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ФОРМАТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВЕНСТВОТО НА НАЛБ
ПРЕЗ СЕЗОН 2020/2021 И СЛЕД ТОВА
Всички дивизии без последната: 12 отбора
Редовен сезон: 2 пъти всеки срещу всеки (22 кръга, 22 срещи на отбор)
Плейофи (всички серии се играят до 2 победи от 3 срещи):
завършилите на 9-12 място в края на редовния сезон играят по 2 пъти всеки срещу всеки,
като резултатите от ВСИЧКИ СРЕЩИ в редовния сезон се зачитат; 12-ият отпада в
долната дивизия, 11-ият играе бараж (2 от 3) срещу 2-ия от долната дивизия, 10-ият играе
бараж (2 от 3) срещу 3-ия от долната дивизия, 9-ият остава в същата дивизия; баражите се
провеждат непосредствено след края на плейофите
четвъртфинали 1-8; 2-7; 3-6; 4-5
загубилите се класират от 5 до 8 място на база на класирането от редовния сезон
полуфинали 1/8-4/5; 2/7-3/6
загубилите играят серия за трето място (с изключение на първа дивизия, където се играе
само една среща за трето място), а победителите играят финална серия
Брой срещи на отбор (включително баражи): 24-34
Последна дивизия: отпадналите от предпоследната дивизия + останалите в последната
дивизия + нови отбори по допълнително уточнена схема, като само първите 8 отбора
участват в плейофите (минимален брой отбори за съществуване на последната дивизия: 8,
в противен случай тя се обединява с предпоследната и схемата за провеждане на
предпоследната дивизия се уточнява допълнително, като условията за класиране и баражи
с по-горната дивизия се запазват)
УТОЧНЕНИЕ 1: Отборите имат право да откажат участие в по-горна дивизия. За да се
приеме отказът, е необходимо отборът да заяви писмено желанието си на гърба на
декларацията за участие през следващия сезон в обявения за подаването й срок. Ако това
не бъде направено, отборът е длъжен да участва в по-горната дивизия през следващия
сезон, ако се класира за нея. Отбор, заявил отказ от участие в по-горна дивизия в срок, не
може да променя решението си след заявяването на отказ. Отборите нямат право да
заявяват желание за участие в по-долна дивизия.
УТОЧНЕНИЕ 2: Ако след края на редовния сезон осемте отбора, класирали се за
четвъртфиналните плейофи в дадена дивизия, са отказали участие в по-горната дивизия,
срещите от групата за 9-12 място в по-горната дивизия не се провеждат. Ако след края на
четвъртфиналните плейофи в дадена дивизия четирите отбора, класирали се за
полуфиналните плейофи в дадена дивизия, са отказали участие в по-горната дивизия,
срещите от второто завъртане „всеки срещу всеки“ в групата за 9-12 място в по-горната
дивизия не се провеждат.
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УТОЧНЕНИЕ 3: При заявен отказ от участие в по-горна дивизия в срок от отбор,
завършил на едно от първите три места в плейофите, отборът, завършил на четвърто
място, участва в баражите за класиране за по-горната дивизия по следната схема:
Отказ от:

Баражи:

1

2 – директно, 3 – бараж срещу 11 от горната, 4 – бараж срещу 10 от горната

2

1 – директно, 3 – бараж срещу 11 от горната, 4 – бараж срещу 10 от горната

3

1 – директно, 2 – бараж срещу 11 от горната, 4 – бараж срещу 10 от горната

1и2

3 – директно, 4 – бараж срещу 11 от горната, 10 остава в горната

1и3

2 – директно, 4 – бараж срещу 11 от горната, 10 остава в горната

2и3

1 – директно, 4 – бараж срещу 11 от горната, 10 остава в горната

1, 2 и 3
1, 2, 3 и 4

4 – директно, 10 и 11 остават в горната
10, 11 и 12 остават в горната

Отбор, отпаднал от плейофите преди полуфиналната фаза, не може да участва в баражите
за горната дивизия.

