НАРЕДБА
за организиране и провеждане
на Аматьорски футболен турнир 2021”
ОРГАНИЗАТОРИ И ЦЕЛИ НА ТУРНИРА
Международен Аматьорски футболен турнир за аматьори - („Турнира”) се
организира от Асоциация „Спорт в свободното време“ („Организаторите”) със
съдействието на „Турист Спорт Холидейс“.
Турнирът се администрира от Организаторите чрез упълномощени за това
координаторски екипи в градовете, в които се провежда.
Турнирът има следните основни цели:
 Да популяризира футболната игра и да повиши спортната култура в
България.
 Да превърне дните на провеждане на кръговете от Турнира в българските
градове в масови спортни и културни събития и в празници на грададомакин.
 Да активира, забавлява и разтоварва футболните фенове в страната.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Участниците в Турнира са длъжни да спазват условията и разпоредбите на
настоящата Наредба за организиране и провеждане на международен „Аматьорски
футболен турнир 2021“ („Наредбата”).
Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Турнира .
Организаторите си запазват правото да променят или допълват Наредбата, като
промените влизат в сила след публикуването им на официалната интернет страница
на Турнира.
.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Право на участие в Турнира имат всички лица - мъже, навършили 18 години към
датата на своето участие в конкретното състезание.
Право да участват в Турнира имат първите 16 (шестнадесет) отбора за всеки
град в който се провежда турнира, които отговарят на изискванията на тази
Наредба, и се регистрират за участие от своя капитан за участие единствено на
официалната интернет страница на Турнира при спазване на утвърдената от
Организаторите процедура.
При регистрацията капитанът на всеки отбор трябва да регистрира името и
населеното място. Не се допускат до участие отбори с имена накърняващи добрите
нрави, морала или законоустановения ред, подтикващи към насилие, разпалване на
расова, политическа, национална, етническа или религиозна вражда. В случай че
наименованието на отбора не отговаря на тези условия, Организаторите си запазват
правото да изискат от отбора да промени името си, а в случай на отказ - да откажат
регистрация и участие на отбора.
Всеки отбор се състои от 10 (десет) състезатели.
Състезателите се регистрират на официалната интернет страница от капитана
(мениджъра) на отбора. При регистрацията е задължително да се регистрират 10
(десет) състезатели.
Всеки състезател може да бъде регистриран за участие в Турнира в
официалната интернет страница на Турнира само един път.

Преди началото на всеки от турнирите отборите имат право на промени в
регистрираните състави на отборите както следва:
Преди началото на Зоналните турнири отборите имат право да извършат максимум
3 (три) промени (смяна на състезатели) в състава си, регистриран на официалната
интернет страница. Промените в състава на отбора се извършват и утвърждават от
Зоналния координатор в населеното място на провеждане на Турнира, по изрично
писмено предложение на капитана на отбора. Необходимо и достатъчно условие за
промяна на състезател е вписването на новия състезател в изискуемите документи
за участие – декларация за участие. Всички промени се извършват само преди
началото на съответния турнир, по време на първоначалната проверка на отбора на
стадиона.
Новорегистрираните състезатели следва да отговарят на условията за участие в
Турнира по настоящата Наредба и да не са участвали в други предходни Зонални
турнири.
След започването на участието на отбора в турнира не се допуска привличането на
нови състезатели в случай на отпадане на такива поради контузия,
дисквалификация или други причини. Не се допуска и преместване на състезатели
от един отбор в друг в хода на един турнир.
Преди началото на Финалния турнир добилите право на участие отбори имат право
да извършват до 3 (три) промени (смяна на състезатели) в състава си, участвал в
Зоналния квалификационен турнир. Имат право да бъдат привличани:
 състезатели, за които това ще бъде първо участие в Турнира за годината;
 състезатели, взели участие в отпаднали от участие в предишния етап на
Турнира отбори в същия или друг град;
 състезатели от други продължаващи участието си във Финалния турнир
отбори;
Промените в състава на отбора се извършват от Националния координатор на
Турнира по изрично искане на капитана на отбора и само при подаване на заявкапотвърждение за участие в указания от Организаторите срок. След получаване на
заявката състава на отбора се утвърждава официално от Организаторите и не се
допускат последващи промени.
Във всички случаи на промяна състезателят лично трябва да заяви желанието си да
играе за съответния отбор и има право да играе само за новия си отбор в
съответния предстоящ етап. Единствено желанието на състезател да играе за друг
отбор е меродавно, като не се разглеждат и не се вземат предвид възражения от
страна на отбора, който напуска.
Нямат право на участие състезатели, картотекирани за сезон 2020-2021 г. в отбори
от професионалните Първа и Втора Лига и аматьорските Трети лиги, както и
състезатели с професионални договори в чуждестранни ФК.
Нямат право на участие състезатели участвали в първенствата на
професионалните Първа и Втора Лига и аматьорските Трети лиги с картотеки от
първенствата на юноши старша възраст.
Организаторите си запазват правото да откажат право на участие на отделни
състезатели, извършили груби дисциплинарни провинения в сходни турнири или в
държавните първенства по футбол. Тази мярка може да се приложи само след
решение на Организаторите, като официално се уведомява капитана (мениджъра)
на съответния отбор. Решението на Организаторите е окончателно и не подлежи на
обжалване.
ЕТАПИ, ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Турнирът се организира под администрирането на определени от Организаторите
Местни и Зонални координатори и един Национален координатор и се провежда в
два етапа по места и график, както следва:
ПЪРВИ ЕТАП – ЗОНАЛНИ ТУРНИРИ ПО ГРАДОВЕ
Зоналните турнири се провеждат от определени от Организаторите Местни
координатори. Всички разноски (пътуване, храна и настаняване) на отборите,
участващи в Зоналните турнири, са за собствена сметка .
Първи етап
Брой
Зонални турнири:
участващи
График за записване:
Дата на турнира:
отбори
15 март – 6 април
10 / 11 април
Стара Загора
16
/или до изчерпване на
свободните места/
15 март – 13 април
17 /18 април
Пазарджик
16
/или до изчерпване на
свободните места/
15 март – 11 май
15 / 16 май
Сандански
16
/или до изчерпване на
свободните места/
15 март – 18 май
22 / 23 май
Горна Оряховица
16
/или до изчерпване на
свободните места/
15 март – 25 май
29 / 30 май
Монтана
16
/или до изчерпване на
свободните места/
15 март – 1 юни
05 / 06 юни
София
16
/или до изчерпване на
свободните места/
15 март – 8 юни
12 / 13 юни
Варна
16
/или до изчерпване на
свободните места/
ВТОРИ ЕТАП – ФИНАЛЕН ТУРНИР
Финалният турнир се организира и провежда от Националните координатори в КК
Албена в периода 13-18 септември 2021 г. В него участват по два отбора победители и финалисти (1-во и 2-ро място) в Зоналните турнири в градовете –
общо 14 отбора , отбори класирали се на 1-во и 2-ро място в турнира „Албена къп
2021“ - 2 отбора, както и подадените от партньорските организации на турнира
чуждестранни отбори - 16-20 отбора. В случай на отказал се от участие отбор,
неговото място се заема от следващите в класирането от съответния Зонален
турнир.
Всеки отбор, получил право да участва във Финалния турнир, следва да потвърди
писмено чрез заявка по образец до Националния координатор участието си не покъсно от 10 дни преди началото на Финалния турнир.
Разноските за храна и настаняване (4 нощувки) на отборите, участващи във
Финалния турнир, са за сметка на Организаторите. Пътните разноски са за сметка
на участващите отбори.
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

За участие в Турнира е необходимо изготвяне и представяне на следните
документи от състезателите:
 Списък-декларация по образец, съдържащ трите имена и дата на раждане на
състезателите, подписана от всеки състезател, с която той освобожда от
отговорност Организаторите, в случай на злополука или здравословен
проблем по време на участие в Турнира, по образец, публикуван на
официалната интернет страница на Турнира .
 Представяне на документ за самоличност на всички състезатели на отбора
пред съответният координатор - след потвърждаване на съответствието на
данните с въведените при интернет регистрацията се връщат на
състезателите.
Документите за участие важат само за съответния етап на Турнира –Зонален или
Финален турнир и се представят се преди началото на участието в деня на
състезанието. Съхраняват от Главния съдия, а след приключването на участието се
предава на Националния координатор. .
При изискване от страна на Организаторите всеки участник е задължен да
представи документ за самоличност за проверка във всеки един момент на
Турнира.
РЕГЛАМЕНТ
ЗОНАЛНИ ТУРНИРИ
Зонални турнири се провеждат с участието на 16 отбора от всеки от 7-те
Полуфинални зонални турнири, с изключение на Турнира в Албена, където се
състезават всички записали се отбори, по следната схема: всеки 16 отбора ще бъдат
разпределени чрез пълен жребий по предварително изготвена схема в четири групи
с по 4 отбора (A, B, C, D). Жребият се тегли половин час преди началото на
всеки от турнирите на мястото на провеждането. За целта всички отбори
следва да са пристигнали на мястото на провеждане 1 /един/ час преди
началото на срещите и междувременно до началото на жребия да представят
документите си за проверка.
В групите се играе всеки срещу всеки. За победа отборите получават по 3 точки, за
равенство 1, а за загуба 0. Класирането се извършва на базата на спечелените
точки. При наличие на два или повече отбора с равен брой точки класирането се
извършва последователно по следните критерии: точки в преките двубои, голова
разлика в преките двубои, повече отбелязани голове в преките двубои, обща
голова разлика в групата, повече отбелязани голове в групата, жребий.
Класиралите се на първо и второ място във всяка от групите се класират за срещите
на директни елиминации - 1/4 Финали, Полуфинали и Финал. При равенство в
редовното време на срещите на директни елиминации се изпълняват наказателни
удари - по три, а при ново равенство - по една, до определяне на победител. Среща
за трето място не се играе, но двата отбора загубили полуфиналните двубои
определят отбора класиращ се на трето място чрез изпълнение на наказателни
удари - по три, а при ново равенство - по една, до определяне на победител.
Програмата за провеждане на футболните срещи се съставя от Зоналните
координатори и ще бъде отпечатана и поставена на информационното табло на
стадиона по време на Турнира.
Турнирът „Албена къп 2021“ се провежда по отделна самостоятелна Наредба,
която кореспондира с Наредбата за провеждане на Аматьорски футболен турнир
2021.

ФИНАЛЕН ТУРНИР
Финалният турнир ще се проведе по следната схема: Всички участващи отбори
(отборите класирани oт всеки град на първо място) ще бъдат разпределени чрез
дирижиран жребий в групи ) с по 3 или 4 отбора . В групите се играе всеки срещу
всеки. За победа отборите получават по 3 точки, за равенство – 1 точка, а за загуба
– 0 точки. Класирането се извършва на базата на сумата от спечелените точки. При
наличие на два или повече отбора с равен брой точки класирането се извършва
последователно по следните критерии: точки в преките двубои, голова разлика в
преките двубои, повече отбелязани голове в преките двубои, обща голова разлика
в групата, повече отбелязани голове в групата, жребий.
Класиралите се на първо място в групите се класират за срещите на директни
елиминации – 1/8, 1/4 Финали, Полуфинали и Финал. При необходимост за
достигане на точна бройка 16 , отборите завършили на 2 и евентуално част от
отборите завършили на 3 място в групите, следва да проведат допълнителни
баражи за място на 1/8 финалите. При равенство в редовното време на срещите на
директни елиминации се изпълняват наказателни удари - по три, а при ново
равенство - по една, до определяне на победител. Среща за трето място не се играе,
но двата отбора, загубили полуфиналните двубои, определят отбора, класиращ се
на трето място, чрез изпълнение на наказателни удари - по три, а при ново
равенство - по една, до определяне на победител.
НАРУШЕНИЯ И ЖАЛБИ
Съдийските отсъждания и фиксираните крайни резултати в мачовете са
окончателни и не подлежат на оспорване. Не се приемат и разглеждат жалби
свързани със съдийски отсъждания.
При участие на нередовен състезател в противников отбор в срещите от Зоналните
турнири всеки отбор има право да подаде жалба в писмена форма до 15 минути
след завършване на срещата между тези отбори. Жалбата може да бъде внесена
единствено от капитана на отбора, придружена със съответните доказателства и
внесена такса в размер на 80 лева. Жалбата и документ за платената таксата се
внася при съответният координатор.
При претенции за нередовен състезател в противников отбор за срещите от
Финалния турнир задължително се уведомява Националния координатор на
Турнира преди началото на срещата. Всички спорове се решават от журито преди
началото на срещата. В случай на констатиране на нередовен състезател, той се
спира от участие в Турнира, а срещата се провежда. След нейното завършване
жалби от този вид не се приемат и разглеждат. При спиране от участие на
състезател, отборите нямат право да добавят нови състезатели.
Жалбите се разглеждат от жури д’апел, в състав: Националният координатор на
Турнира, Регионалният координатор на Турнира и Главният съдия на Турнира.
Журито се произнася в срок от 60 (шестдесет) минути от депозиране на жалбата.
Журито съобщава решението си пред капитаните на заинтересованите отбори.
Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.
Представянето на доказателства е ангажимент на отбора, подаващ жалбата. Журито
следва да извърши съответните проверки в личните документи и състезателните
списъци. Като доказателсва могат да бъдат разглеждани:
 Документи за самоличност на състезателя към когото са отправени
претенциите /следва да се изискат от журито когато се разглежда
случай относно самоличноста или възрастта на състезател/.



Състезателни списъци от настоящата или предходна фаза на
Турнира /следва да се проверят от журито когато се разглежда случай
относно неправомерно участие на състезател или отбор/.
 Официални документи от БФС, доказващи наличието на картотека за
първенствата на професионалните Първа и Втора Лига и аматьорските
Трети лиги за сезон 2020/21 г. /следва да се представят от подаващия
жалбата отбор/.
 Публикации в медиите недвусмислено доказващи участие на
състезател в първенствата на професионалните Първа и Втора Лига и
аматьорските Трети лиги за сезон 2020/21 г. /следва да се представят
от подаващия жалбата отбор/.
 Свидетелски показания от представители от администрацията на БФС
и футболни клубове. /при възможност, съответните консултации
следва да се проведат от журито /.
Състезател, който не отговаря на условията за участие в Турнира, не е включен в
списъка на отбора или участва под чуждо име, се счита за нередовен и се спира от
участие в Турнира с решение на журито, а на отборът, в който той се състезава в
момента на констатиране на нарушението, се присъжда служебна загуба /0:3/ само
за срещите за които има редовно подадена жалба.
Отбор, който не отговаря на условията за участие в Турнира, се счита за нередовен
и се дисквалифицира.
При установени нередности Организаторите имат право да налагат санкции –
спиране на състезателни права в Турнира, дисквалифициране или присъждане на
служебен резултат - срещу отделни състезатели и/или отбори и в случаи, когато
няма подадена жалба срещу тях. Тази мерки може да се приложат само след
решение на жури д’апел на съответния етап.
За случаи, неуредени в настоящата Наредба, решение се взима по преценка на
Организаторите, в съответствие с общоприетите норми за феърплей, правилата на
играта, наредби и правилници на БФС за сезон 2020/21 г. и др.
Организаторите си запазват правото на промени в годишния календар на Турнира,
датите за регистрация и предварително изготвената Програма на турнирите. Такива
промени се публикуват от Организаторите своевременно на официалната интернет
страница на Турнира и на таблото за информация на стадионите по време на
провеждане на турнирите.
НАГРАДИ
ЗОНАЛНИ ТУРНИРИ
Наградите се осигуряват от Организаторите. Всички отбори-участници в турнира
получават сувенирни фланелки с логото на турнира.
Първите 3 /три/ отбора в Зоналните турнири получават купи и медали .
Индивидуални награди (определят се по преценка на Организаторите): най-добър
вратар, най-атрактивен състезател, феърплей– предметни награди.
ФИНАЛЕН ТУРНИР
Всички отбори-участници получават екипи /фланелки и гащета/ с логото на
турнира.
Първите 3 /три/ отора във Финалния Турнир получават Купи, медали и предметни
награди.
Индивидуални награди (определят се по преценка на Организаторите): най-добър
вратар, най-атрактивен състезател, феърплей– предметни награди,

ЛИЧНИ ДАННИ
Със записването си за участие в Турнира всеки участник изрично се съгласява
личните му данни да бъдат събирани, съхранявани и обработвани от
Организаторите и изпълнителите, с които си е послужил за организиране и
провеждане на Турнира.
Личните данни на участниците ще се събират и обработват само доколкото това е
необходимо за организиране, провеждане и контрол по спазването на правилата на
Турнира и ще бъдат обработвани при спазване на изискванията на Закона за защита
на личните данни.
Със записването си за участие в Турнира участниците се съгласяват и оторизират
Организаторите свободно и неограничено да използват, възпроизвеждат, показват
по всякакъв начин и навсякъде в аудио, печатни и видео материали имена, снимки,
образи, участието (играта) на състезател/ите за целите на популяризиране на
Турнира, за което Организаторите не дължат заплащане.
„АМАТьОРСКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР 2021”
ПРАВИЛА НА ИГРАТА
◦ Теренът е с ориентировачни размери 40 м. на 20 м., с врати 3 м. на 2 м.
За Зоналните етапи се допуска използването на терени с размери,
различни от гореуказаните, според конкретните условия на спортните
съоръжения по места.
◦ Времетраенето на един мач е: 2 полувремена по 15 минути с 3 минути
почивка между тях.
◦ В срещите на директна елиминация при равенство продължения не се
играят, а победителят се излъчва чрез изпълнение на дузпи /по три, а при
ново равенство - по една, до определяне на победител/.
◦ Един отбор се състои от 5 + 1 играещи състезатели + до 4 резерви.
◦ Минималният брой състезатели от отбор за започване на мача е 5.
◦ По време на мач смените могат да бъдат неограничен брой /на хокеен
принцип/ и се извършват през централната зона на терена без играта да
бъде спирана. Новият играч влиза на терена след напускане на сменения.
◦ Във всички етапи от турнира отборите играят със собствена екипировка,
като при необходимост Организаторите предоставят отличителни
потници с логото на Турнира.
◦ Не се допуска участие на състезатели с футболни обувки с бутони.
Разрешава се участието с футболни обувки тип „стоножки”. При
възникнали спорове относно вида футболни обувки, решението за
допускане е на футболния съдия на срещата.
◦ Не се допуска отнемане на топката от противников състезател чрез
„шпагат“. При използване на такъв похват от страна на състезател,
срещу неговият отбор се отсъжда непряк свободен удар.
◦ Не се допуска участие на състезатели, носещи предмети, които могат да
застрашат здравето на останалите участници /часовници, гривни, очила и
др./
◦ Наказателен удар /дузпа/ се изпълнява от 6 м.

◦ Не се маркират засади. При изпълнение на свободен удар стената е на
разстояние от 5 м.
◦ Удар от вратата /аут/ се изпълнява с ръце от вратаря. От удар от
вратата /аут/ не може да се отбележи директно гол.
◦ Странично хвърляне /тъч/ се изпълнява с ръце. От странично хвърляне
/тъч/ не може да се отбележи директно гол.
◦ Вратарите нямат право да играят с ръце, когато топката е върната от
техен съотборник с крак или след странично хвърляне. При нарушаване
на това правило се отсъжда непряк свободен удар.
◦ При жълт картон санкционираният състезател напуска терена за 2
минути, а отборът му играе в намален състав, след изтичането им
състезателят може да се завърне в игра.
◦ При директен червен картон или втори жълт картон /респективно
червен/ състезател напуска терена и отборът му играе в намален състав 5
минути, като състезателят няма право на участие до края на срещата и
след изтичане на 5-минутното наказание мястото му се заема от друг
играч от отбора.
◦ В случаите на 2-минутно или 5-минутно наказание срещата не се
прекратява, ако даден отбор остане временно с по малко от 5 състезатели
на терена.
◦ След получени наказателни картони състезателите имат право на
участие в следващата среща на отбора си. Организаторите си запазват
правото при неспортсменски прояви да спират състезателните права на
отделни играчи за определен брой срещи или до края на Турнира.
◦ На отбор, неявил се на терена до 10 минути след указания в Програмата
начален час на мача, се присъжда служебна загуба /0:3/.
◦ При грубо неспортсменско поведение /удар, блъскане/ срещу съдия или
състезател от противников отбор, по преценка на съдията, двубоят се
прекратява и на виновния отбор се присъжда служебна загуба.
◦ Отбор, който в знак на групов протест напусне демонстративно терена
преди съдийски сигнал за края на мача, се присъжда служебна загуба.

