ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА ОТ
НАЦИОНАЛНА ВОЛЕЙБОЛНА ЛИГА
РАЗДЕЛ I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Първенствата се администрират от Българска Федерация по Волейбол (БФВ).
2. Картотекирането на състезатели и треньори става единствено чрез „Систематата за
електронно картотекуране“ (СЕК).
3. Настоящата Наредба се утвърждава от УС на Българска Федерация по Волейбол.
4. Регистрация за участие се:
- прави всяка година, не по-късно от 20 август.
- потвърждава от НВЛ, не по късно от 01 септември.
5. Не по-късно от 20 септември НВЛ провежда жребии за определяне номерата на
отборите по таблица „Бергер“.
6. Всякаква допълнителна информация и/или изисквания се свежда до знанието на
Волейболните клубове чрез Бюлетини.
РАЗДЕЛ I.

РЕГЛАМЕНТ

1. Първенство от НВЛ се провежда по следната формула:
1.1. Редовен сезон по система „разменено гостуване“.
1.1.1. Полусезон „Есен“.
1.1.2. Полусезон „Пролет“.
1.2. Плейофи за определяне на Шампион.
1.2.1. Вариант 2 от 3 мача.
1.2.2. Вариант 3 от 5 мача.
1.2.3. Конкретният вариант се уточнява ежегодно.
2. Промяна в дата/и се допуска само при форсмажорни обстоятелства.
3. Отбор, участник в Европейски турнир има право да поиска промяна на вече
утвърдена дата/и на свой/и мач/мачове.
4. Точкуване
- 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 – -3 т. (отнемат се 3 точки)
5. Показатели за класиране
- 1ви – Брой победи
- 2ри – Точки
- 3ти – Коефициент от спечелени спрямо загубени геймове
- 4ти – Коефициент от спечелени спрямо загубени точки в геймове
- 5ти - Преки двубои
6. Волейболен клуб, отстранен или прекратил участие.
6.1. При изиграни минимум половината мачове от редовния сезон, запазва
постигнатите резултати, а за оставащите мачове му се присъждат служебни
загуби с 0:3 гейма (0:25, 0:25, 0:25).
6.2. При изигран по-малко от половината мачове от редовния сезон губи всички
постигнати резултати. В този случай класирането се преизчислява.
6.3. И в двата случая, напускащият отбор се санкционира според Дисциплинариния
правилник на БФВ.

7. Редът на домакинствата в плейофните мачове се определя от по-предно
класирания Волейболен клуб , но в евентуална трета (респективно пета) среща
домакин е този с по–предно класиране.
8. Последният кръг от редовния сезон се играе в един и същи ден, а всички мачове в
един и същи час.
9. Крайно класиране.
9.1. Шампионът в съответното първенство от НВЛ се определя във Финален
плейоф.
9.2. Всички останали отбори запазват мястото си в крайното класиране след
приключване на редовния сезон, с изключение на случая, при който шампион не
е отборът, заел първо място след него.
10.Отбори класирали се на места, даващи право на участие в Европейските клубни
турнири, са длъжни да се регистрират за участие в тях, спазвайки сроковете на CEV.
РАЗДЕЛ II.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Спортна зала.
1.1. Всеки Волейболен клуб заявява спортна зала, в която съответния отбор ще
играе домакинските си мачове. Това се прави при заявката за участие.
1.2. Тя трябва да отговаря на общите технически изисквания, включени в „Общи
условия на спортна зала за волейболни състезания“, дадени в Приложение № 1
към настоящия Правилник.
1.3. Изключения от Общите условия са възможни при изрично искане от страна на
Волейболен клуб (вписано в заявката за участие) и писмено утвърдено от
страна на НВЛ.
1.4. Изискването за резервни мрежа и антени е задължително. Въпреки това,
Техническият делегат може да разреши започването му, но при условие, че
отборът-домакин писмено се съгласи, че при скъсване на мрежата и/или
счупване на антена/и приема присъждане на служебна загуба в негова вреда.
Същото трябва да бъде записано и в протокола на мача. При всички такива
случаи отборът домакин се санкционира с предвиденото в Дисциплинарния
правилник БФВ.
2. Състав на отбор, картотекиране и екипировка.
2.1. Състав.
2.1.1. Във всеки мач могат да се използват до 14 състезателки при следното
задължително условие:
12 състезателки – 0 или 1 либеро
13 състезателки – 2 либера
14 състезателки – 2 либера
2.1.2. Отборът задължително трябва да има ръководител (тийм мениджър).
Същият може да бъде треньор или асистент треньор. Задължително се
представя на Техническия делегат и носи отговорност за всичко
свързано с отборът си.
2.1.3. Членовете на щаба, които имат право да стоят на пейката на отбора са
максимум 5 човека (треньор, асистент треньор, 2ри асистент треньор,
лекар и/или масажист).
2.2. Картотекиране.
2.2.1. Всеки отбор може да картотекира до 20 състезатели със собствен
неповтарящ се номер на екип.
2.2.2. Всеки отбор трябва да има картотекирани минимум 12 състезателя.

2.2.3. В общия брой картотекирани може да има до двама състезателя с
гражданство извън ЕС. Те трябва да отговарят на условията на
Правилника Състезателните права на спортисти-аматьори и спортистипрофесионалисти по волейбол.
2.2.4. Необходимите форми за картотекиране се намират на сайта на БФВ. Tе
трябва да бъдат представяни задължително при картотекирането в
хартиен или електронен вариант. Също така е необходимо следното:
- отборна снимка 4000 х 2500 pixels и 300 dpi.
- индивидуална снимка 1800 х 2800 pixels и 300 dpi.
- сканирани лични карти/международни паспорти.
2.3. Екипировка.
2.3.1. Всички отбори, трябва да имат минимум два различни по цвят екипа като
единият трябва да е светъл.
2.3.2. Номерата и имената (ако са сложени) трябва да са в цвят, контрастен с
този на екипа.
2.3.3. Капитанска лента – задължителна. Поставя се на гърдите, под номера с
неговата дължина.
2.3.4. Не се разрешава състезател да участва в даден мач с име и/или номер
на фланелката, неотговарящи на неговите собствени.
2.3.5. Състезател/и с екипировка, неотговаряща на изискванията, не се допуска
до участие в мач..
2.3.6. По време на мач двата отбора трябва да бъдат с различни по цвят
екипи. При необходимост, екип сменя отборът домакин.
2.3.7. По време на мач лицата, които седят на пейката на отбора, трябва да
бъдат с абсолютно еднакви облекла (костюм-панталон-риза или клубен
анцуг). Изключение се направи само за масажиста като той може да е в
тренировъчен анцуг.
2.3.8. Всички неизпълнения се санкционират по Дисциплинарния правилник на
БФВ.
РАЗДЕЛ III.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАЧ

1. При организацията на мачовете Волейболният клуб трябва стриктно да изпълнява
изискванията, включени в документа „Общи условия на спортна зала за волейболни
състезания” (Приложение № 1). Същият документ се използва от техническия
делегат за контрол.
2. Отговорникът по организацията.
2.1. Присъства на инспекцията на залата, извършвана от от Техническия делегат 1
ч. преди началото на мач.
2.2. Съдейства за отстраняване на неточности.
2.3. При инспекция на зала Техническият делегат се съобразява с предварително
разрешени от НВЛ изключения като го отбелязва в доклада на мача.
2.4. Представя на Техническия делегат:
2.4.1. Ръководител на звено за охрана.
2.4.2. Лекар за мача.
2.4.3. Говорител.
2.5. Представя на Техническия делегат задължителната група от деца за:
2.5.1. бърсане на игрището (бързи бърсачи) – 4
2.5.2. подаване на топки – 6.
2.5.3. Всички деца по т.т. 2.5.1. и 2.5.2. трябва да са облечени еднакво.

2.6. Предоставя на Техническия делегат всички изисквани документи:
2.6.1. Хартиен протокол – 4 химизирани копия.
2.6.2. Фишове за нареждане – по 3 химизирани копия за всеки отбор.
2.6.3. Форма 0-4 „Доклад за мача” – 2 копия.
2.7. Осигурява минимум 20 топки за загрявка (по 10 за всеки отбор).
2.8. След завършване на мач е длъжен да изпрати на имейла на НВЛ една или
повече снимки от мача и Форма 04 в срок от 2 часа след приключването му.
РАЗДЕЛ III.

ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА

1. Технически делегат.
1.1. Назначава се от Съдийската комисия по списък, утвърден предварително от УС
на БФВ.
1.2. Отговорен е за точното и безпроблемно организиране и протичане на даден мач
от първенствата на НВЛ.
1.3. Контролира и оценява съдийството на назначените ръководещи и странични
съдии.
1.4. Има право да се намесва само в случаите, свързани с нормалната обстановка
за провеждане на мач и за избягване на административни нарушения на
Правилата на играта.
2. Ръководещи съдии.
2.1. Ръководещите съдии се назначават от Съдийската комисия.
2.2. За всичко от игрови характер първият съдия е висшия авторитет на мача.
2.3. Първият и вторият съдия ръководят срещата в съответствие с актуалните
правила на играта на FIVB (2012-2016).
2.4. Провеждат срещата съгласно официалния протокол за мач.
РАЗДЕЛ IV.

ОБЩИ МАРКЕТИНГОВИ УСЛОВИЯ

1. Права и задължения на НВЛ.
1.1. НВЛ притежава маркетинговите права, свързани с организирането на
Държавните първенства.
1.1.1 Излъчване на мачовете по телевизия.
1.1.2 Излъчване на мачове в Интернет.
1.2. НВЛ единствено има право да публикува официална информация за
Държавните първенства.
2. Ограничения за рекламиране.
2.1. Забранява се реклама на алкохолни напитки и тютюневи изделия, както и на
техни производители.
2.2. Забранено е да се използват рекламни материали, свързани с расова,
политическа или религиозна дискриминация.
2.3. Забранено е да се рекламират компании, техни марки и продукти, за които няма
издаден лиценз по надлежния ред, съгласно действащото българско
законодателство.
Приоложения:
№ 1 – „Общи условия на спортна зала за волейболни състезания“.
№ 2 – „Задължения на говорител и озвучител по време на 32´ протокол“.

