 място – 12 точки.
5.2 Б група мъже и жени
- Води се ранглиста, която се обновява след всеки кръг и се публикува в сайта на
федерацията.
- Точки Б група
Мъже 1 място – 21 точки.
2 място – 18 точки.
3-4 място – 15 точки.
5-8 място – 12 точки.
9-16 място – 9 точки.
Жени 1 място – 18 точки.
2 място – 15 точки.
3-4 място – 12 точки.
- Първите двама от ранглистата за мъже, се класират дирекно за А група през
следващият сезон.
- Първите четири състезателки от ранглиста за жени представят националния отбор
- За класиране в ранглистата се взема предвид:
1. Повече точки.
2. По предно класиране в мастърс турнирите.
3. Жребий.
- Ако във финалната ранглиста има повече от един състезател на 8 и 14 позиция от А
група и на 2 и 12 позиция от Б група се играят баражи за определяне на участника за
финалният мастърс, и за влизане в А група.
6. Награди
6.1 Победителите в мастърс кръговете за мъже и жени се награждават с купи или плакет,
на второ и трето място с грамоти.
6.2 Победителите в крайното класиране на ранглистата за мъже и жени се награждават с
купи, класиралите се на второ и трето място с медали.
6.3 Републиканските шампиони индивидуално и на двойки се награждават с купи,
класиралите се на второ и трето място с медали.
6.4 Победителите за купата на федерацията се награждават с купа, имената им се гравират
върху купата на федерацията.
Класиралите се на второ и трето място се награждават се медали.
6.5 Отборите държавни шампиони се награждават с купи. Състезателите на отборите,
класирали се от 1-во до 3-то място се награждават с медали.
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7. Преходни и заключителни разпоредби
- Всеки състезател загубил среща става “маркер” (лице което отчита резултата) на
съответната дъска, или “маркер” се осигурява от съответният състезател или капитана на
неговият отбор.
- При отказ състезателят може да бъде наказан с лишаване от право на участие в
следващия ранкинг турнир.
- За допуснати грешки по време на игра, състезателите се обаждат веднага за корекция на
“маркера”.
- Отговорност за здравословното състояние на състезателите по време на състезание,
носят клубовете от чието име се състезават.
- Всички предложения и проблеми свързани с развитието на Дартс спорта в България,
произлизащи от даден член или членове на Федерацията, да бъдат докладвани на капитана на
отбора, който в писмен вид да уведоми УС на БФД.
- За всимки възникнали спорни моменти, неотразени от правилника на БФД, WDF и
настоящата наредба, крайните решения взема единствено УС на БФД.

