
             

НАРЕДБА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НA 3-ТИ ПОДГОТВИТЕЛЕН ТУРНИР ПО ФУТБОЛ 

ВИТОША КЪП – ЖЕЛЕЗНИЦА 2020 

   

Раздел 1 

  Общи положения 

1. С тази наредба се определят реда и условията за организиране и провеждане на 
турнира по футбол Витоша къп – Железница 2020. 

2. Целта на турнира е развитие и популяризиране на футбола в столицата и околността 
и изргаждане на добрия имидж на спорта сред младите.          

3. Турнирът се провежда на футболното игрище в с. Железница.  

Раздел 2 

  Право на участие 

4. В турнира имат право на участие регистрирани към БФС футболни клубове с 
аматьорски статут, както и свободно сформирани отбори, от цялата страна с платена 
турнирна такса и редовни документи съгласно настоящата наредба. 

5. Един състезател има право да участва само в един отбор. 

6. В хода на турнира даден играч може да смени отбора, ако не е записал игрови 
минути до момента.  

Раздел 3 

  Брой на състезателите 

7. Максималният брой състезатели, който всеки отбор може да запише за участие в 
турнира, е 30*. 

* броят медали осигурени за всяко от призовите три места е 25 . 



               

8. Отборите могат да записват играчи допълнително само по време на груповата фаза. 
При класиране за елиминационната фаза право на участие в мачовете имат само 
играчи, записани преди изиграването на последния  мач от груповата фаза за 
съответния отбор.  

9. Срещата се играе между два отбора, всеки от които е съставен от не повече от 11 
състезатели, един от които е вратар. Когато след изгонване или контузия на 
състезатели, останат по-малко от 7 състезатели в един отбор, срещата се прекратява и 
се присъжда служебна победа за другия отбор, като към резултата до момента се 
прибавят 3 гола към актива на победителите, а всички отбелязани до момента на 
прекратяване на срещата голове на загубилия отбор се отнемат.         

10. Могат да бъдат използвани до 11 смени от отбор във всяка среща. Играч, напуснал 
терена след смяна, няма право да се връща на терена отново до края на срещата. 

Раздел 4 

  Етапи на провеждане 

            Групова фаза          

11. Отборите са разделени чрез жребии в 2 групи по 4 отбора. В групите се играе всеки 
срещу всеки по един мач.  

12. Класирането на отборите в групите се осъществява по броя на спечелените точки, 
като за победа се дават 3 точки;  за равен мач – 1 точка; при загуба – 0 точки. Ако 
точките на два или повече отбора са равни, класирането се определя по критерии в 
следната последователност:      

1) повече спечелени точки от всички мачове; 

2) по-добри показатели в директните двубои между отборите с равни точки: 

а/ повече спечелени точки в директните двубои; 

б/ по-добра голова разлика в директните двубои; 

в/ повече отбелязани голове в директните двубои; 

3) по-добра голова разлика във всички мачове; 

4) повече отбелязани голове във всички мачове; 

5) жребий; 



 

             

След изиграването на мачовете от груповата фаза първите два отбора в класирането на 
всяка се класират за елиминационната фаза.            

                                                                Елиминационна фаза             

13. Срещите от елиминационната фаза се провеждат по системата на пряката 
елиминация, като при равен резултат в редовното време се изпълняват дузпи /11 
метра/. Ако след изпълняването на 5 дузпи от всеки отбор резултатът е равен, отборите 
изпълняват по една дузпа, докато някой от тях не пропусне, а другият отбележи. 

Раздел 5 

Продължителност на срещата 

  

14. Продължителността на срещите трябва да бъде от 2 равни полувремена по 45 мин. 
всяко, между които има почивка от 15 мин.            

15. Срещите се ръководят от лицензирани съдии, които следят за времетраенето на 
срещата и спазването на правилата на футболната игра. 

Раздел 6 

Наказания 

16. Отбор, неявил се на терена 30 мин. след определения начален час за срещата, я 
губи служебно. Резултатът от служебната загуба е 3:0. 

17. Турнирът се провежда с подготвителна цел и всеки отбор и състезател следва да 
спазват добрия тон на спортсментсво. Всички прояви в разрез с Fair play ще бъдат 
третирани от съдиите и организаторите като неспазване на тази наредба и могат да 
доведат до отстраняване от турнира на провинилия се играч и/или отбор. 

18. Наказанията за провинения на състезателите: 

18.1.  Жълт картон: играч с втори жълт картон автоматично получава червен картон, 
при което в сила влизат правилата от т.18.2 - червен картон. 

18.2. Червен картон: състезател, получил червен картон е отстранен от игра, а отборът 
му играе в намален състав до края на срещата.  



             

18.2.1. Състезател, получил червен картон губи право на участие в следващата среща на 
своя отбор.  

Раздел 7 

  Материални и финансови условия 

19.   Всеки отбор заплаща такса за участие в размер на 400лв еднократно преди 
началото на турнира. ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТУРНИРНА ТАКСА НЕ ДАВА ПРАВО НА 
ОТБОРИТЕ ЗА НЕСПАЗВАНЕ НА Т.17 ОТ НАСТОЯЩАТА НАРЕДБА.  

 

Раздел 8 

Програма на турнира и разпределение на  отборите в групите 

20. Витоша къп – Железница 2020 ще се проведе в периода събота 25. Юли 2020 – 23.  
Август 2020. Общата продължителност на турнира е 5 седмици. Провеждат се по 4 мача 
на седмица – 2 в събота и 2 в неделя. 

21. След приключване на регистрацията за турнира ще бъде изтеглен жребий, след 
който отборите ще бъдат разпределени в двете групи, а програмата ще бъде изготвена 
съгласно примерната схема 1 от Витоша къп 2019  (виж наредбата по-долу). 

Забележка: датите и началните часове на срещите ще бъдат коригирани допълнително 
спрямо календара за 2020 година.   

21.1. По време на жребия, всеки отбор ще получи номер по реда на изтеглянето му от 
урната.  

21.2. Отборите запълват състава на двете групи според поредния си номер – нечетен 
номер група А, четен номер група Б.  

21.3. След попълването състава на двете групи, схемата на мачовете в тях се изготвя по 
утвърдената таблица на Бергер за 4 отбора.  

22. Турнирът стартира на 25.07.2020 с мач от група А между отборите, изтеглени с 
пореден номер 1 (А1) и 7 (А4), в същия ден е вторият мач от групата между – 3 (А2) и 5 
(А3).  По същия аналог на следващия ден се изиграват мачовете от група Б. 



             

 

 

 

23. Цялата програма ще бъде одобрена и публикувана след изтеглянето на жребия за 
турнира*. 

*Организаторите на Витоша къп си запазват правото на промени.  

 

                                            

 

 

 



 

  

 

 


