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I. ЕТАПИ НА СФОРМИРАНЕ 

1. Класиране в ранглистата. Шампионите от НБЛ за предходната година се поставят 

на първо място в ранглистата за настоящата година.  

2. Ранглистата се съставя на основа на резултатите от ДЛШ и ДЛОП 1-ви кръг за 

настоящата година.  

3. Разпределяне на треньорите;  

4. Разпределяне на състезателите по отбори чрез официален жребий;  

5. Даване на заявление/потвърждение от всеки състезател, че ще участва в съответния 

кръг на НБЛ (всеки състезател може да НЕ участва на не повече от едно мероприятие на 

НБЛ за годината. При второ неучастие състезателят губи право на включване в НБЛ за 

следващата година). 

МЕХАНИЗЪМ НА СФОРМИРАНЕ 

Гореописаните стъпки схематично се представят, както следва:  

I-ва 

стъпка 
Ранглиста 

1. Шампион на НБЛ за 2017 г. 

2. Състезатели от Ранглиста за 2018 г. – по 5-ма състезатели във всяка 

категория 

II-ра 

стъпка 

Жребий 

треньори 

Треньор 

ОТБОР А 

Треньор 

ОТБОР Б 

Треньор 

ОТБОР В 

III-та 

стъпка 

Жребий 

състезатели 

Състезател кат. до 52 кг Състезател кат. до 52 кг Състезател кат. до 52 кг 
Състезател кат. до 56 кг Състезател кат. до 56 кг Състезател кат. до 56 кг 
Състезател кат. до 60 кг Състезател кат. до 60 кг Състезател кат. до 60 кг 
Състезател кат. до 64 кг Състезател кат. до 64 кг Състезател кат. до 64 кг 
Състезател кат. до 69 кг Състезател кат. до 69 кг Състезател кат. до 69 кг 
Състезател кат. до 75 кг Състезател кат. до 75 кг Състезател кат. до 75 кг 
Състезател кат. до 81 кг Състезател кат. до 81 кг Състезател кат. до 81 кг 
Състезател кат. до 91 кг Състезател кат. до 91 кг Състезател кат. до 91 кг 
Състезател кат. до +91кг Състезател кат. до +91кг Състезател кат. до +91кг 

IV-та 

стъпка 

Списък 

резерви 
По 3-ма състезатели във всяка от горепосочените категории 
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II. СХЕМА НА НБЛ 

Трите кръга на Национална боксова лига се провеждат според следната схема:  

ОТБОРИ А Б В 

А Х I-ви КРЪГ II-ри КРЪГ 

Б  Х III-ти КРЪГ 

В   Х 

 

I-ви КРЪГ А-Б месец юни 

II-ри КРЪГ А-В месец октомври 

III-ти КРЪГ Б-В месец декември 

 

III. КЛАСИРАНЕ 

След приключване на срещите от третия кръг на Национална боксова лига се 

излъчват шампион във всяка от категориите и отборен победител.  

Индивидуално класиране:  

1. Шампион в категорията е състезателят с най-много победи в съответната 

категория. 

2. При равен брой победи, шампион е този от двамата състезатели, който е спечелил 

директния двубой между тях.  

3. При ново равенство се има предвид кой е печелил с повече точки двубоите си  

(3:0 или 2:1). 

4. При ново равенство предимство има този, който заема по-предно място в 

ранглистата на НБЛ. 
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Отборно класиране:  

Формира се според следното точкуване за общото класиране:  

1. За всяка победа в дадена среща се присъжда 1 точка, за всяка загуба – 0 точки;  

2. Отборната победа носи 2 точки, отборното равенство – 1 точка, отборната загуба – 

0 точки;  

3. Ако даден отбор е неспособен да представи състезател за една или повече 

категории, от същия отбор се отнема по една точка за всяка категория, в която не е 

осигурен боксьор.;  

4. За отборен шампион се определя отборът, който е завоювал най-много точки.;  

5. При равен брой точки на два отбора, се взема предвид резултатът от директните 

двубои между представителите на двата отбора;  

6. При ново равенство се точкуват срещите между представителите на двата отбора, 

като на победителя се присъждат точки по следния начин:  

- WO – 3 точки; 

- DQ – 3 точки; 

- RSC – 3 точки; 

- KO – 3 точки; 

- RSC-I – 2 точки; 

- По точки с 3:0 – 2 точки; 

- По точки с 2:1 – 1 точка. 
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IV. ОБЩИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА БОКСОВА ЛИГА 

1. Срещите се провеждат в 3-рундов вариант, като се съдийстват от 3-ма съдии; 

2. Срещите се провеждат според правилата за формата за Олимпийски бокс /АОВ/ на 

Международната боксова асоциация /AIBA/; 

3. Състезател има право да играе в различни категории на отделните кръгове, но 

броят победи не се сумира за определяне на шампион в категорията. Всяка победа 

се зачита само за категорията, в която е завоювана; 

4. Състезател, подал заявление/потвърждение, има право на ЕДНО НЕУЧАСТИЕ. 

При второ неучастие няма право на включване в НБЛ за следващата година; 

5. Трите отбора играят според жребия, изтеглен след изготвяне на ранглистата на 

НБЛ; 

6. Треньорите отговарят за пълното участие на отбора си в галавечерите; 

7. Треньорите са отговорни за това да има състезател във всяка от категориите; 

8. Треньорите имат право да правят промени в състава поименно до качването на 

кантара; 

9. Треньорите имат право да правят промени в състава по категориите до качването 

на кантара (да разместват състезатели в категориите, но да отговарят на 

изискванията за брой срещи за дадената галавечер); 

10.  Резервните състезатели могат да играят за различните отбори, в които ги поканят; 

11.  В НБЛ състезанието се провежда при следната програма: 

- В 12.00 ч. се провеждат медицинският преглед и официалното мерене; 

- Следобед се провеждат срещите в час, съобразен с възможностите на медии, 

публика и отбори, но не по-малко от пет часа след официалното мерене; 

12.  Отделните кръгове не се провеждат в един и същ град; 

13.  Разрешава се на клуба домакин да оранизира мероприятието по своя програма, но   

според правилата на AIBA и съгласувано с БФБокс; 

14.  Шоу програмите да се състоят преди срещите или в една почивка между срещите, 

но не по-дълга от 20 минути. 
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V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

1. При индивидуална победа състезателят получава 500 лв. + 70 т. със съответния 

коефициент; 

2. При индивидуална загуба състезателят получава 200 лв. + 40 т. със съответния 

коефициент; 

3. Шампионът в НБЛ за категорията си състезателят получава 1000 лв.  

От посочените суми 20 % са за личния треньор на състезателя. 

4. Състезателите от клуба, определен за отборен шампион, получават по 200 лв., като 

от тези суми не се отделят средства за треньорите. 

5. Отборните треньори получават следните суми, взависимост от мястото, което е 

заел ръководеният от тях отбор: 1-во място – 1000 лв., 2-ро място – 500 лв.,  

3-то място – 300 лв.; 

6. Всеки състезател получава по 5 броя входни билети за всяка галавечер. Билетите 

могат да бъдат дарени или продадени в полза на състезателите. 

 

VI. ФИНАНСИРАНЕ НА ПЪРВЕНСТВОТО 

1. БФБокс осигурява средствата за възнаграждаване на победителя и победения, като 

в тази сума е определен и обявеният процент за един треньор на състезателя. 

БФБокс осигурява и средствата за възнаграждаване на шампион на НБЛ в 

категориите, както и това за отборния шампион.; 

2. На всеки състезател, възоснова на проведените мачове в НБЛ, се присъждат точки. 

Тези точки се добавят към точките на клуба, чийто възпитаник е състезателят, за 

разпределение на средствата от ММС. Така се защитават клубните интереси и 

заинтересуваността на клубните треньори да имат подготвени състезатели.; 

3. На състезател, загубил с WO, не се осигуряват парични средства и не се присъждат 

точки.; 

4. Средствата за провеждане на мероприятията – за съдии, супервайзер, длъжностни 

лица и др., се осигуряват от БФБ.; 

5. Домакините осигуряват за своя сметка - зала, охрана, медицинско обслужване, 

линейка, кетъринг, шоу-програма и коктейл. 
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VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОМАКИНИТЕ 

1. Зала;  

2. Ринг; 

3. Изграждане на зала; 

4. Охрана;  

5. Зала за мерене;  

6. Доктор;  

7. Линейка;  

8. Програма;  

9. Кетъринг; 

10.  Хостеси VIP;  

11.  Реклама;  

12.  Спонсори;  

13.  Медии;  

14.  Момичета ринг;  

15.  Почистване на ъгли;  

16.  Нощувка за Председател на НБЛ (2 бр. при провеждане на галавечерта и 2х1 бр. 

при подготвителни визити); 

17.  Цена на нощувките за участниците: до 20 лв. на вечер (за сметка на участниците);  

18.  Коктейл за финалната вечер. 

Всички приходи от входни такси са в полза на домакина. 

Настоящият Правилник е обсъден на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на 

БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ по БОКС, провел се на 24 ноември 2017 г. в  

гр. Ямбол.  

 

 

КРАСИМИР ИНИНСКИ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ на 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ по БОКС 


