
Наредба за  провеждане на турнирите от  националната верига под егидата 
на 

Българска федерация за скуош 
 

1. Понятия и определения 
 

 Рейтинг – показател определящ отностителното ниво на спортиста към 

други спортисти въз основа на резултатите показани в минали рейтингови 

турнири. 

 Рейтингови точки – точки получени от регистриран играч за места в 

рейтингови турнири 

 Рейтингов турнир – турнир вписан в спортния календар на БФС 

 Категория на турнир – класификация на турнир в съответствие с 

изискванията на БФС 

 

2. Категория на рейтинговите турнири 
 

 А категория - затворен на национална основа (шампионат на България и 

купа на България) 

 В категория- всички отворени или затворени турнири включени в 

календара   

*За да бъде рейтингов турнира трябва да фигурира в календара 

*Позволено е провеждането на турнири в една и съща дата в една и съща 

категория, изключение правят турнирите от А  

 

3. Заявка за регистрация на турнир 
 

 До две седмици след провеждане на републиканското първенство се 

насрочва дата за определяне на календара за следващата състезателна 

година. 

 Контактна информация на организатора на турнира 

 Името на клуба, броя на кортовете и производителя на кортовете 

 Дата на турнира 

 Закриваща дата за участие 

 Дата за публикуване на схемите 

 Формат на турнира (олимпийска система, група фаза и плейофи и други)  

 Категория на турнира 

 Разходите за участие на играчите 

 Размер на входната такса  
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 Наличието или липса на награден фонд 

 Връзка към регистрационната форма за играчите   

 Дата за предаване на класиранията от турнира  -  до два работни дни в 

БСФ 

 Организатора има право да обединява категории при липса на участници  

 

4. Рейтинг точки 
 

 Точките за класиране се изчисляват в зависимост от заеманото от играча 

място в определен турнир: 

 Рейтинга се определя със следната формула: R=E/n, където  
 

 Е е сума от турнирните точки набрани от играча в осемте най добри за 

него турнира в течение на годината. 

 n-количество на изиграни турнири,като n не може да бъде помалко от 6 

и повече от 8. 

 

Пример 1: играче е изиграл 3 турнира и набрал 80+45+15 точки.неговия рейтинг 

ще бъде 140/6=23,3. 

Пример 2: играча е изиграл 7 турнира и е събрал(80+45+15+38+5+12+42)/7=33,86 

Пример 3: играча е изиграл 12 турнира и е 

събрал(80+45+15+38+5+12+42+66+112+10+30+9)/8=53,5 

 

      5.Организационна  такса 

 Таксата е 3 лева на състезател (картотекиран) и 8 лева за състезател (без 

картотека) и се заплаща в рамките на два работни дни след края на турнира 

в БСФ. 

 Всеки не картотекиран състезател заплаща 5 лева по висока такса за 

турнира (не задължително,по решение на клуба организатор) 

 

    6.Публикуване на актуална ранглиста от БСФ – до 5 работни дни 

7. Ранглистата се определя според рейтинга 


