
Правила на турнир “PROad to glory”  
 
               ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУТБОЛНАТА СРЕЩА 
 
Член 1. Организиране на футболна среща 
 
(1) Във всяка официална футболна среща се спазват действащите правила на 
играта футбол. 
(2) Всички срещи следва да започват в точно определения в програмата начален 
час. При явили се два отбора, закъснение се допуска само в извънредни случаи и при 
независещи от тимовете причини.  
(3) Ако даден отбор не се яви за футболна среща, съдията изчаква до 10 мин. 
След обявения начален час на срещата обявява нейния край. Неявилия се отбор се 
изключва автоматично от регламента на турнира.  
(4) Организаторите имат право да променят датата и часа на всеки един мач, без 
за това да се изисква разрешението на отборите.  
 
Член 2. Отлагане и пренасочване на футболна среща. 
(1) За всяка футболна среща има предварително изготвена програма, по която 
следва да се изиграе в уредения ден и час. Тази програма е предварително обявена, 
преди старта на турнира.  
(2) С оглед на формата на провеждане на турнира, отлагането и пренасочването 
на футболна среща НЕ СЕ допуска.  
 
Член 3. Сигурност по време на футболната среща. 
(1) ЗАДЪЛЖЕНИЕ на всеки един отбор е да осигури безпроблемното провеждане 
на всяка футболна среща. 
(2) Всеки отбор е ДЛЪЖЕН да контролира поведението на своята публика. За тази 
цел е необходимо при наличие на повече привърженици да се избира отговорник, 
който да се грижи за спазване на добрия тон и обноски на собствената публика. 
(3) По време на среща на игрището се допускат само записаните в протокола 
длъжностни лица – футболисти, треньори, съдии, лекар и супервайзъри на турнира.  
(4) ЗАБРАНЯВА се навлизане на публика на игрището по време на срещата. 
(5) Ако отбор или публика на същия отбор, са виновни за прекратяването на 
дадена среща или предизвикат безредици, по време и след провеждането на 
футболната среща, то футболния клуб носи последствията и ще бъде принудилтено 
отстранен от участие турнира.  
(6) При никакви обстоятелства няма да бъдат толерирани прояви на расова, етническа 
и религиозна основа. 
Член 4. Времетраене на футболната среща. 
(1) Официалните футболни срещи от турнира „PROad to glory”, са с 
продължителност две полувремена по 15 (петнадесет) минути.  
(2)  Почивката между полувремената е с продължителност по преценка на съдията 
на срещата, но трябва да бъде максимум 5 (пет) минути.  
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(3) Отборите НЯМАТ право да използват опцията тайм аут, с която да прекъсват 
играта по време на футболната среща.  
Член 5. Състав на отбора за футболната среща. 
(1) Всеки отбор е съставен от 5 (пет) титулярни полеви играча и 1 (един) вратар, 
които започват срещата /формат 5+1/. 
(2) Всеки отбор може да има ДО 4 (четири) резервни футболиста за дадена среща. 
(3) Отборът няма право да допуска в игра съзтезали, които: 
- Не са включени в списъка при записването за турнира. 
- Изтърпяват наказание за текущата среща. 
(4) Всеки отбор може да запише за участие в турнира максимум 10 (десет) 
футболиста. 
(5) Ако даден отбор не е успял да запълни квотата си от 10 (десет) футболиста, 
може да участва с минималният брой от 6 (шест) футболиста.  
(6) Играчи от един отбор ИМАТ право да преминават в друг единствено и само в 
елиминационната фаза на турнира.  
Член 6. Процедури преди футболната среща. 
(1) Всеки отбор е длъжен да се яви поне 15 (петнадесет) минути преди началния 
час на футболната среща. 
(2) Ръководителя на отбора е длъжен да се яви при супервайзъра на срещата, при 
пристигането на отбора и да поиска попълването на протокола за срещата. 
(3) Жалби се подават от отборите след срещата на делегата, който е длъжен да 
съдейства за тази цел.  
(4) Всеки отбор има право да поиска от делегата на срещата да бъде проверен 
всеки противников съзтезател, в присъствието на капитана на отбора.  
 
Член 7. Медецинско обслужване на футболната среща. 
(1) На всяка футболна среща се назначава дежурен лекар. 
(2) Дежурния лекар следи изявите на футнолисите и се грижи за оказване на първа 
медецинска помощ. 
(3) Дежурния лекар по негова преценка може да не допусне до игра определен 
футболист, ако прецени,че това води до риск за неговото здраве.  
(4) Дежурния лекар може да забрани провеждането на футболна среща, ако 
съществува опасност за здравето и живота на футболистите и длъжностните лица. 
(5) Всеки футболист САМ носи отговорност за своето здраве. Той е ДЛЪЖЕН за 
себе си редовно да прави медецински прегледи и да следи здравословното си 
състояние. 
(6) Всеки футболист подписва декларация, с която освобождава организаторите от 
организация „ПРО“, от отговорност за проблеми свързани със здравето му, преди, по 
време и след футболната среща.  
(7) Дежурният лекар НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за здравословното състояние на 
футболистите, произтекло от участието им във футболната среща. Негово 
ЗАДЪЛЖЕНИЕ е да оказва само първа помощ. 
 
Член 8. Съдийство за футболната среща. 
(1) Всички футболни срещи се ръководят от футболен съдия. 
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(2) Всеки съдия е ДЛЪЖЕН да се яви до 15 (петнадесет) минути преди началото на 
срещата.  
(3) Ако даден съдия не се яви за срещата, то супервайзерите започват процедура 
по намирането на съдия за ръководене на дадения мач. 
(4) Футболните съдии са задължени да не започват футболните срещи, когато: 
- Около терена има публика, която да пречи за нормалното й провеждане. 
- Не е осигурен дежурен лекар. 
(5) Футболните съдии са длъжни да прекратяват футболната среща, когато 
публиката навлезе на терена и се прецени, че е създадена обстановка, при която е 
застрашено здравето на съзтезателите и сигурността им и няма условия футболната 
среща да продължи.  
 
Член 9. Извършване на смени на съзтезали по време на футболната среща. 
(1) По време на футболна среща, всеки отбор може да сменя през времетраене на 
играта и на почивката неограничен брой съзтезателите, записани предварително в 
протокола на срещата.  
(2) Смяната на полеви играч се извършва след устно обявяване пред съдията на 
мача. Тази смяна може да се извърши както при спряла игра така и по време на игра, 
стига това да не оказва влияние на игровата ситуация и сменения съзтезател да не 
извлича полза от това свое действие.  
(3) Резервният съзтезател няма право да влиза на терена, преди неговия 
съотборник да напусне окончателно пределите на игрището.  
(4) По своя преценка, съдията на срещата може да накаже виновния отбор за 
неправилно извършена смяна, а футболиста който извлича предимство със смяната 
да получи наказателен картон.  
(5) Смяната на вратар се извършва след обявяване пред съдията на мача,като се 
извършва само при спряла игра.  
 
Член 10. Облекло за футболната среща. 
(1) Всички отбори, участващи в турнира са задължени да се явяват на срещите в 
съзтезателно облекло.  
(2) ЗАБРАНЯВА се използването на футболни бутонки /пластмасови или железни/.  
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