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XХI ДПЗФ ЗА ДЕЦА ДО 12 Г. 

 ГР. ПЛОВДИВ, ЗАЛА „СТРОИТЕЛ“, 06 – 07 МАРТ. 2020 Г.  
 

ПОДРЕЖДАНЕ НА ОТБОРИТЕ ПОДАЛИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ СЪГЛАСНО РАНГЛИСТАТА 
 

№ ОТБОР РАНКИНГ ТОЧКИ към 31.01.2020 

1 Петър Берон 2009 26.75 

2 Хеброс – Харманли  18.75 

3 Пловдив - Пловдив 14.25 

4 Дунав 11.00 

5 Вълците  9.50 

6 Лъвчетата 2016 8 

7 НСА 6.5 

8 Академик 5 

9 Чепинци 0 
 

Легенда: 

Отбори класирали се за ДПЗ – финална шестица спрямо ГРЛ към дата 31.01.2020  

Отбори с шанс за класиране във ДПЗ - финална шестица след изиграване на турнира Помнете героите на 29.02.2020 

Отбори без шанс за класиране в ДПЗ - финална шестица 

 

 

I.       ТЕХНИЧЕСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ще се проведе на 06 март 2020 г. (петък) от 12:00 часа в 

спортна зала „Строител“-Пловдив. Всички отбори трябва да бъдат представени задължително от своя 

мениджър!!!! 

II.       СПИСЪЦИ НА ОТБОРИТЕ, СЪДИИ  И СЕКРЕТАРИ -  до 02.03.2020 г., участващите 

отбори,трябва да изпратят своите ентри форми на e-mail: kht_slavia_1921@abv.bg. Секретарите и 

съдиите ще бъдат определени от съответния турнирен директор и утвърдени от СТК и СК. Всички 

съдии и секретари, трябва ди имат неутрален статут и актуална регистрация в БФХТ за 2020 ССГ!! 

III.       ПРАВИЛА НА ИГРАТА – срещите се провежда съгласно състезателните правила на МФХ за зала 

за дисциплината - хокей 5 на баскетболно игрище – чл „, ал. 5 от НПТХ 2020. Продължителност на 

срещите  4х5 минути. Почивките след първата, втората и третата четвъртина, са както следва 1-2-1 и 1 

мин. Прекъсвания (Тайм аут) – няма.  Отборите са съставени от 12 състезатели. Минимален брой 

състезатели на терена 3. Отбелязване на гол от зоната за трите точки ( при баскетболна ) или от 9 

метровата пунктирана линия (при хандбална маркировка)!  Наказателна атака – вместо наказателен 

корнер.  

IV.   КЛАСИРАНЕ – Чл. 6.2. от НПТХ 2020  „Държавни първенства в зала - Класирането във 

всички Държавните първенства в зала, международни и клубни турнири включени в 

календара на БФХТ и организирани на територията на България, става по утвърдените от 

МФХ и ЕФХ регламенти, посочени в програмата и утвърдени от БФХТ.“ 

ГРУПОВА ФАЗА – победа – 5 т., равенство – 2 т., загуба с по-малко от 2 гола вкл. – 1 т. и загуба с 

повече от 2 гола – 0 т. При равенство в точките на два  и повече отбори, победителя се определя както 

следва: 

- Отборът с по – добра обща голова разлика - баланс; 

- Отборът с повече отбелязани голове; 

- Изхода от директната среща помежду и; 

- Ако равенството продължава – изпълняват се наказателни атаки, съгласно регламента на 

МФХ/ЕФХ 

ЕЛИМИНАЦИОННИ ФАЗИ – при равенство се изпълняват наказателни атаки съгласно регламентите 

на МФХ и ЕФХ, както следва 

- Първа серия от по три НА за всеки отбор; 

BULGARIAN HOCKEY 
FEDERATION 
75 Vasil Levski Blvd., 1040 Sofia, Bulgaria 
tel.: +359 2 9300653 
e-mail: bf_hockey@yahoo.com  

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 
ХОКЕЙ НА ТРЕВА  
1040 София, бул.” Васил Левски” 75 
тел.: +359 2 9300653 
http://www.bghockey.org/    



- При равенство след първата серия – изпълнява се втора, трета и т.н серия от НА по системата 

„златен гол - внезапна смърт“ 

V.       ТАКСА УЧАСТИЕ ЗА ФИНАЛЕН ТУРНИР ОТ ДП: 100 лв. 

Таксата за участие, трябва да се заплати не по – късно от деня на техническата конференция. 

Таксата участие се заплаща по банков път, по сметката на БФХТ. 

Банкова сметка на БФХТ: 

БАНКА ДСК, Клон “Отечество” 

София 1040, бул. “Васил Левски” № 73 

IBAN: BG21 STSA 9300 0015 5872 24 

BIC: STSABGSF 
 

 

 

VI . СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО – провежда се на основание чл 

5.2. от НПТХ 2020 „При участие през състезателната година във възрастова група на 7 – 10 отбора вкл. – 

финална шестица, като отборите се разпределят в две групи по три, съобразно класирането им в ГРЛ, а 

крайното класиране се определя след изиграване на срещите от груповата фаза, чрез елиминиране – 

кръстосани полуфинали 1Б - 2А и 1А - 2Б и финали за 5 - 6 място, за 3 – 4 място и за 1 – 2 място“ 

 

I
ва

 фаза – отборите за разпределени в две групи „А” и „В” на база класиране от ранглистата към 28.02.2018 г. В 

тази фаза отборите играят по система Бергер всеки срещу всеки за подреждане.  
             
 

Група „А” Група „В” 

Петър Берон 2009 Хеброс – Харманли 

Дунав Пловдив - Пловдив 

Вълците Лъвчетата 2016 

 

II
ра

 фаза – елиминационна! След приключване на I
ва

 фаза, първите два отбора от всяка група играят 

кръстосани полуфинали, както следва: 

ПОЛУФИНАЛИ: 

 2А срещу 1В (1 полуфинал) 

 1А срещу 2В (2 полуфинал) 

 

III-та фаза – елиминационна! След изиграване на полуфиналните срещи, отборите изиграват 3 

финални срещи за подреждане в държавното първенство!   

ФИНАЛИ: 

 за класиране 5-6 място в ДП - отборите класирали се на 3 място в група „А“ и „В“;  

 за класиране 3-4 място в ДП - отборите загубилите полуфиналите     (среща 7 и 8). 

 за класиране 1-2 място в ДП - отборите победители в полуфиналите (среща 7 и 8). 

При равенство на резултата в редовното време на елиминационните срещи, от която трябва да се излъчи 

победител, се изпълняват по 3 наказателни атаки на отбор, съобразно. 
                            

VII.1. ПРОГРАМА НА ДПЗ ЗА Д 12 - ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА СРЕЩИТЕ Е 4 Х 5 МИН. (ПОЧИВКА 1-2-1 мин.) 

№ Час Група Фаза Отбори КРЪГ Т-Н СЪДИИ 

06.03.2020 г. (петък) 
1 14:00 Б I Пловдив – Лъвчетата 2016 I (2-3)   

2 14:40 А I Дунав – Вълците I (2-3)   

3. 15:20 Б I Хеброс – Пловдив II (1-2)   

4. 16:00 А I Петър Берон – Дунав II (1-2)   

5 16:40 Б I Лъвчетата 2016 – Хеброс III (3-1)   

6 17:20 А I Вълците – Петър Берон III (3-1)   

7 18:30 ПФ2 II 1 гр. Б с/у 2 гр. А    

8 19:20 ПФ1 II 1 гр. А с/у 2 гр. Б    

07.03.2020 г. (събота) 

9 09:00 Ф3 III 3А - 3В 5-6 м.   

10 09:50 Ф2 III Отборите загубили срещи 7 и 8 3-4 м.   



 

 
          

VIII. ХОТЕЛ И НАСТАНЯВАНЕ – Желаещите от вас да ползват хотел в гр. Пловдив да се свържат 

с Регионалният Координатор г-жа  Ели Атанасова на тел: 0885 770 147 или е- mail: 

eli_matanasova@abv.bg . БФХТ има договор за нощувки на преференциални цени Гранд хотел 

Пловдив!!! Желаещите да ползват Гранд хотел Пловдив да подадат заявки до Административния 

мениджър на БФХТ – г-ца Росина Красимирова! 

 

IX. ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА 

Турнирен директор – Калоян Христов, мобилен 0887507591 

Технически офицер – само с неутрален статут и актуална регистрация след успешно преминал 

лицензионен курс на БФХТ  

Секретари – само с неутрален статут и актуална регистрация след успешно преминал лицензионен курс 

на БФХТ 

Мениджър съдии – Николай Янчев 

Неутрални съдии – Християн Василев, Атанас Колачев, Радослав Пенев, Мартин Калев.  

 

Важно!!! Настоящата програма не е окончателна, съобразена е спрямо подреждане на отборите по 

ранглистата към 31.01. 2020 г. 

 

Изготвил: Калоян Христов 

Турнирен Директор 

 

Съгласувано с председатели на СТК и СК 

 

Утвърдено от ИД 

11 10:40 Ф1 III Отборите победили в срещи 7 и 8 1–2 м.   

11:30 часа ЗАКРИВАНЕ НА ДП  

mailto:eli_matanasova@abv.bg

