
 

 
        

Правила за участие в „БФБ е-баскет лига“ 
 

Настоящият документ регламентира правилата за игра и за поведение на участниците в 

„БФБ е-баскет лига“, с които трябва да се запознае всеки желаещ да се включи в 

състезанието. Чрез създадените от нас регулации се опитваме да предвидим решение за всяка 

ситуация, но понякога може да се наложи и допълнително уточняване. В този случай 

изпратете съобщение до администраторите на лигата на имейл e_basket@basketball.bg  

 

 

1. Общи разпоредби 

1.1. Администраторите на „БФБ е-баскет лига“ приемат, че всеки участник, който се включва в 

състезанието, е наясно с всички правила и ги проверява периодично. 

1.2. Администраторите на „БФБ е-баскет лига“ приемат, че всеки регистриран за участие състезател 

разполага с конзола PlayStation 4, с играта NBA2K20 и с абонамент PlayStation +. 

1.3. Един състезател може да участва само с един акаунт. Забранено e този акаунт да се продава, 

дава под наем или разменя. 

1.4. Всеки състезател, който наруши правилата на „БФБ е-баскет лига“, ще бъде санкциониран. 

Точната санкция ще бъде определена от администраторите на състезанието, съобразно тежестта на 

провинението. Примери за наказание: служебна загуба, преиграване, отнемане на точки, 

изключване от състезанието, временна или постоянна забрана за участие. 

1.5. Съставът на всички групи в „БФБ е-баскет лига“ ще бъде обявен на сайта basketball.bg, преди 

състезанието да започне. След началото на турнира няма да бъдат допускани допълнения или 

промени в състава на групите. 

1.6. Мачовете трябва да се играят във времето, посочено в изготвената от администраторите на 

„БФБ е-баскет лига“ програма. При невъзможност някой двубой да се състои в определения ден и 

час, двамата състезатели биха могли да се договорят за ново време, в което да проведат срещата, но 

това трябва да се случи преди края на съответната фаза от турнира.   

1.7. Играчите, които участват, трябва да играят с Gamer ID (PSN), който са посочили в 

регистрационната форма.  

1.8. ID на всеки геймър трябва да бъде идентично с ID, което се вижда в списъка на играчите. Ако 

се планира използването на друг акаунт, състезателят трябва да го предостави на администраторите 

на „БФБ е-баскет лига“ ПРЕДИ началото на състезанието. 

1.9. Всеки състезател носи отговорност за това да бъде онлайн и във връзка със съперника си 10 

минути преди, както и по време на мачовете си по програма. Играчите трябва да имат добра 

интернет връзка, за да избегнат евентуално забавяне. Играта автономно прави тестове на интернет 

връзката по време на целия мач, което не се отразява на състезателите. Възможно е обаче играта да 

изхвърли автоматично участник с лоша интернет връзка от срещата, при което тя присъжда 

служебна победа за съперника, със симулиран от нея резултат. 
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1.10. Оплакване за некоректно загубен мач след неговия край няма да доведе до промяна на крайния 

резултат. Ако има основания да се подозира, че противникът не играе по правилата или е имало 

сериозно забавяне за дълъг период време, играчът трябва да докладва незабавно това на 

администраторите на състезанието на посочения имейл, преди неговият опонент да се възползва от 

проблема.  

 

2. Формат на „БФБ е-баскет лига“ и срокове 

2.1. В „БФБ е-баскет лига“ ще вземат участие максимум 212 състезатели. Те ще бъдат 

разпределени в 8 групи по максимум 32 отбора. Всяка група ще бъде разделена на 2 

дивизии/конференции.  

2.2. В една дивизия/конференция няма да се допускат отбори с еднакви имена, т.е. в играта ще 

могат да вземат участие максимум 16 отбора с едно и също базово име. 

2.3. Към името на всеки от избраните отбори ще бъдат добавени nickname или собствено и 

фамилно име на състезателя. 

2.4. Регистрацията на участниците в „БФБ е-баскет лига“ ще започне на 30 март 2020 г. в 19:00 

часа чрез регистрационна форма, качена на сайта на Българска федерация по баскетбол - 

basketball.bg 

2.5. Незапълнените места ще бъдат запълнени от самата игра с управлявани от нея отбори. 

2.6. Регистрационната форма за участие в „БФБ е-баскет лига“ включва следната информация за 

състезателя: собствено име, фамилия, пол, дата на раждане, населено място, номер на мобилен 

телефон, имейл и PSN ID (nickname в играта). 

2.7.  Всеки участник трябва да упомене в регистрационната форма с кой български отбор би 

искал да участва в играта. Състезателите могат да изберат име на отбор, който участва в 

първенствата на Българска федерация по баскетбол – НБЛ, „А“ група – мъже или при 

подрастващите, но над 18 години, както и в ББЛ и НАЛБ.  

2.8. Администраторите ще запишат всеки коректно регистриран състезател и ще му изпратят 

покана за участие в самата игра. С предимство при записването за участие с името на определен 

отбор са неговите играчи, треньори и служители (в този ред) в реалните първенства на 

БФБаскетбол, ББЛ и НАЛБ. След тях имената на отборите ще бъдат разпределяни по реда на 

записванията. 

2.9. В случай че желаното от състезателя име на отбор не е налично, администраторите ще се 

свържат с него на посочените от него телефон или имейл, за да му предложат записване за участие с 

алтернативно име на отбор. 

2.10. Администраторът може да не постави реклами и лога върху екипите на отборите, извън 

участващите в първенството на НБЛ. Това би могъл да направи всеки един от участниците в играта 

на собствена отговорност.  

2.11. Записванията за участие в „БФБ е-баскет лига“ приключват на 5 април 2020 г. в 19:00 часа. 



 

 
        

2.12. Администраторите на „БФБ е-баскет лига“ ще изпратят покани за включване в играта на 

всички регистрирани състезатели в срок до 12 часа преди началото на турнира. 

2.13. „БФБ е-баскет лига“ започва официално на 8 април 2020 г. в 19:00 часа. 

2.14. „БФБ е-баскет лига“ ще се проведе в 3 етапа, а всички мачове по програма ще трябва да 

започват в 19:00 часа, освен в случаите, когато администраторите и състезателите са се уговорили 

за друго.  

- групова фаза (08.04.2020 – 30.04.2020) – в тази фаза във всяка от 16-те дивизии/конференции 

състезателите ще изиграят по 15 мача на принципа всеки срещу всеки. Класирането на отборите 

става в зависимост от броя на техните победи и загуби. Ако при класирането в групата 2 или повече 

отбори имат еднакъв брой победи и загуби, то резултатите от срещите между тези 2 или повече 

отбори се използват, за да се определи тяхното класиране. Ако при тези 2 или повече отбори отново 

има равенство по този показател, то тяхното класиране ще се определя от следните критерии, 

прилагани в хронологичен ред:  

• По-голяма точкова разлика от срещите между тях;  

• По-голяма точкова разлика от всички срещи в дивизията/конференцията.  

- квалификационна фаза (03.05.2020 -15.05.2020) – за тази фаза се класират първите 8 отбора в 

крайното класиране на всяка от дивизиите/конференциите. Те играят плейофи, заедно с останалите 

класирали се участници във всяка група. Победителите във всеки кръг се определят след успех в два 

от общо три мача. При две победи в първите две срещи третата не се играе. 

- шампионска фаза (18.05.2020 – 31.05.2020) - за тази фаза се класират финалистите на всяка 

от 8-те групи. Те играят плейофи, заедно с останалите класирали се участници от всяка група. 

Победителите във всеки кръг се определят след успех в два от общо три мача. При две победи в 

първите две срещи третата не се играе. Третото място в „БФБ е-баскет лига“ се определя в един 

мач. 

 

3. Инструкции за провеждане на състезанието 

3.1. Всеки желаещ да се включи като състезател в „БФБ е-баскет лига“ трябва да попълни и изпрати 

регистрационната форма, предоставена от администраторите на състезанието на сайта basketball.bg .  

3.2. Съперниците във всеки двубой трябва да се свържат помежду си чрез Party Chat на конзолата 

(PS4) или Inbox за съобщенията на конзолата (PS4) най-късно 10 минути преди началото на техния 

двубой. Ако 5 минути преди началото на мача някой от състезателите все още не е влязъл в играта, 

неговият съперник трябва да информира администраторите на състезанието за това чрез имейл. Ако 

това състояние не се промени и 15 минути след определения по програма начален час на мача, 

явилият се състезател изпраща подканящо съобщение на съперника си чрез Inbox, прави снимка на 

това съобщение с телефона си и го изпраща чрез имейл на администраторите. Въз основа на 

предоставеното доказателство администраторите на „БФБ е-баскет лига“ му присъждат служебна 

победа.   



 

 
        

3.3. В случай че срещата не се е изиграла и нито един от двамата играчи не е подал сигнал, тя се 

пренасочва за последния ден от съответната фаза. Ако не се изиграе до тогава, играта автономно 

провежда мача и присъжда служебна победа за един от двата отбора. 

3.4. Програмата на мачовете ще бъде публикувана, след като приключи записването на всички 

състезатели. 

3.5. И двамата съперници са отговорни за свързването един с друг и провеждането на мача. 

3.6. Ако и двамата състезатели са готови и започнат мача, не са възможни повече от допустимите 5 

на брой паузи с обща продължителност 3 минути. При нарушаване на това правило, играта 

автоматично присъжда служебна загуба със симулиран от нея резултат. 

 

4. Специфични правила на играта 

4.1. Играта се провежда по правилата на НБА, включително: 

- 7 таймаута по 1 минута;  

- Състезателят може да вземе таймаут, дори когато топката е негово притежание; 

- Автоматичен фаул при повече от 3 секунди защита в наказателното поле. 

4.2. Европейските баскетболни правила важат единствено по отношение на: 

- Времетраене от 4 части по 10 минути; 

- Правилото за петте лични нарушения. 

 

5. Правила за поведение 

5.1.Всички участници в състезанието трябва да се отнасят с уважение един към друг, както и към 

БФБаскетбол и администраторите. 

5.2. Когато участник има нараняващо, обидно или расистко поведение към своя опонент то той ще 

бъде незабавно дисквалифициран и ще бъдат предприети дисциплинарни мерки срещу него. 

5.3. Невъзпитан език или заплахи срещу БФБаскетбол или администраторите водят до незабавна 

дисквалификация. 

5.4. Всеки състезател е длъжен да предостави онлайн стрийминг на мачовете си в 

https://www.twitch.tv/ebasketbg, а по молба на БФБаскетбол това трябва да се случи и с включен 

микрофон. 

5.5. Непристойно поведение и невъзпитан език на участник по време на онлайн стрийминг с 

микрофон водят до дисквалификация и дисциплинарни мерки срещу него. 

5.6. В случай на измама от страна на състезател то той ще бъде незабавно дисквалифициран и ще 

бъдат предприети дисциплинарни мерки срещу него.  



 

 
        

5.7. Всички участници ще бъдат третирани еднакво от БФБаскетбол и администраторите, вкл. и при 

определяне на дисциплинарните санкции.  

5.8. Когато при конфликт на мач от турнира не присъства администратор, решението на конфликта 

между участниците ще бъде отложено докато някой от администраторите се запознае с проблема. 

 

6. Администратори на състезанието 

6.1. Ако имаш проблем или въпрос можеш да пишеш на администраторите на състезанието по всяко 

време на посочения имейл или в самата игра. 

6.2. Участниците трябва да се отнасят към администраторите с уважение. 

6.3.  Администраторите трябва да се отнасят към участниците с уважение. 

6.4. Администраторите имат право да взимат решения в извънредни ситуации. 

 

7. Рейтинги 

7.1. Всички виртуални баскетболисти, управлявани от реални състезатели в играта, ще бъдат с 

въведени показатели и данни, но с изравнен рейтинг 80 при стартирането на груповата и 

шампионската фаза на „БФБ е-баскет лига“, за да се гарантира равнопоставеност между отборите и 

играчите, които ги управляват. Възможно е виртуалните баскетболисти в компютърно генерираните 

отбори да имат и по-нисък рейтинг.  

7.2. „БФБ е-баскет лига“ е динамична и в зависимост от представянето на виртуалните 

баскетболисти в тренировките и мачовете в самата игра, в течение на турнира те биха могли да 

повишат или намалят минимално своя рейтинг. 

7.3. Всички BADGES в играта са изключени, за да се предотврати привилегироването на някой 

състезател.  

 

8. Ранглисти и класации 

8.1. БФБаскетбол си запазва правото да публикува допълнителни класации, направени въз основа на 

представянето на състезателите в „БФБ е-баскет лига“. 

8.2. Резултатите и крайното класиране от състезанието биха могли да послужат за направата на 

ранглиста на всички участници, която да послужи в бъдеще при теглене на жребий за нов турнир 

или за участие в международни е-баскет състезания.  

 

 

9. Други правила 



 

 
        

9.1. БФБаскетбол си запазва правото да прави изявления и да взима решения по въпроси, които не 

са изрично споменати в тези правила, с оглед осигуряването на справедливо състезание и феърплей. 

9.2. БФБаскетбол си запазва правото да променя правилата по всяко време при форсмажорни 

обстоятелства или установен пропуск в играта, който дава възможност за неконкурентно 

предимство на някой от състезателите.  

9.3. БФБаскетбол, като собственик на телевизионните рекламните права на „БФБ е-баскет лига“, си 

запазва правото да предостави състезанието за излъчване на избрани от нея телевизионни канали 

и/или онлайн медии.  

 

                                                     


