
 

ОБЩИНСКИ КОЛЕДЕН ТУРНИР ПО ФУТБОЛ 

НА МАЛКИ ВРАТИ 

 

ПРОГРАМА 

 

I.МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

 Турнирът ще се проведе на 24-25 декември 2022г. година на 

откритото футболно игрище в двора на СУ „ Проф. д-р Асен 

Златаров“ гр. Първомай. 

 Откриване на турнира на 24 декември от 09:00 часа. 
 

II.УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ПРАВИЛА 

 В отборите имат право да участват състезатели, които са 

граждани на община Първомай. Няма да бъдат допускани 

участници от други общини. 

 Съставът на играчите, които играят в мача, за всеки отбор е от 

по 5 + 1 играча. 

 От отборите се изисква да изпратят до 21.12.2022 г. списък с 

името на отбора и имената на играчите на Word документ, 

който да бъде изпратен на имейл: sport4all_@abv.bg 

 Такса за участието е 10 лв. за състезател, като таксата се 

събира в деня на жребият. 
 Тегленето на жребия за формиране на предварителните групи 

ще се състои на 22.12.2022 г. от 15:00 часа в стая 216 на 

Общинска администрация. 

 

 

- ПРАВИЛА 

 Позволяват се неограничен брой смени, като смените стават 

при спряна игра и през зоната за смени (където централната 

линия пресича тъч-линията). 
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 Времетраенето на мачовете е 2 полувремена по 15 минути с 1 

минути почивка между тях. 

 Странично хвърляне (тъч) се изпълнява чрез подаване на 

топката с крак от мястото, където тя е напуснала терена. 
От странично хвърляне не може директно да се отбележи гол. 

Когато топката е излязла в аут, играч я вкарва в игра с крак от 

зоната на наказателното поле. 

 При втори жълт картон ( в един мач) или директно червен, 

провинилият се състезател се отстранява от игра, като след 2 

минути може да се замени от друг играч. 

 При равен резултат в редовното време на срещата, се 

изпълняват дузпи. 

 Засади не се отсъждат. 

 За неоказаните в тази наредба случаи важат стандартните 

правила на футболната игра и наредбата за първенствата и 

турнирите на БФС. 
 

III. СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ, КЛАСИРАНЕ И 

ПРОГРАМА 

 В първия ден на турнира ще приключи груповата фаза, по 

схемата ,,всеки срещу всеки”. 
 Двата тима, класирали се на първите две места във всяка 

група, ще продължат напред, където във вторият ден ще 

играят на директна елиминация. 

 Победителят от единия мач играе срещу победителят от 

втория  мач за 1 и 2 място. 

 Загубилите от първия мач играят срещу загубилите във втория 

мач за 3 и 4 място. 

 

IV. НАГРАДИ 

 За участниците са предвидени парични и предметни награди. 

 

 



 

ОРГАНИЗАТОРИ:   

ОБЩИНА    ПЪРВОМАЙ 

 

 

ФК „БОРИСЛАВ-2009“  ПЪРВОМАЙ 


