БЮЛЕТИН 1
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО В
„А” НАЦИОНАЛНА ВОЛЕЙБОЛНА ГРУПА – МЪЖЕ
ЗА СЕЗОН 2017 / 2018 г.

София, 2017 г.
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І. Цел на провеждане:
Първенството на „А” НВГ - мъже се организира и провежда в изпълнение на
спортния календар на БФ Волейбол и за излъчване на шампион на „А” НВГ.
ІІ. Участващи отбори:
В първенството на „А” НВГ – мъже участват 14 /четиринадесет/ отбора,
разделени в три групи, както следва:
Група „А“
№

Волейболен клуб

Град

1

„Люлин”

София

2

„Спетември Про Синема”

София

3

„Медиус Волей”

Сандански

4

„Локомотив”

Червен Бряг

5

„Етрополе”

Етрополе

6

„Ерма“

Трън

7

„Козлодуй“

Козлодуй

Група „Б“
№

Волейболен клуб

Град

1

„Велики Преслав”

Велики Преслав

2

„Царево”

Царево

3

„Хан Аспарух”

Исперих

Група „В“
№

Волейболен клуб

Град

1

„Родопа – Смолян”

Смолян

2

„Сливен волей”

Сливен

3

„Берое 2016”

Стара Загора

4

„Пан Волей”

Панагюрище
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ІІІ. Система на провеждане и класиране:
1. Двустранни срещи по кръгова система – „Всеки срещу всеки” на разменено
домакинство есен/пролет, определена по системата „Бергер“.
2. Отборите се класират според спечелените от тях победи. В случай на равни
победи, вторият критерий са спечелените точки от мачове, които се определят по
следната система:
Спечелен мач:
с резултат 3:0 или 3:1 - 3 точки
с резултат 3:2
- 2 точки
Загубен мач:
с резултат 2:3
- 1 точка
с резултат 0:3 или 1:3 - 0 точки
Служебна загуба /неявяване/:
- отнема се 1 точка
При равен брой победи и точки, следващите показатели са съответно геймов
коефициент
(спечелени/загубени
геймове)
и
точков
коефициент
(спечелени/загубени точки от геймове)
При отстраняване или прекратяване на участие на отбор, изиграл повече от 50% от
двустранните срещи, резултатите от изиграните срещи се зачитат, а за оставащите
срещи му се присъждат служебни загуби 0:3 гейма (0-25, 0-25, 0-25). При 50% или
по-малко мачове получените резултати се анулират.
3. След изиграването на двустранните срещи се извършва класиране на отборите в
групите.
4. Отборите, класирали се на 1-во и 2-ро място в групите, продължават напред в
първенството. Образуват се три плейофни двойки по следната схема:
1А – 2Б
1Б – 2В
1В – 2А
Играе се до две постигнати победи от максимално три изиграни мача. Първите
отбори от всяка група имат право да определят реда на домакинствата в
плейофните серии. При достигане до трета, решаваща среща, отборът с по-предно
класиране е домакин.
5. Победителите от трите плейофни серии участват в тридневен финален турнир, в
който играят по системата „всеки срещу всеки“ за разпределяне на местата от 1 до
3. Победителят от този турнир е шампион на АНВГ – мъже и заедно с отбора,
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класирал се на второ място, придобива право за участие в НВЛ – Висша лига за
сезон 2017/18 г.
7. Отборите, добили право на участие във Висша лига, получават официална покана
за участие в следващото издание на НВЛ. При постъпил писмен отказ от отбор,
добил право на участие във Висша лига, НВЛ е задължена да покани отбора, заел
следващото място в класирането от шампионата на „А” НВГ.
IV. Време и място на провеждане:
Двустранни срещи – играе се в лицензираните зали на Волейболните клубове –
домакини по програма, изготвена и утвърдена от БФВ.
Есенен полусезон – от 11.11.2017 г. до 23.12.2017 г.
Пролетен полусезон – от 13.01.2018 г. до 24.02.2018 г.
Плейофи – 02.03.2018 г. – 16.03.2018 г.
Финален турнир за разпределение на местата от 1-во до 3-то място – 22-24.03.2018 г.
Всеки от трита клуба, участници във финалния турнир, има право да подаде заявка
за организирането му. Заявката трябва да бъде подадена в първия работен ден
след

класирането

на

съответния

отбор

за

финалния

турнир.

Заявки се приемат само по електронната поща на адрес: bfv@volleyball.bg
V. Картотекиране:
Волейболните клубове имат право да картотекират до 20 състезатели и 5
технически лица /старши треньор, треньор, втори треньор, лекар и масажист/.
Всеки клуб има право да запише във форма 02 за даден мач между 8 и 14
състезатели, спазвайки следните ограничения, свързани с либерото:
- При 8-11 записани състезатели, отборът може да играе без либеро или с
едно либеро.
- При 12 записани състезатели, отборът може да играе без либеро, с едно
либеро или с две либера.
- При 13-14 записани състезатели, отборът трябва да играе задължително с
две либера.
Може да се картотекират и 2 /двама/ състезатели с чуждо гражданство, съобразено
с наредбите и правилниците на БФ Волейбол, CEV и FIVB, като и двамата могат да
бъдат едновременно в игра.
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При картотекиране в мъжкия отбор на състезатели от юношеския отбор на същия
клуб не се заплаща такса за картотекиране за съответните състезатели.
1. Документи за картотекиране:
а) Картотекирането за АНВГ – мъже става изцяло през системата за електронно
картотекиране (СЕК) на БФВ;
За всеки състезател, освен да бъде регистриран в СЕК, е необходимо да бъде качен
и един от следните документа в СЕК;
б) Регистрация на състезател – форма 03/ форма 03А/ форма 03Б;
в) Копие от договор между състезателя и ВК;
2. Срокове и такси за картотекиране:
До 12:00 часа на 09.11.2017 г. – 10 лв.
От 12:00 часа на 09.11.2017 г. до 13.01.2018 г. – 30 лв.
Картотекиране след 13.01.2018 г. няма да се извършва за никоя група.
3. Документи за правоучастие:
1. Отборен лиценз (оригинал), издаден от БФ Волейбол.
2. Документ за самоличност - лична карта, свидетелство за управление на МПС,
международен паспорт.
3. Заверен периодичен медицински преглед.
4. Предсъстезателен медицински преглед.

VІ. Финансови условия:
1. Директни разходи на Волейболните клубове:
1) Такса участие – 250 лв., която трябва да се заплати в БФВ до 09.11.2017 г.;
2) Собствени разходи за транспорт, нощувки, храна и т.н.;
3) Разходи на клуба домакин - съдии, технически делегат, помощен съдийски
състав - пътни, дневни, квартирни и т.н. за мачовете от редовния сезон и
плейофната фаза;
4) Разходи на клуба - домакин по провеждане на срещата като охрана, лекар,
персонал и т.н.;
5) Разходи на клубовете за транспорт, настаняване и храна за финалния турнир;

5

2. Директни приходи на Волейболните клубове:
1) От реклама върху пана в съответната зала;
2) От реклама върху състезателната екипировка;
3) От продадени входни билети;
4) Други.
3. Директни разходи на БФ по Волейбол
1) Съдийски разходи за ръководещи съдии и делегат на финалния турнир
VIІ. Реклама:
1. БФВ дава право на всички клубове да договарят телевизионно излъчване, като
при постигната договорка да информират БФВ.
2. Гостуващите ВК имат право на два броя рекламни пана с размери 150/100см,
които трябва да бъдат предоставени на домакина не по-късно от 2 ч. преди
започване на съответната среща.
3. При турнирни състезания гостуващите отбори имат право на 1 рекламно пано с
размери 150/100см.
4. Всеки клуб-домакин се задължава да разположи едно рекламно пано с размери
300/100 см, предоставено от БФВ, в залата по време на всичките си мачове.
VIIІ. Задължения на волейболните клубове:
1. Участващите

ВК

са

задължени

да

спазват

настоящата

Наредба,

Дисциплинарния правилник, както и всички правилници и разпоредби на БФВ.
2. ВК-домакини осигуряват:
- За полуфиналните и финалните срещи по двама странични съдии;
- Униформена охрана – минимум трима души (от лицензирана охранителна
фирма или полицаи от МВР);
- Лекар;
3. След завършване на срещата ВК домакини са длъжни да изпратят в офиса на
БФВ сканирана форма 04 на ел. поща: bfv@volleyball.bg , попълнена и подписана
от техническия делегат.
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ІХ. Специфични условия и санкции:
1. За допусната служебна загуба – съответният отбор губи срещата с резултат 0-3
(0-25, 0-25, 0-25) и от актива му се отнема една точка.
2. При допусната втора служебна загуба отборът преустановява участието си в
АНВГ – мъже.
Ако отбор допусне служебна загуба в Плейофните мачове, ОТБОРЪТ СЕ
ОТСТРАНЯВА и не се включва в класирането за сезона.
3. Процедура за пренасрочване на мач по инициатива на участващ отбор:
а. Мач от календара на АНВГ може да бъде пренасрочен само по изключение и
след одобрение от ръководството на БФВ.
б. Пренасрочване на мач по инициатива на участващ отбор може да се извърши
не по-късно от 5 (пет) работни дни преди съответния мач при спазване на
настоящата процедура.
в. За иницииране на пренасрочване на мач, клубът-инициатор е длъжен да
изпрати писмено своето желание за промяна до ръководството на БФВ на
електронна поща: bfv@volleyball.bg . В писмото трябва да бъде описана
конкретната причина, налагаща промяната, предложение за нова дата и час на
срещата, както и да бъдат приложени всички необходими (ако има такива)
документи. След получаване на подобно писмо администрацията на АНВГ ще
изиска писмено и становище по въпроса на другия клуб – участник в мача.
Писмата и от двата клуба трябва да бъдат получени 5 (пет) работни дни
преди съответния мач. Отговорността за получаването на писмата в срок е
изцяло на клуба-инициатор.
г. След получаване и на двете писма в указания в буква „в“ срок, ръководството
на БФВ взема решение по случая, което ще бъде оповестено своевременно на
клубовете.
д. В случай, че указаното в буква „в“ изискване за срок не бъде спазено,
ръководството на БФВ няма да разглежда заявката за пренасрочване на мач.
е. Отлагане или пренасрочване на мач от плейофните серии става единствено
при форсмажорни обстоятелства с изричното разрешение на БФВ.
ж. Отлагане или пренасрочване на мач, наложено от медицински причини, може
да се осъществи само ако веднага след възникването на медицинските
проблеми и заедно със заявлението за отлагане/пренасрочване на срещата,
клубът-инициатор представи оригинал на валидно медицинско свидетелство
за възникналите медицински събития. В този случай ръководството на БФВ
разглежда заявлението и в най-кратък срок информира клубовете за своето
решение.
4. Волейболен клуб, картотекирал и допуснал до участие нередовен състезател, се
глобява с 500 (петстотин) лева.
5. Състезанията се провеждат с топки “Mikasa MVA 330”

БФВ си запазва правото за промени в настоящата наредба и програмата на
състезанията.
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