
БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ – ОБЛАСТЕН СЪВЕТ – ГАБРОВО 
 

ПРОГРАМА 
на детски футболен турнир за купата на  TERRA MALL - Габрово   

 в град Габрово   17 – 18.11.2012 г. 
 

 I група         II група 
 
1. “Локомотив” Дряново             1. “Трявна” Трявна 
2. “Орловец -94” Габрово                            2 „Етър  1924” В. Търново 
3. “Видима Раковски” Севлиево             3. “Янтра Габрово” Габрово 
4.  ”Янтра 1919” Габрово     4. “Литекс” Ловеч  

 
17.11.2012 г. /събота/ 

I кръг 
Среща.№                                                     

1.  “Локомотив” –  ”Янтра 1919”   09.00 – 09.35 ч. 
2. “Трявна” - “Литекс”     09.45 – 10.20 ч. 
3. “Орловец -94” - “Видима Раковски”          10.30 – 11.05 ч. 
4. „Етър 1924” - “Янтра Габрово”            11.15 – 11.50 ч. 
5. ”Янтра 1919”- “Видима Раковски”  12.00 – 12.35 ч. 
6. “Литекс” - “Янтра Габрово”     12.45 – 13.20 ч. 
7. “Локомотив” - “Орловец-94”    13.30 – 14.05 ч. 
8. “Трявна” - „Етър 1924”      14.15 – 14.50 ч. 
9. “Орловец - 94”  - ”Янтра 1919”             15.00 – 15.35 ч. 
10. „Етър 1924” - “Литекс”    15.45 – 16.20 ч.  
11. “Янтра Габрово” - “Трявна“      16.30 – 17.05 ч. 
12. „Видима Раковски” -  “Локомотив”            17.15 – 17.50 ч. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: След изиграването на срещите по системата „Бергер” се прави крайно 
класиране, като се спазват принципите залегнали в Наредбата за първенствата и 
турнирите в системата на БФС. 
 

18.11.2012 г. /неделя/ 
 

Финална фаза 
 

1ср. Класиралите се на четвърто място в двете групи играят за 7,8 място – 9.00 ч. 
2ср. Класиралите се на трето място в двете групи играят за 5,6 място – 9.55 ч.  
3ср. Класиралите се на второ  място в двете групи играят за 3,4 място – 10.50 ч. 
3ср. Класиралите се на първо  място в двете групи играят за 1,2 място – 11.45 ч. 
 
  12.30 ч. – Закриване на турнира 



 
У К А З А Н И Е 

 
 
I   ПРАВИЛА НА ТУРНИРА 
 Организатори на турнира са : TERRA MALL – Габрово, ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА 
БФС – ГАБРОВО И ОП “ СПОРТНИ ИМОТИ” - ГАБРОВО 
 Турнирът е ежегоден и се провежда в спортна зала “Орловец” - Габрово по 
системата „Бергер” в две групи. 
 Ако на терена в груповата фаза се получи равен резултат в редовното време, той 
се запазва.  
 Ако на терена във финалната фаза се получи равен резултат в редовното време, 
продължения не се играят, пристъпва се към изпълнение на наказателни  удари.  
 Играе се две полувремена по 15 мин. с 5 мин. почивка между тях. Почивката 
между срещите е до 5 мин. Времетраенето на срещите във  финалната фаза  е две 
по 20 мин. 
 Брой състезатели – 6+1.  
 Неограничен брой смени при спряна игра. 
 
II   ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
 Деца, родени след 01.01.2002 г.  
 
III ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 
 Списък на отбора, съдържащ трите имена, дата, месец и година на раждане или 
ЕГН.  
  Акт за раждане /оригинал или заверено копие/. 
 Документи за предсъстезателен медицински преглед. 
 Състав на групата на всеки отбор – до 13 състезателя, един водач и един 
треньор. 
 
III ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 
 Разходите за съдийски такси, организационни разходи, храна и награди се 
осигуряват от организаторите.  
 Разходите за пътни пари до мястото на срещите са за сметка на участниците в 
турнира. 

 
Забележка:  
Актът за раждане е задължителен документ. При установяване на 
нередовен състезател, отбора се елиминира и няма да бъде допускан до 
други  турнири, а треньора на отбора ще бъде предложен за отнемане на 
лиценз. 

 


