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ФОРМАТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВЕНСТВОТО НА НАЛБ В СОФИЯ 

СЕЗОН 2015/2016 

Участващи отбори: 32 

Дивизии: 2 

Първа дивизия: 12 отбора 

Редовен сезон: 2 пъти всеки срещу всеки (22 кръга, 22 срещи на отбор) 

Плейофи (всички се играят до 2 победи от 3 срещи):  

осминафинали 5-12; 6-11; 7-10; 8-9 

загубилите играят за 9-12 място по 1 път всеки срещу всеки, като резултатите от срещите помежду 

им в редовния сезон се зачитат; 12-ият отпада във втора дивизия, 11-ият играе бараж (2 от 3) 

срещу втория от втора дивизия, 10-ият играе бараж (2 от 3) срещу третия от втора дивизия, 9-ият 

играе бараж (2 от 3) срещу четвъртия от втора дивизия 

четвъртфинали 1-8/9; 2-7/10; 3-6/11; 4-5/12 

загубилите се класират от 5 до 8 място на база на класирането от редовния сезон 

полуфинали 1/8/9-4/5/12; 2/7/10-3/6/11 

загубилите играят серия за 3 място 

победителите играят финална серия 

Брой срещи на отбор: 24-34 

Втора дивизия: 20 отбора 

Редовен сезон: 1 път всеки срещу всеки (19 кръга, 19 срещи на отбор) 

Плейофи (всички се играят до 2 победи от 3 срещи): 

1/16-финали 13-20; 14-19; 15-18; 16-17 

Загубилите се класират от 17 до 20 място на база на класирането от редовния сезон и отпадат в 

трета дивизия 

Осминафинали 1-16/17; 2-15/18; 3-14/19; 4-13/20; 5-12; 6-11; 7-10; 8-9 

Загубилите се класират от 9 до 16 място по следния начин: според класирането от редовния сезон 

първите 2 отбора се класират на 9 и 10 място и остават във втора дивизия, последните 2 отбора се 

класират на 15 и 16 място и отпадат в трета дивизия, а средните 4 отбора играят по 1 път всеки 

срещу всеки, като резултатите от срещите помежду им в редовния сезон се зачитат; според 

класирането в тази група отборите се класират от 11 до 14 място, като 11-ият и 12-ият остават във 

втора дивизия, а 13-ият и 14-ият отпадат в трета дивизия 

четвъртфинали 1/16/17-8/9; 2/15/18-7/10; 3/14/19-6/11; 4/13/20-5/12 

загубилите се класират от 5 до 8 място на база на класирането от редовния сезон 

полуфинали 1/16/17/8/9-4/13/20/5/12; 2/15/18/7/10-3/14/19/6/11 

загубилите играят серия за 3 място, като победителят играе бараж (2 от 3) с 10-ия от първа 

дивизия, а загубилият играе бараж (2 от 3) с 9-ия от първа дивизия 

победителите играят финална серия, като шампионът се класира в първа дивизия, а финалистът 

играе бараж (2 от 3) срещу 11-ия от първа дивизия 

Брой срещи на отбор: 21-37 



НАЦИОНАЛНА АМАТЬОРСКА ЛИГА ПО БАСКЕТБОЛ 23.09.2015 г. 

 

ФОРМАТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВЕНСТВОТО НА НАЛБ В СОФИЯ 

СЕЗОН 2016/2017 И СЛЕД ТОВА 

Дивизии: 3 

 

Първа дивизия: 12 отбора 

Редовен сезон: 2 пъти всеки срещу всеки (22 кръга, 22 срещи на отбор) 

Плейофи (всички се играят до 2 победи от 3 срещи):  

осминафинали 5-12; 6-11; 7-10; 8-9 

загубилите играят за 9-12 място по 1 път всеки срещу всеки, като резултатите от срещите помежду 

им в редовния сезон се зачитат; 12-ият отпада във втора дивизия, 11-ият играе бараж (2 от 3) 

срещу втория от втора дивизия, 10-ият играе бараж (2 от 3) срещу третия от втора дивизия, 9-ият 

играе бараж (2 от 3) срещу четвъртия от втора дивизия 

четвъртфинали 1-8/9; 2-7/10; 3-6/11; 4-5/12 

загубилите се класират от 5 до 8 място на база на класирането от редовния сезон 

полуфинали 1/8/9-4/5/12; 2/7/10-3/6/11 

загубилите играят серия за 3 място 

победителите играят финална серия 

Брой срещи на отбор: 24-34 

Втора дивизия: 12 отбора 

Редовен сезон: 2 пъти всеки срещу всеки (22 кръга, 22 срещи на отбор) 

Плейофи (всички се играят до 2 победи от 3 срещи):  

осминафинали 5-12; 6-11; 7-10; 8-9 

загубилите играят за 9-12 място по 1 път всеки срещу всеки, като резултатите от срещите помежду 

им в редовния сезон се зачитат; 12-ият отпада в трета дивизия, 11-ият играе бараж (2 от 3) срещу 

втория от трета дивизия, 10-ият играе бараж (2 от 3) срещу третия от трета дивизия, 9-ият играе 

бараж (2 от 3) срещу четвъртия от трета дивизия 

четвъртфинали 1-8/9; 2-7/10; 3-6/11; 4-5/12 

загубилите се класират от 5 до 8 място на база на класирането от редовния сезон 

полуфинали 1/8/9-4/5/12; 2/7/10-3/6/11 

загубилите играят серия за 3 място, като победителят играе бараж (2 от 3) с 10-ия от първа 

дивизия, а загубилият играе бараж (2 от 3) с 9-ия от първа дивизия 

победителите играят финална серия, като шампионът се класира в първа дивизия, а финалистът 

играе бараж (2 от 3) срещу 11-ия от първа дивизия 

Брой срещи на отбор: 24-34 

Трета дивизия: отпадналите от втора дивизия + нови отбори по схемата на първа и втора дивизия 

(минимален брой отбори за съществуване на трета дивизия: 6, в противен случай втора дивизия се 

състои от 13 до 17 отбора и схемата за провеждане на втора дивизия се уточнява допълнително) 


