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Информация за събитието 
 
Българската федерация по футбол на маса организира за трети път турнира “SOFIA GRAND 
MASTERS”, който ще се проведе на минимум 8 професионални маси Роберто спорт 
Адреналин. Събитието е официален турнир към Международната федерация по футбол на 
маса и е с ранг  “MASTER SERIES” (http://www.table-soccer.org/page/sofia-grand-masters-
2014 ). На турнира могат да участват всички желаещи. 

Локация  
Турнирът ще се проведе в  

„Клуб BSD” 

София, кв. Оборище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 169  

 04 - 05 Октомври 2014г. 

 

Правила 

 
 Правила: Турнира ще се проведе по сегашните правила на МФФМ (ITSF).  

http://www.table-soccer.org/rules/documents/ITSFRulesBulgarian.pdf. Всички 
участници 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/page/dress-code. Забранени са всякакъв вид 
дънкови облекла ( виж т.29 от правилника ). 
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 Поставяне: Поставянето в основната схема ще бъде според ранкинг системата 
на МФФМ. 

 Повторно повикване: С цел да се избегнат продължителните периоди на 
изчакаване правилото за повторно повикване ще важи с пълна сила ( виж т.26 от 
правилника). 

 Обявяване на резултатите: Победителят от всяка среща е длъжен до 3 
минути да съобщи резултата. Ако това не бъде направено следва загуба на 
срещата.  

Програма  
 

Ден Час Събитие 

04-ти 
октомври 
(Събота) 

09:00 часа Регистрация
09:30 часа Край на регистрацията 
10:00 часа Квалификации Единици** 
13:00 часа Почивка
13:30 часа Елиминации Единици** 
15:00 часа Регистрация за съботен DYP* 
15:45 часа Край на регистрацията съботен DYP*
16:00 часа Изтегли партньора си (съботен DYP*)
18:00 часа Финали, Край на регистрацията за следващия ден 
20:00 часа Край на всички събития 

05-ми 
октомври 
(Неделя) 

09:30 часа Доиграване на срещите от предишния ден
10:00 часа Квалификации Двойки 
12:30 часа Почивка, Младежи единици - квалификации
13:00 часа Елиминации Двойки 
14:00 часа Регистрация неделен DYP/Смесени Двойки * 
14:45 часа Край на регистрацията 
15:00 часа Неделен DYP/Смесени Двойки 
17:00 часа Финали
19:00 часа Награждаване и закриване 

 
*Съботния и неделния DYP са само за отпаднали игарчи – при наличие на достатъчно 
играчи ще се играят смесени двойки.  
** Младежите ще изиграят единиците и двойките в неделя 
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Категории 

 
На турнира ще се играят следните дисциплини: 

 
В квалификациите всеки мач ще се състои от една игра до 7 гола (минимум 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. 

Такси за участие 
 

 
 
 
 
 
 
 

Всички участници в официалните турнири на Единици и Двойки заплащат еднакратно 
такса за участие 5 лв. за младежи и ветерани и 15 лв. всички останали. Съдийството се 
заплаща отделно и е 2 лв на съдия. На турнира ще се играе само с топчета закупени на 
място. Ще има възможност всеки да си закупи оргинално топче за масата Роберто Спорт 
на цена 3 лева. 

Участници Единици Двойки DYP  

Състезатели в 
официалните дисциплини 15 лева 15 лева  7 лева 

Пакет „ЖЕНИ” / Турнирна такса OS, OD, WS, WD/ 60 лева 

Младежи и ветерани - - 7 лева 

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.2014 

Квалификации и директни 
елиминации 

Младежи двойки 
Junior Doubles 

Всички ненавършили 18 
години към 01.януари.2014 

Квалификации и директни 
елиминации 

Ветерани единици 
Senior Singles 

Всички навършили 50 години 
към 01.януари.2014 

Квалификации и директни 
елиминации 

Ветерани двойки 
Senior Doubles 

Всички навършили 50 години 
към 01.януари.2015 4 

Квалификации и директни 
елиминации 

Изтегли своя 
партньор DYP Всички Две игри от три  (Двойна 

елиминация) 
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Награди 
 

Място Open 
Singles 

Open 
Doubles 

Women 
Singles 

Women 
Doubles 

Senior 
Singles 

Senior 
Doubles 

Junior 
Singles 

Junior 
Doubles 

1во 30 % 30 % 30 % 30 % Медал Медали Медал Медали 
2ро 20 % 20 % 20 % 20 % Медал Медали Медал Медали 
3то 10 % 10 % 10 % 10 % Медал Медали Медал Медали 

 
Place DYP Open Mixed 

1st 30 % +* 30 % +* 
2nd 20 % +* 20 % +* 
3rd 10 % +* 10 % +* 

* Награди от Спонсорите 
 

За връзка:  
 
Екатерина Атанасова - Връзки с Бългаски и Чуждестрани играчи 

 
+359 (0) 883 466 229 
+359 (0) 879 262 949 
atanasova.ekaterina@gmail.com 
info@bgtsf.com 

 
 Сайт клуб “BSD“ - кв. Оборище-  http://clubbsd.bg/p/contacts  

 

 


