Национална лига по футбол на маса 2017
11.НОЕМВРИ 2017
КОГА?
Събитието ще се проведе на 11.11.2017 от 10:00ч. Загрявка и треньорска среща –
09:30ч. Официални отборни снимки – 10:00ч.
КЪДЕ?
Мястото гр. София жк “Банишора“ бл.92
За националната лига по футбол на маса 2017г.
Състезанието ще се проведе на отборен принцип: Играе се по схемата на Шампионската
лига в Санкт Вендел



Всеки клуб трябва да обяви имената на състезателите в отбора/ите (треньор,
капитан и състезатели) до 3 ноември 2017.

Отборът победител в състезанието има право да вземе участие в European Champions
League 2018 (ECL 2018). В случай, че клубът първенец не успее да изпрати отбор, който

да представлява България, заминава следващият в класирането. Аналогично се
процедира и в случая, когато заместващият отбор не може да изпрати свой тим.
МЪЖЕ:
 Всеки отбор ще се състои от 6 състезателя и 3 резерви (минимумът е 6
състезатели, за да се сформира отбор). Състезателите могат да само мъже или
младежи (момчета). Състезателните дисциплини ще включват игра по единици и
двойки.
 Състезанието ще се проведе в два кръга - квалификационен и елиминационен.
 Схемата на игра и в квалификациите, и в елиминациите ще бъде: квалификациите
се играе два сета до 21 гола (20 на 20 е равен) като победата е две точки равния
една и загубата нула. При елиминациите се играе два от три сета като в първите
два сета ако резултата е 20 на 20 се играе допълнително топче от последната
двойка за 21-ви гол. При равенство в сетовете и в третия е 20:20 се изпълняват
дузпи според регламента.
 Таксата за отбор е 100лв.
ЖЕНИ:
 Поради недостатъчен минимален брой (три) отбори при жените няма да се
състои лига в тяхната категория на 11.11.2017г.
 Тя ще се състои на 9.12.2017г. като формата на провеждане може да бъде
сменен по преценка в деня на сабитието.
 Лигата за жените ще се проведе в „Адамс бар“ на ул. Врабча 28
МАСА:
Турнирът ще се проведе на Роберто Спорт Топ Спиид маси.
DRESS CODE:
Всички състезатели са длъжни да носят спортно облекло, съобразно официалните
изисквания на Международната федерация по футбол на маса (ITSF):
http://www.table-soccer.org/page/dress-code
ПРАВИЛА:
Турнирът ще се проведе по официалните правила за игра на Футбол на маса:
http://www.bgtsf.com/assets/public/files/document/2/2016_Rulebook_BG.pdf
ПРОГРАМА:
9:30 Треньорска среща и обявяване съставите на квалификационните срещи
10:00 Снимка на съставите
10:15 Начало на квалификациите
13:00 Обедна почивка
14:00 Полуфинали
16:00 Финал
17:30 Награждаване
СЪДИИ:
 Иван Македонски
 Виктория Григорова
 Александра Новкова
 Юлиан Атанасов

