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I. Общи разпоредби

1. Тази наредба определя правилата, по които се провежда турнирът за Купата на
Националната аматьорска лига по баскетбол (НАЛБ). Тя може да бъде 
променяна единствено с решение на ръководството на НАЛБ.

2. Турнирът за Купата на Националната аматьорска лига по баскетбол се провежда 
със съдействието на баскетболен клуб “Локомотив’93”.

3. Турнирът се провежда само за мъже. Не се разрешава участието на жени.
4. Турнирът ще се проведе при наличие на не по-малко от четири (4) отбора и с 

участието на не повече от осем (8) отбора.
5. Срещите от турнира се провеждат през месец юни 2012 година в баскетболната 

зала на стадион „Локомотив”, град София.
6. В турнира могат да участват отбори от цялата страна, като организаторите могат 

да препоръчат хотели на всеки отбор, който не е от София и се нуждае от хотел. 
Единият е в центъра на София, а другият е в близост до стадион „Локомотив”. И 
за двата хотела, участващите в турнира отбори ползват 50 % отстъпка от цената.

7. Всеки отбор, който участва в турнира, ползва 10% отстъпка от цената за зала 
„Локомотив”, ако реши да провежда тренировки в залата. Отборите, които 
участват в турнира, имат предимство при ангажирането на залата.

8. Турнирът се провежда в три етапа на директна елиминация: четвъртфинали, 
полуфинали и финали. Провежда се дирижиран жребий, като поставени в 
жребия са желаещите да участват в турнира за Купата на НАЛБ отбори, 
участвали в полуфиналните плейофи след редовния сезон в НАЛБ, а всички 
останали отбори са непоставени в жребия. Загубилите четвъртфиналните срещи 
отпадат от турнира и срещи за класиране от пето до осмо място не се провеждат. 
Загубилите полуфиналните срещи играят среща за трето място, която се 
провежда непосредствено преди финалната среща.

9. Ако подалите заявки за участие отбори са между пет (5) и седем (7), свободните 
места за полуфиналите (едно (1) при седем (7) отбора, две (2) при шест (6) 
отбора и три (3) при пет (5) отбора) се заемат от желаещите да участват в 
турнира за Купата на НАЛБ отбори, участвали в полуфиналните плейофи след
редовния сезон на НАЛБ, като редът на заемане на свободните места е според 
крайното класиране на отборите в плейофите след редовния сезон на НАЛБ.

10. Програмата за турнира се изготвя веднага след провеждането на техническата 
конференция, когато се състои и тегленето на жребия. До три дни след 
техническата конференция програмата се изпраща по електронната поща на 
всички представители на отборите.

11. Всички срещи се провеждат по актуалните баскетболни правила на ФИБА.
a) За да започне всяка среща, всеки отбор трябва да разполага най-малко с 

петима (5) правоспособни състезатели, готови за игра.
б) Най-малко двадесет (20) минути преди обявения начален час на всяка 

среща представител на всеки отбор е длъжен да представи на 
секретарската маса тимов лист на отбора за предстоящата среща. В 
тимовия лист трябва да бъдат вписани имената и състезателните номера 
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на всички правоспособни състезатели от отбора, които ще вземат участие 
в срещата, като броят на имената на състезателите в тимовия лист трябва 
да бъде най-малко пет (5) и най-много дванадесет (12).

в) Ако някой отбор смята, че интересите му са били сериозно накърнени от 
съдийските решения по време на срещата, този отбор може да подаде 
контестация непосредствено след края на срещата, като е задължително 
капитанът на отбора, подаващ контестацията, да се подпише на 
определеното за целта място в протокола, преди старши съдията да 
подпише протокола. Ако това не бъде извършено, контестацията не се 
приема. В рамките на един час след приключването на срещата отборът 
трябва да предостави в писмен вид на ръководството на НАЛБ
контестацията, в която трябва подробно да са описани всички причини, 
поради която контестацията е подадена. За да бъде разгледана, отборът, 
който я подава, трябва заедно с нея да внесе сума-гаранция в размер на 50 
лева. Ако контестацията бъде уважена от ръководството на НАЛБ, 
сумата-гаранция се връща на отбора.

г) Ако някой отбор смята, че по време на срещата за противниковия отбор е 
играл неправоспособен състезател, този отбор може да подаде 
контестация по правилата, описани в член 11, буква в. Ако контестацията 
бъде уважена от ръководството на НАЛБ, сумата-гаранция се връща на 
отбора и той печели срещата служебно.

д) Всички контестации се разглеждат от ръководството на НАЛБ в срок до 
три дни след подаването на контестацията. Решенията на ръководството 
на НАЛБ са окончателни и не подлежат на обжалване. Те се изпращат по 
електронната поща на двата отбора, участвали в срещата.

12. Желателно е всеки отбор да има два екипа – един в светъл и един в тъмен цвят.
На екипите трябва да има номера, поставени според изискванията на ФИБА, 
като е позволено за номера да се ползват всички цели числа от 1 до 99. Ако 
някой отбор не разполага с екипи, ръководството на НАЛБ ще му предоставя 
такива за всяка среща. Ако някой отбор изпитва затруднения с намирането на 
фирма, която да изготви екипите на отбора, представител на отбора може да се 
обърне към ръководството на НАЛБ, за да го свържат с такава фирма. Тази 
фирма ще направи отстъпка от стандартната цена за правене на екипите за 
всички участници в турнира.

II. Записване (Картотекиране)

13. Картотекирането се осъществява на техническата конференция, която ще се 
проведе на 20 май 2012 година (неделя) от 19:00 часа в залата на стадион 
“Локомотив”.

14. Всеки отбор, който желае да участва в турнира, трябва да изпрати писмо по 
електронната поща с попълнен формуляр за участие в срок до 22:00 часа на 18 
май 2012 година (петък). Ако в посочения срок има подадени повече от осем (8) 
заявки, до участие се допускат първите осем (8) отбора, изпратили формуляра.
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15. Всеки отбор трябва да картотекира между осем (8) и шестнадесет (16)
състезатели, всички от които трябва да са навършили 18-годишна възраст. 

16. Право да бъдат картотекирани за участие имат състезатели, които не се 
състезават професионално през сезон 2011/2012. Позволява се във всеки отбор 
да бъдат картотекирани не повече от трима състезатели, които са картотекирани
в шампионата за младежи към БФБ за сезон 2011/2012, но не участват в 
първенствата за мъже към БФБ или към която и да е друга държавна федерация.

17. За да бъде картотекиран състезател за участие в турнира за Купата на НАЛБ, е 
необходимо той да представи на ръководството на НАЛБ:

а) Лична карта; 
б) Медицинско удостоверение, издадено от правоспособен лекар, в което 

ясно да е вписано, че лекарят позволява на състезателя да взима участие в 
баскетболни срещи от НАЛБ (изисква се само от състезателите, които не 
са били картотекирани за редовния сезон на НАЛБ).

в) Такса от пет (5) лева (заплаща се само от състезателите, които не са били       
картотекирани за редовния сезон на НАЛБ).

18. След началото на турнира картотекиран за един отбор състезател няма право да 
премине в друг отбор при никакви условия.

19. Представител на всеки отбор трябва да предаде на ръководството на НАЛБ 
формуляра със списъка на картотекираните състезатели и да заплати таксата за 
картотека на състезателите от отбора си по време на техническата конференция.
Не се разрешава картотекиране на нови състезатели след техническата 
конференция.

20. Всеки състезател се подписва на формуляра за картотека, като с подписа си 
декларира, че е запознат с тази Наредба и носи пълна отговорност за действията 
си.

III. Финансови параметри

21. Преди началото на всяка среща всеки от участващите в срещата отбори трябва 
да внесе такса за срещата в размер на 80 лева (общо 160 лева за двата отбора). С 
тези пари се покриват разходите за: зала (70 лева), съдии (30 лева), секретари (30 
лева), лекар (10 лева), охрана (10 лева) и награден фонд (10 лева).

22. Таксата се внася в пълен размер най-малко десет (10) минути преди обявения 
начален час на всяка среща.

IV. Съдии

23. Съдиите, които ръководят срещите от НАЛБ, се определят от ръководството на 
НАЛБ.

24. Всяка среща се ръководи от двама съдии.

V. Награди

25. Връчва се купа на отбора-победител в турнира.
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26. Връчват се медали на първите три отбора в крайното класиране на турнира. 
27. Връчва се награда MVP за най-полезния състезател на турнира. Носителят на 

наградата се определя от ръководството на НАЛБ.

VI. Наказания

28. Технически нарушения:
а) При получено едно техническо нарушение в рамките на турнира, 

състезателят, който го е получил, трябва да заплати глоба в размер на 20 
лева или да пропусне следващия мач на своя отбор.

б) При получено второ техническо нарушение в рамките на турнира, 
състезателят трябва да заплати глоба в размер на 30 лева или да пропусне 
следващите два мача на своя отбор.

в) При получено трето, както и всяко следващо техническо нарушение в 
рамките на турнира, състезателят трябва да заплати глоба в размер на 50 
лева или се лишава от състезателни права, докато не заплати глобата.

29. Дисквалифициращи нарушения:
а) При получено едно дисквалифициращо нарушение в рамките на турнира, 

състезателят трябва да заплати глоба в размер на 40 лева или да пропусне 
следващия мач на своя отбор.

б) При получено второ дисквалифициращо нарушение в рамките на турнира, 
състезателят се отстранява от участие до края на турнира.

30. При случай на сбиване, отборите-участници се отстраняват от турнира, като 
ръководството на НАЛБ обявява своето решение в рамките на три дни след 
провинението.

31. При допускане на служебна загуба поради неявяване на отбор, напускане на 
терена по време на среща или възпрепятстване на нормалното протичане на 
срещата, виновният отбор се отстранява от турнира.

VII. Комуникация

32. Резултатите от срещите, програмата на турнира, както и всяка друга 
информация, свързана с лигата, се изпращат по електронната поща на отборите 
и се обявяват в Интернет сайтовете http://www.bgbasket.com и
http://www.basketball-bg.com, както и в страницата на НАЛБ във Фейсбук 
http://www.facebook.com/NALB.BG.

33. Всеки отбор трябва да представи на ръководството на НАЛБ адрес на 
електронна поща и мобилен телефонен номер на поне един представител на 
отбора.

34. Запитвания по всички въпроси, свързани с турнира за Купата на НАЛБ, може да 
се отправят на електронния адрес на НАЛБ: us_nalb@abv.bg, както и на 
мобилните телефони: 0889 862 033 и 0894 262 838 (Мартин Механджиев) и 
0888 606 730 (Стоян Славов).
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12. Желателно е всеки отбор да има два екипа – един в светъл и един в тъмен цвят. На екипите трябва да има номера, поставени според изискванията на ФИБА, като е позволено за номера да се ползват всички цели числа от 1 до 99. Ако някой отбор не разполага с екипи, ръководството на НАЛБ ще му предоставя такива за всяка среща. Ако някой отбор изпитва затруднения с намирането на фирма, която да изготви екипите на отбора, представител на отбора може да се обърне към ръководството на НАЛБ, за да го свържат с такава фирма. Тази фирма ще направи отстъпка от стандартната цена за правене на екипите за всички участници в турнира.

II.
Записване (Картотекиране) 


13. Картотекирането се осъществява на техническата конференция, която ще се проведе на 20 май 2012 година (неделя) от 19:00 часа в залата на стадион “Локомотив”.

14. Всеки отбор, който желае да участва в турнира, трябва да изпрати писмо по електронната поща с попълнен формуляр за участие в срок до 22:00 часа на 18 май 2012 година (петък). Ако в посочения срок има подадени повече от осем (8) заявки, до участие се допускат първите осем (8) отбора, изпратили формуляра.

15. Всеки отбор трябва да картотекира между осем (8) и шестнадесет (16) състезатели, всички от които трябва да са навършили 18-годишна възраст. 


16. Право да бъдат картотекирани за участие имат състезатели, които не се състезават професионално през сезон 2011/2012. Позволява се във всеки отбор да бъдат картотекирани не повече от трима състезатели, които са картотекирани в шампионата за младежи към БФБ за сезон 2011/2012, но не участват в първенствата за мъже към БФБ или към която и да е друга държавна федерация.

17. За да бъде картотекиран състезател за участие в турнира за Купата на НАЛБ, е необходимо той да представи на ръководството на НАЛБ:

а)
Лична карта; 

б)
Медицинско удостоверение, издадено от правоспособен лекар, в което ясно да е вписано, че лекарят позволява на състезателя да взима участие в баскетболни срещи от НАЛБ (изисква се само от състезателите, които не са били картотекирани за редовния сезон на НАЛБ). 

в) Такса от пет (5) лева (заплаща се само от състезателите, които не са били       картотекирани за редовния сезон на НАЛБ).

18. След началото на турнира картотекиран за един отбор състезател няма право да премине в друг отбор при никакви условия.


19. Представител на всеки отбор трябва да предаде на ръководството на НАЛБ формуляра със списъка на картотекираните състезатели и да заплати таксата за картотека на състезателите от отбора си по време на техническата конференция. Не се разрешава картотекиране на нови състезатели след техническата конференция.

20. Всеки състезател се подписва на формуляра за картотека, като с подписа си декларира, че е запознат с тази Наредба и носи пълна отговорност за действията си.

III. Финансови параметри

21. Преди началото на всяка среща всеки от участващите в срещата отбори трябва да внесе такса за срещата в размер на 80 лева (общо 160 лева за двата отбора). С тези пари се покриват разходите за: зала (70 лева), съдии (30 лева), секретари (30 лева), лекар (10 лева), охрана (10 лева) и награден фонд (10 лева).

22. Таксата се внася в пълен размер най-малко десет (10) минути преди обявения начален час на всяка среща.

IV. Съдии

23. Съдиите, които ръководят срещите от НАЛБ, се определят от ръководството на НАЛБ.

24. Всяка среща се ръководи от двама съдии.

V. Награди

25. Връчва се купа на отбора-победител в турнира.


26. Връчват се медали на първите три отбора в крайното класиране на турнира. 


27. Връчва се награда MVP за най-полезния състезател на турнира. Носителят на наградата се определя от ръководството на НАЛБ.


VI. Наказания

28. Технически нарушения:

а)
При получено едно техническо нарушение в рамките на турнира, състезателят, който го е получил, трябва да заплати глоба в размер на 20 лева или да пропусне следващия мач на своя отбор.


б)
При получено второ техническо нарушение в рамките на турнира, състезателят трябва да заплати глоба в размер на 30 лева или да пропусне следващите два мача на своя отбор.


в)
При получено трето, както и всяко следващо техническо нарушение в рамките на турнира, състезателят трябва да заплати глоба в размер на 50 лева или се лишава от състезателни права, докато не заплати глобата.

29. Дисквалифициращи нарушения:

а)
При получено едно дисквалифициращо нарушение в рамките на турнира, състезателят трябва да заплати глоба в размер на 40 лева или да пропусне следващия мач на своя отбор.


б)
При получено второ дисквалифициращо нарушение в рамките на турнира, състезателят се отстранява от участие до края на турнира.


30. При случай на сбиване, отборите-участници се отстраняват от турнира, като ръководството на НАЛБ обявява своето решение в рамките на три дни след провинението.


31. При допускане на служебна загуба поради неявяване на отбор, напускане на терена по време на среща или възпрепятстване на нормалното протичане на срещата, виновният отбор се отстранява от турнира.

VII. Комуникация

32. Резултатите от срещите, програмата на турнира, както и всяка друга информация, свързана с лигата, се изпращат по електронната поща на отборите и се обявяват в Интернет сайтовете http://www.bgbasket.com и http://www.basketball-bg.com, както и в страницата на НАЛБ във Фейсбук http://www.facebook.com/NALB.BG.

33. Всеки отбор трябва да представи на ръководството на НАЛБ адрес на електронна поща и мобилен телефонен номер на поне един представител на отбора.


34. Запитвания по всички въпроси, свързани с турнира за Купата на НАЛБ, може да се отправят на електронния адрес на НАЛБ: us_nalb@abv.bg, както и на мобилните телефони: 0889 862 033 и 0894 262 838 (Мартин Механджиев) и 0888 606 730 (Стоян Славов).
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