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Информация за събитието  

 Българска федерация по футбол на маса организира за осми  път 

турнирa  “SOFIA GRAND MASTERS”, 
който ще се проведе на минимум 6 професионални маси Роберто спорт Адре-

налин. Събитието е официален турнир към Международната федерация по 

футбол на маса и е с ранг  “MASTER SERIES” (http://www.table-

soccer.org/tournaments/). 

 На турнира могат да участват всички желаещи. 

 Турнирът ще се проведе в 

“Клуб BSD” 

бул. "Евлоги и Христо Георгиеви 169" 

от  02 октомври до 04 октомври 2015г. 
На турнира ще се играят следните дисциплини: 

Дисциплина Учасници Формат 

Единици  
Open Singles 

Всички  
Квалификации* и директни 

елиминации 

Двойки 
Open Doubles 

Всички  
Квалификации* и директни 

елиминации 

Жени единици 
Women Singles 

Жени 
Квалификации* и директни 

елиминации 

Жени двойки 
Women Doubles 

Жени 
Квалификации* и директни 

елиминации 

Младежи единици 

Junior Singles 
Всички ненавършили 18 години 

към 01.януари.2015 г. 
Двойна елиминация 

Младежи двойки 

Junior Doubles 
Всички ненавършили 18 години 

към 01.януари.2015 г. 
Двойна елиминация 

Ветерани единици 

Senior Singles 
Всички навършили 50 години 

към 01.януари.2015 г. 
Двойна елиминация 

Ветерани двойки 

Senior Doubles 
Всички навършили 50 години 

към 01.януари.2015 г. 
Двойна елиминация 

Изтегли своя партньор 

DYP 
Всички  Двойна елиминация 

Смесени двойки 

Mixed Doubles  
Мъже + Жени Двойна елиминация 

* Всеки играч/отбор трябва да е изиграл поне 50% от квалификационните си мачове, 
за да бъде допуснат до елиминационната фаза.  

 В квалификациите всеки мач ще се състои от една игра до 7 гола (ми-
нимум 4 квалификационни мача). В елиминациите мачовете ще се игарят 3 

от 5 игри до 5 гола всяка. В случай на равенство 4:4 в петата игра, ще се играе 
до два гола разлика, максимум до 8. 

 
 

Ръководството на турнира си запазва правото да прави промени във 
формата при необходимост. 

http://www.table-soccer.org/tournaments/
http://www.table-soccer.org/tournaments/


Правила 
Турнирът ще се проведе по настоящите правила на МФФМ (ITSF): 

http://www.table-soccer.org/rules/documents/ITSFRulesBulgarian.pdf. Всички състезатели в 

турнира са длъжни да бъдат запознати с правилата и да ги спазват.  

Облекло:  Носенето на спортно облекло е задължително за всички участници в 

турнира: http://www.table-soccer.org/rules/dresscode.php . Забранени са всякакъв вид 

дънкови облекла ( виж т.29 от правилника ).  

Подредба: Първоначалната подредба на квалификационната схема в дисциплините 

с двойна елиминация ще бъде според текущия ранкинг в МФФМ ( http://www.table-

soccer.org/page/rankings).  

Повторно повикване: С цел да се избегнат продължителните периоди на 

изчакаване, ще важи правилото за повторно повикване (виж т.26 от правилника).  

Обявяване на резултатите: Победителят от всяка среща е длъжен до 3 минути да 

съобщи резултата. При прекомерно забавяне, срещата бива изгубена служебно. 

 

Програма 
 

Ден Час Събитие 

2
-р

и
 

(п
етъ

к
) 

19:00 Регистрация 

19:30 DYP и Смесени Двойки 

00:00 часа Край на всички събития 

 

3
-т

и
 

 (съ
б
о
та) 

09:00 часа Регистрация 

09:30 часа Край на регистрацията 

10:00 часа Квалификации Единици 

14:00 часа Почивка 

14:30 часа Елиминации Единици 

16:00 часа Младежи и Ветерани Единици  

20:00 часа Финали 

00:00 часа Край на всички събития 
 

4
-т

и
 

 (н
ед

ел
я) 

09:00 часа Доиграване на мачовете от предишния ден 

10:00 часа Квалификации Двойки 

13:30 часа Почивка 
 14:00 часа Елиминации Двойки 

15:30 часа Младежи и Ветерани Двойки 

18:00 часа Финали 

20:00 часа Награждаване и закриване 

00:00 часа Край на всички събития 

http://www.table-soccer.org/rules/documents/ITSFRulesBulgarian.pdf
http://www.table-soccer.org/rules/dresscode.php
http://www.table-soccer.org/page/rankings
http://www.table-soccer.org/page/rankings


                                          
 
Такси за участие 
 

Участници  Единици Двойки DYP 
Смесени  

Двойки 

Състезатели в основните 
дисциплини  

15 лева 15 лева  

5 лева 5 лева 
Младежи и ветерани -* -* 

Състезатели в основните 

дисциплини, които не са 
членове на клуб към 

БФФМ 

30 лева 30 лева 

Пакет ЖЕНИ 
(OS,OD,WS,WD,TF) 

60 лева    

 

 Всички участници в официалните турнири на Единици и Двойки 
заплащат еднакратно такса за участие (турнирна такса): 

 

  - 5 лв за младежи и ветерани; 

  - 15 лв за всички състезатели, членове на клубове към БФФМ или друга ле-

гитимна федерация към МФФМ (ITSF);  

  - 30 лв за всички състезатели, които не са членове на клубове към БФФМ  или 

легитимна федерация към МФФМ (ITSF) 
 

 Всяка дисциплина се заплаща отделно от турнирната такса.  
 

На турнира ще се играе само с топчета закупени на място. Участниците ще имат  

възможност да закупят оргинални топчета на Роберто Спорт на цена от 4 лева. 

 
Награди 
 
Паричните награди са процент от събраните средства в съответната категория: 

 

Място 
Open 

Singles 
Open 

Doubles 
Women 
Singles 

Women 
Doubles 

Senior 
Singles/ 

Doubles 

Junior 
Singles/ 

Doubles 
DYP 

Mixed 

Doubles 

1
во 30 % 30 % 30 % 30 % Медали Медали 30 % 30 % 

2
ро 20 % 20 % 20 % 20 % Медали Медали 20 % 20 % 

3
то 10 % 10 % 10 % 10 % Медали Медали 10 % 10 % 

 

 



 

 

Адрес:  

Клуб “BSD” 

бул. "Евлоги и Христо Георгиеви 169" 

 

 

 
 
 

Контакти  
 

Юлиан Радев – Председател на БФФМ  
julianradevv@gmail.com 
+359 887 92 77 32 

Екатерина Николова – помощник-организатор 
masterkatia@gmail.com 

 +359 888 144 129 
Виктория Григорова – помощник-организатор 

viktoria7187@abv.bg 
+359 883 38 76 88 

 


