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Условия на провеждане
1. Турнирът се провежда отделно за мъжки и женски отбори. Навсякъде в наредбата
при споменаване на думата “турнир” се имат предвид поотделно и мъжкият, и
женският турнир на НАЛБ в Южна България.
2. Турнирът се провежда при наличие на не по-малко от 4 отбора.
3. Срещите от турнира се провеждат в спортна зала „Васил Левски“, град Пазарджик
на 3, 4 и 5 март 2018 година (събота, неделя и понеделник).
4. В турнира могат да участват отбори от цялата страна, като ръководството на НАЛБ
може да съдейства за настаняване в хотел на всеки отбор, който се нуждае от хотел.
5. Турнирът се провежда в една дивизия, като схемата за турнира се определя въз
основа на броя участващи отбори и се съобразява с желанията им.
6. Програмата за турнира се изготвя след тегленето на жребия, което ще се проведе в
12:30 часа на 24 февруари 2018 година (събота) в зала „Овергаз Арена“ и ще бъде
излъчено на живо в официалния YouTube канал на НАЛБ. До 72 часа след
тегленето на жребия програмата се изпраща по електронната поща на
ръководителите на отборите. Ако отбор не е съгласен с посочените в програмата
дата или начален час за някоя от срещите, неговият ръководител трябва да уведоми
устно (по телефона) и писмено (по електронната поща) ръководството на НАЛБ в
рамките на 24 часа след изпращането на програмата.
7. Всички срещи се провеждат по Официалните баскетболни правила на ФИБА, които
са в сила от 1 октомври 2017 година и съгласно Официалните тълкувания на
ФИБА, които са в сила от 1 февруари 2018 година.
 Изключение от правилата на ФИБА: По всяко време на срещата старши съдията
има право по своя преценка да разгледа видеозапис, направен посредством
техниката, използвана за отразяване на срещата от НАЛБ (фотоапарат и/или
видеокамера), за да реши какво да бъде окончателното му отсъждане в
конкретната ситуация, без да е длъжен да се ограничава единствено до
ситуациите, при които правилата на ФИБА допускат разглеждане на
видеозапис.
8. Срещите се обслужват от съдии, секретарски апарат, статистици, медицински лица,
фотографи и видеооператори, като всички длъжностни лица се определят от
Комисията по обучение и назначения към НАЛБ.
9. Задължително 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 0, 00 и всички цели числа от 1 до 99.
Ръководството на НАЛБ може да съдейства на всеки отбор, който има
необходимост от изготвяне на екипи.

II.

Картотекиране
10. Картотекирането се осъществява преди първата среща на всеки отбор в турнира.
Лица, които не са били картотекирани в този момент, нямат право да бъдат
картотекирани впоследствие.
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11. Всеки отбор, който желае да участва в турнира, трябва да изпрати писмо по
електронната поща с попълнена заявка за участие в срок до 22:00 часа на 22
февруари 2018 година (четвъртък).
12. Комисията по прием на заявки към НАЛБ има право да откаже картотека на дадено
лице и/или на даден отбор по своя преценка.
13. Всеки отбор трябва да картотекира между 10 и 20 състезатели. Те трябва да са
навършили 14-годишна възраст към момента на картотекиране.
14. Всеки отбор може да картотекира до 12 лица, които да нямат състезателни права,
но да бъдат част от персонала на отборната скамейка на съответния отбор
(треньори, помощник-треньори и придружители на отбора) по време на срещите от
турнира. Некартотекирани лица нямат право да бъдат вписани в тимовия лист и
нямат право да се намират в зоната на отборната скамейка на съответния отбор.
15. Право да бъдат картотекирани за участие имат състезатели, които не са
картотекирани в първенствата за мъже или жени към която и да е национална
федерация за спортно-състезателния сезон 2017/2018. За България това означава
първите две нива в мъжкия баскетбол и първото ниво в женския баскетбол.
16. За да бъде картотекиран състезател за участие в турнира, е необходимо той да
представи на ръководството на НАЛБ:
а)
Лична карта (за удостоверяване на посочените три имена и дата на
раждане);
б)
Медицинско удостоверение (оригинал на хартиен носител, който
остава при ръководството на НАЛБ и не се връща по никакви
причини), издадено от правоспособен лекар, в което ясно да е
вписано, че лекарят позволява на състезателя да взима участие в
баскетболни срещи от НАЛБ в периода от датата на издаване на
удостоверението до края на сезон 2017/2018 (изисква се само от
състезателите, които не са участвали в мероприятия на НАЛБ през
сезон 2017/2018 преди турнира);
в)
Декларация за участие (оригинал на хартиен носител, който остава
при ръководството на НАЛБ и не се връща по никакви причини) по
образец на НАЛБ, попълнена и подписана саморъчно от състезателя
(а за състезателите под 18-годишна възраст и декларация за участие
(оригинал на хартиен носител, който остава при ръководството на
НАЛБ и не се връща по никакви причини) по образец на НАЛБ,
попълнена и подписана от родителите) (изисква се само от
състезателите, които не са участвали в мероприятия на НАЛБ през
сезон 2017/2018 преди турнира);
г)
Портретна снимка (прави се от фотограф на НАЛБ).
17. За да бъде картотекирано лице от персонала на отборната скамейка, което не е
картотекирано като състезател, е необходимо то да спази изискванията в член 16,
като за него не се изисква медицинско удостоверение. Всяко лице, картотекирано
като състезател, има право да бъде член на персонала на отборната скамейка.
18. Всеки отбор трябва да внесе депозит в размер на 100 лева не по-късно от 17:00 часа
на 24 февруари 2018 година (петък). Депозитът се възстановява на отбора след края
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на последната му среща от турнира. При необходимост от депозита се удържат
неплатени суми за глоби.
19. Лице, картотекирано като член на отбор, остава картотекирано до края на сезона
независимо от желанието/нежеланието му да присъства на срещи от мероприятията
на НАЛБ. Устно и/или писмено заявление на такова лице да бъде премахнато от
даден отбор не се приема по никакъв начин.
20. Ръководителят на всеки отбор трябва да предаде на ръководството на НАЛБ
формуляра със списъка на картотекираните лица преди началото на първата среща
на отбора си. Формулярът със списъка на картотекираните състезатели трябва да
бъде изпратен и в електронен формат на електронната поща на НАЛБ не по-късно
от 22:00 часа на 28 февруари 2018 година (сряда).

III. Изисквания преди среща
21. Най-малко 40 минути преди обявения начален час на всяка среща представител на
всеки от участващите в срещата отбори е длъжен да представи на секретарската
маса тимов лист на отбора за предстоящата среща и едновременно с това да внесе
такса за срещата в размер на 100 лева.
22. В тимовия лист трябва да бъдат вписани имената, номерата на екипите и номерата
за картотека на всички правоспособни състезатели от отбора, които ще участват в
срещата, като броят на имената на състезателите в тимовия лист трябва да бъде
най-малко 5 и най-много 12.
23. Имената на състезателите трябва да бъдат подредени по възходящ ред на
състезателните им номера, като след името на капитана на отбора трябва да се
впише съкращението „(КАП)“.
24. В тимовия лист трябва да бъдат вписани и имената на всички останали членове на
персонала на отборната скамейка (не повече от 9 лица – треньор, помощниктреньор и придружители на отбора), които имат право да стоят в зоната на
отборната скамейка.
25. Ако отбор не разполага с бланка за тимов лист, той трябва да поиска от
длъжностните лица на секретарската маса празна бланка, като заплати такса от 1
лев. Не се приемат тимови листове, които не са попълнени на съответната бланка.
26. За да започне всяка среща, всеки отбор трябва да разполага най-малко с 5-има
правоспособни състезатели, готови за игра.

IV. Наказания
27. Всички наказания се налагат съгласно Дисциплинарния правилник на НАЛБ, който
е неразделна част от тази наредба.

V. Отлагане на среща
28. Поради турнирния характер на състезанието отлагане на среща не се допуска
поради каквито и да е причини.
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VI. Процедура за възражения
29. Отбор може да подаде контестация, ако интересите му са били сериозно накърнени
от:
а)
грешка при действия, свързани с воденето на протокола, измерването
на времето за игра или измерването на времето за стрелба, която не е
била поправена от съдиите;
б)
решение за служебна загуба, отмяна, отлагане, неподновяване или
незапочване на срещата;
в)
нарушаване на правилата за правоспособност за игра (участие на
неправоспособен състезател).
30. Задължително е капитанът на отбора, подаващ контестацията, да уведоми старши
съдията и да се подпише на определеното за целта място в протокола не по-късно
от 15 минути след края на срещата. Ако това не бъде извършено, контестацията не
се приема.
31. В рамките на 1 час след края на срещата ръководителят на отбора трябва да
предостави в писмен вид на ръководството на НАЛБ причините за подаване на
контестацията.
32. Ако контестацията бъде отхвърлена, от депозита на отбора се удържа сума в
размер на 50 лева. Депозитът трябва да бъде възстановен в пълния си размер преди
началото на следващата среща на отбора, подал контестацията.
33. Всички контестации се разглеждат от Комисията по контестациите към НАЛБ в
срок до 24 часа след подаването на контестацията. Решенията на Комисията по
контестациите към НАЛБ се изпращат по електронната поща на двата отбора,
участвали в срещата.
34. Ако някой отбор смята, че решението на Комисията по контестациите към НАЛБ е
неправилно, той може да подаде възражение пред ръководството на НАЛБ. За да
бъде прието възражението, то трябва да бъде представено в писмена форма на
ръководството на НАЛБ в рамките на 12 часа след изпращането на решението на
Комисията по контестациите. Ако това не бъде извършено, възражението не се
приема. Ако възражението бъде отхвърлено от ръководството на НАЛБ, от
депозита на отбора се удържа сума в размер на 100 лева. Депозитът трябва да бъде
възстановен в пълния си размер преди началото на следващата среща на отбора,
подал възражението.

VII. Награди
35. Връчват се купи и медали на отборите, класирали се на първите три места в
турнира.
36. Връчват се награди за най-полезен състезател на турнира, най-добър реализатор на
турнира, състезател с най-висок коефициент, най-добър борец под кошовете,
състезател с най-много асистенции, състезател с най-много откраднати топки, найдобър блокировач и идеална петица на турнира.
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37. Носителите на наградите се определят на база на статистиката от срещите, като е
задължително състезател да е взел участие в повече от половината срещи на отбора
си, за да може да получи съответната награда.
38. Възможно е да бъдат присъдени и други индивидуални и/или отборни награди.

VIII. Конкурси
39. По време на турнира се провеждат конкурс за стрелба от зоната за три точки,
конкурс за стрелба от линията за наказателни удари и конкурс по забивки.
40. В конкурсите имат право да участват всички състезатели, които са картотекирани
за участие в турнира.
41. Всеки участник трябва да заплати такса от 5 лева за участие в предварителния етап
на един конкурс. Участието във финалния етап не се заплаща допълнително.
42. Победителите в конкурсите се награждават със статуетки, а първите трима в
класиранията на конкурсите се награждават с грамоти.

IX. Комуникация
43. Информацията, свързана с турнира на НАЛБ в Южна България, се обявява в
интернет сайта http://www.nalb.bg и в страницата на НАЛБ във Фейсбук
http://www.facebook.com/NALB.BG.
44. Запитвания по всички въпроси, свързани с турнира на НАЛБ в Южна България,
могат да се отправят на електронния адрес на НАЛБ: us_nalb@abv.bg, както и на
мобилния телефон: 0889 862 033 (Мартин Механджиев).

X. Общи разпоредби
45. Тази наредба определя правилата, по които се провежда турнирът на Националната
аматьорска лига по баскетбол (НАЛБ) в Южна България. Той е част от сезон
2017/2018, който започва на 1 септември 2017 година и завършва на 31 август 2018
година.
46. Тази наредба е приета от ръководството на НАЛБ и може да бъде променяна
единствено с негово решение.
47. Решения по всички въпроси, свързани с турнира на НАЛБ в Южна България, се
взимат от комисиите към НАЛБ и ръководството на НАЛБ в съответствие с
Официалните правила по баскетбол на ФИБА и тази наредба. Ръководството на
НАЛБ има правото да взима решения по всички въпроси, които не са покрити в
настоящата наредба, като всички решения на ръководството на НАЛБ са
окончателни и не подлежат на обжалване.

Наредбата е приета с решение
на ръководството на НАЛБ на 14.02.2018 година.
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