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1. Отговорен екип на първенството: 

1.1. Главен съдия – Стела Стефанова; 

1.2. Помощник-главен съдия – Теодор Стоянов; 

1.3. Секретар – Десислава Горанова; 

1.4. Съдии, заявени от клубовете. 

2. В ДП по шоудаун се изготвя както индивидуално класиране, така и отборно. 
Индивидуалното се базира изцяло на наредбата, приета от УС за провеждане на 
първенството през 2017 г. Отборното класиране се определя, както следва: 

2.1. Най-добре представилите се трима шоудаунъри от всеки клуб участват в 
отборното класиране. 

2.2. В случай, че клуб участва с по-малко от трима състезатели, тогава се вземат 
предвид резултатите на толкова спортисти, с колкото участва. 

2.3. В зависимост от заетото място, всеки състезател носи точки за своя отбор. 
Точките са, както следва: 

2.3.1. Състезателят заел първото място, получава толкова точки, колкото 
шоудаунъри са се състезавали в неговата група, но не повече от 12. 
Например, в група „А” шампионът ще получи 12 точки, а последният 
в класирането 1 точка. 
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2.3.2. С оглед справедливо съставяне на отборното класиране, се определя 
коефициент за група „А” при мъжете и при първенството на жените. 
В група „Б” при мъжете точки носят състезателите, класирали се до 
12 място. В група „Б” коефициент не се определя. В група „А” на 
всеки шоудаунър точките се умножават с коефициент 3 (три). В 
първенството при жените, този коефициент е 2 (две). 

Пример: 
Ако на отбор тримата най-добре представили се състезатели са 
съответно на 5 място в група „А”, 5 място в група „Б” и при жените 5 
място, следва, че състезателят в група „А” носи за отбора си 8 точки, 
които след като се умножат с коефициента 3, се получава резултат 24. 
При жените: спортистката, която е заела 5 място, отново носи 8 точки 
и при коефициент 2, нейният резултат е 16. В група „Б”, състезателят, 
класирал се на 5 място, носи на своя отбор 8 точки. Или общо 
отборният резултат в този пример, е 48 точки. 

2.4. В случай, че има равенство на точките, се вземат предвид следните 
вторични показатели: 

2.4.1. По-предно класиране в група „А” при мъжете. 

2.4.2. По-предно класиране в първенството при жените. 

2.4.3. По-предно класиране в група „Б” при мъжете. 
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