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I. Организатори  

Kaufland България в партньорство с „Национална мрежа за децата“ 

II. Градове на провеждане на турнирите и прилежащите области 

27.06.2021, неделя, гр. София – паркинга на хипермаркет  Kaufland София-
Малинова Долина (ул. “Проф. д-р Иван Странски“ 20). Могат да се записват 
отбори от области: Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Габрово, Плевен, 
Монтана, Видин, Враца, Перник, София-област и София-град.   

04.07.2021, неделя, гр. Пловдив - паркинга на хипермаркет Kaufland 
Пловдив-Тракия, Освобождение (бул. „Освобождение“ 47).  Могат да се 
записват отбори от областите: Пловдив, Хасково, Пазарджик, Стара Загора, 
Кърджали и Смолян.  

10.07.2021, събота, гр. Бургас - паркинга на хипермаркет Kaufland Бургас-
Славейков (ул. „Янко Комитов“ 8). Могат да се записват отбори от областите: 
Бургас, Сливен, Ямбол, Варна, Велико Търново, Търговище, Шумен, Разград, 
Силистра, Русе  и Добрич.  

III. Право на участие  

В Първенството на „Свежите супергерои“ имат право на участие всички деца, 
родени през 2013-2014 година, спортуващи в организирани детско-
юношески школи, ученици, организирани в отбори, водени от учители, 
Ученически и средношколски школи (УСШ), Обединени детски комплекси 
(ОДК).  

Във всеки отбор по желание може да има до две момичета. 

1) Децата трябва да са родени в периода 01.01.2013 г. - 31.12.2014 г. 
2) Едно дете има право да участва само в един отбор, записал се да 

участва в турнира. 
3) Едно дете може да участва само в един турнир от всички три турнира 

в страната. 
4) Принципът на участие е строго регионален.  
5) Един отбор може да участва само в един от турнирите.  

 
IV. Документи за участие 
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1) Попълнен списък на отбора, съдържащ трите имена, местоживеене, дата 
и година на раждане на всяко дете, заверен с печат от школата, учебното 
заведение,  директора или отговорника. 

2) Акт за раждане (копие), бележник или ученическа книжка са 
задължителен документ за представяне преди началото на двубоите за 
всеки участник. 

3) Застрахователна полица “Злополука“ – отборна, осигуряваща 
застрахователна защита на състезателите за периода на футболния 
турнир при настъпване на злополука или смърт по време на турнира. 

4) Медицински лист: Документ за предсъстезателен медицински преглед с 
вписани дата и място на прегледа, името и печата на лекаря, както и  
името на състезанието за което е извършен медицинският преглед (не по-
рано от два дни преди състезанието). 

5) Декларация за съгласие от  родителите, изразяваща съгласие за 
участието на детето, както и съгласие с правилата за организиране и 
провеждане на „Първенството на Свежите супергерои“.  

6) Всички документи трябва да бъдат изрядно представени в деня на 
турнира по време на техническата конференция  
 

V. Начини и срок за записване 

Заявки за участие в “Първенството на Свежите супергерои“ се приемат по 
образец на адрес  https://nmd.bg/futbolna-liga-vsvezhite-supergeroiv/  при 
следните срокове:  

• 27.06.2021, гр. София - записванията за отбори от области 
Благоевград, Кюстендил, Перник и София -област и София-град се 
извършват до 18.06.2021 включително.   

• 04.07.2021, гр. Пловдив - записвания за отбори от области 
Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали и Смолян се 
извършват до 17.00 ч. на 25.06.2021 г. 

• 10.07.2021, гр. Бургас - записвания за отбори от областите Сливен, 
Ямбол и Бургас се извършват до 02.07.2021 г.  
 

1) Максималният брой отбори за всеки турнир е 8. При попълването на 
квотата от 8 отбора могат да се запишат два резервни отбора, като се 
затваря възможността за участие в определения град домакин. 
Запълването на квотата ще бъде своевременно отбелязано на страницата 
за записване.  

https://nmd.bg/futbolna-liga-vsvezhite-supergeroiv/
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2) Отборите следва да свалят, попълнят и да се запознаят със следните 
документи за кандидатстване в Първенството: настоящите “Общи 
правила и схема на турнира”, “Подробен регламент, Декларация за 
съгласие” и “Протокол за медицински преглед”.  

3) При въпроси можете да се обръщате към Людмил Спасов, регионален 
координатор в НМД, на телефон 0899998538 или на имейл адрес: 
lyudmil.spasov@nmd.bg  
 

VI. Схема на турнира 
 

1) Осемте (8) отбора  започват участие от ¼ фаза с директна елиминация. 
Жребий се тегли два дни преди стартиране на турнира. Отборите ще 
бъдат уведомени на страницата на турнира, както и ще получат 
телефонно обаждане от страна на организаторите, за да бъде ясно 
точното време на мачовете.  

 
2) При равенство на резултата в редовното време се изпълняват дузпи до 

пропуск за определяне на победителя. 
3) За определяне на 3-то място се изпълняват по три дузпи от загубилите 

полуфинала отбори, при равенство се изпълняват дузпи до пропуск. 
 

VII.   Спортно - технически условия за провеждане на  състезанието 
 

1) Футболно игрище е с размери 30х15 метра, размер на вратите 3/2м. 
Изкуствена настилка. 

2) Времетраене – всеки мач се състои от две полувремена по 15 минути с 5 
минути почивка между полувремената.  

3) Отборите могат да регистрират максимално 15 състезатели.  
4) Игровото време е 15минути на полувреме и 5 минути почивка между 

полувремената.  

mailto:lyudmil.spasov@nmd.bg
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5) Възраст на децата: 7-8 години. Набор 2013 - 2014 год.  
6) Официалният старт на турнира е 9:00 ч. Представители на всеки един от 

отборите трябва да бъдат 1 час по-рано на мястото на турнира за участие 
в техническа конференция с организаторите, като следва да предоставят 
всички документи за участие. 

7) Срещите ще се ръководят от лицензиран съдия и делегат/статистик. 
8) Отборите се състоят от 5 състезатели – 4-ри полеви и един вратар. 
9) Неограничен брой смени на хокеен принцип.  
10) За всяка среща се води протокол. В него се отразяват имената на 

състезателите, смените, голмайсторите и наказателните картони. 
11) Технически изисквания към състезателите: мачовете се играят с 

екипи в един цвят, с номер на гърба. Обувките могат да бъдат стоножки, 
маратанки или други подобни. Забранено е ползването на бутонки. 

12) Тъч се изпълнява с крак, аут – с ръка или крак. 
13) Забранени са шпагатите, освен ако не са с цел да се запази топката 

в очертанията на терена. 
14) При върната топка от съотборник, вратарят няма право да хваща 

топката с ръка.  
 

VIII. Дисциплинарни наказания 
 

1) Административни - при установяване на нарушения от настоящите Общи 
условия и подробния правилник се свиква комисия, която взима решения 
за действие относно потърпевшия отбор. 

2) При получаване на червен картон играчът губи автоматично правото си 
да участва в следващия мач на отбора. Всички останали нарушения по 
време на мачовете ще се решават съобразно изискванията на Наредбата 
за първенствата и турнирите от подробно прикачен правилник за мини 
футбол. 
 

IX. Заключение 
 

1) Настоящите правила са изготвени от организаторите на турнира в лицето 
на Kaufland България и Национална мрежа за децата.  

2) Неупоменатите въпроси се решават съобразно подробния регламент, с 
които всички участници предварително са се запознали. Ако има 
ситуации, които не отговарят на определения правилник, се взима 
решение съгласно правилника на БФС. 
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3) При необходимост организаторите си запазват правото на промени в 
правилата за реда и условията за провеждане на детския футболен 
турнир “Първенството на Свежите супергерои“.  

4) Всички участници в турнира приемат и се съгласяват да бъдат снимани с 
фото и  видео камери  по време на мачовете от турнира и съпътстващите 
мероприятия. Фотографиите и видео филмите от турнира могат да бъдат 
използвани от организаторите с информационна цел, да бъдат 
публикувани в медии, социални мрежи и рекламни материали за 
популяризиране на  кампаниите на Kaufland България и Национална 
мрежа за децата 

5) Във връзка с разпоредбите на Регламент 2016/679 (GDPR) за защита на 
личните данни, организаторите на турнира декларират, че не обработват 
и не съхраняват личните данни на участниците, освен за целите на 
провеждането на турнира и във връзка с изискванията по настоящия 
правилник. 


