
 

 

ФЕДЕРАЦИЯ „СПОРТ ЗА 
ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ 
УВРЕЖДАНИЯ” 

 INTERNATIONAL
BLIND SPORTS
F E D E R A T I O N

 

ППРРААВВИИЛЛННИИКК

ППОО    
ШШООУУДДААУУНН  

222000111888   –––   222000222111
София, 2018 г. 

 



Преамбюл 2 

 

Версия: ревизия 1, 09.02.2018 г. 

Превод: Савка Кацарска 

Редакция: Георги Гергов 

Дизайн и графично оформление: Диана Хинкова 

 

 Ф С Х З У  •  www.viptsport.bg  

Правилникът е обсъден и одобрен от Подкомитета по шоудаун на Международната 
федерация на спортовете за незрящи (МФСН), Ханден, октомври 2017 г. Влиза в сила 
от 1 януари 2018 г. 

Настоящият правилник определя правилата за игра на шоудаун на всички световни 
първенства на МФСН, континентални първенства и всички други състезания под 
егидата на МФСН. 

1.  ПРЕАМБЮЛ  
Шоудаун се играе от двама играчи. Играта се играе на правоъгълна маса с джобове за 
топчето на всяка къса страна и с централна разделителна дъска. Играта се играе с 
хилки и топче със стоманени топченца, което се чува. Целта на играта е след удар на 
топчето с хилката, топчето да мине по масата под централната разделителна дъска 
към полето на противника и да се реализира гол докато опонентът се опитва да 
предотврати това.  

1.1. Правилата на играта са описани по-долу. 

1.2. Подкомитета на МФСН по шоудаун, след консултация с организатора на 
събитието, определя системата на игра по време на турнира. За да се счита 
дадено състезание за официално признато от Подкомитета на МФСН по 
шоудаун, то трябва да следва насоките на Подкомитета. Присъждат се точки 
по международната система за класиране (international ranking system).  

1.3. Държави, които организират национални първенства под ръководството на 
своите национални федерации са задължени да следват международния 
правилник по шоудаун на МФСН. В противен случай, играчите, участвали в 
тях, не получават точки по официалната система за класиране. 

1.4. В случай на разминавания по отношение правилника на МФСН за шоудаун, 
английската версия трябва да бъде водеща. 
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 ЧАСТ А. ДЕФИНИЦИИ 

Batting hand  
(бетинг хенд) 

Ръката, която държи хилката (от върха на пръстите до шест
(6) см над китката), включително и протекторите според 
описанието в правило 10.2. 

Centreboard screen 
(сентърборд скрийн) 

Централна разделителна дъска – правоъгълната дъска, която 
разделя игралната повърхност на две. Тя се поставя на
страничните стени над игралната повърхност. 

Contact board  
(контакт борд) 

Контактна дъска – дървените ръбове върху двете крайни 
стени. 

Отказ от мач Когато играч се отказва от мач, той се оттегля доброволно;
например: поради нараняване. Играчът, който се отказва от
мача, запазва всички спечелени точки по време на играта. 
Той губи с възможно най-ниския резултат. Пример: играч А е 
победил на първи сет с 11:5 и води във втория сет с 7:2.
Играчът се отказва от мача поради нараняване. Играч Б
печели този мач с 11:5, 7:11, 0:11. 

Goal (гол) Реализира се гол когато топчето влезе напълно в джоба или в 
случай, че играч, който е допуснал гол прави нарочни опити
да извади топчето от джоба, с която и да било част на тялото
си и тези опити са регистрирани от рефера. 

Goal area (гол ериа) Гол-зона – пространството между джоба и релефната 
гранична линия (включително). 

Goal pocket  
(гол покит) 

Джоб за голове – отвор в игралната повърхност откъм 
вертикалната крайна стена (късата страна). 

Език Комуникацията между играч и треньор може да се
осъществява на всякакъв език. Изключение: ако треньорът 
иска да подкрепи играча, докато топчето не е в игра, се говори 
само на официално разрешения за турнира език (при 
нарушения се прилага правило 9.1 или 9.2). 

Загуба по 
подразбиране 

Играч губи мач по подразбиране в случай че наруши някое от
правилата. Такъв играч губи всички сетове и не му се
присъждат никакви точки. Спечелените от него точки се
анулират. Пример: 11:0, 11:0, 11:0. 
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Match (мач) Произволна комбинация от сетове. Например: за излъчване на
победител от три игри: 2-1. При елиминационен етап в 
рамките на световни и европейски турнири за определяне на
победител от пет игри: 3-2. 

Non-batting hand 
(нонбетинг хенд) 

Ръката, която не държи хилката; нарича се още свободна ръка.

Playing area  
(плейинг ериа) 

Игрална повърхност – пространството, което се определя по 
следния начин: 
а)  Настрани: от късите страни (endwalls /ендуълс/) и

дългите страни (sidewalls /сайдуълс/), без вертикални
ограничения. 

б)  Долна част: повърхността за игра 
в)  Горни части – до нивото на дългите стени. 
г)  Горната част на контактната дъска се изключва. 

Долната част на контактната дъска и предната част на
контактната дъска са част от игралната повърхност. 

Penalty (пеналти) Тежко наказание при сериозно нарушаване на правилата или
неприлично държание от страна на играч или треньор по 
време на мач (вкл. през почивките). Наказанието може да бъде 
отсъдено както със, така и без предварително предупреж-
дение. Отсъждането на наказанието не променя реда за игра с
топчето. 
а)  Ако играта е спряна от съдията за отсъждане на пеналти, 

след това мачът продължава с ресърв (играе играчът, 
който е играл с топчето непосредствено преди
прекъсването). 

б)  Ако наказанието се отсъжда, когато топчето не е в игра,
тогава мачът продължава със следващия редовен сервис. 

Playing mistake 
(плейинг мистейк) 

Техническа грешка: неуспех в резултат на технически или
неумишлени грешки по време на игра, който води до загуба
на една (1) точка. 

Playing deck  
(плейинг дек) 

Повърхността на хоризонталната дъска. 

Serve turn (сърв търн) Серия от два (2) последователни сервиса. 
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Set (сет) Това е част от мача, когато единият играч побеждава, след
като е набрал минимум единайсет (11) точки и води с две (2)
точки пред противника си. Когато играят отбори, играта
продължава до достигане на минимум 31 точки и преднина от 
две (2) точки пред противниковия отбор. 

Stop time (стоп тайм) Общото време, прекарано в игра. 

Warm-up (уормап) Загрявка. Отнася се както за състезания с единични играчи,
така и за такива, в които се състезават отбори. Това е период 
от време, в което двама или повече играчи могат свободно да 
се упражняват с цел да се запознаят с масата и да свикнат с
нея. Времето за загрявка обикновено е 60 секунди, но може да
се променя от рефера, ако прецени за целесъобразно. Също 
така времето за загрявка може изцяло да се пропусне. По 
време на загрявка играчите трябва да са с пълна шоудаун
екипировка. По време на загрявка не са разрешени разговори 
между играч и треньор (в случай на нарушение се прилагат
правила 9.1 или 9.2). 

Warning (уорнинг) Предупреждение. Предупрежденията на рефера са валидни 
по време на целия мач. Предупреждение за отбора е валидно
за целия отбор до края на мача. Реферът може да отправя
предупреждения както по време на игра, така и през
почивките. 
а)  Ако играта е била спряна от рефера с цел отправяне на 

предупреждение, мачът продължава с игра на играча,
който последно е играл с топчето. 

б)  Ако предупреждението е било отправено по време, когато
топчето не е била в игра, играта продължава със
следващия редовен сервис. 
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 ЧАСТ Б. ПРАВИЛА НА ИГРАТА 

2. ОБЩИ ПРАВИЛА 

2.1. Официални лица на маса по време на турнир са: 

• Рефер (напълно зрящ). 
• Втори рефер (също напълно зрящ) – засича времето, прекъсванията, отчита 

броя на сервисите и резултатите. Реферът може също така да поеме всички 
функции на втория рефер. Това обаче не трябва да става при игра на 
плей-оф мачове в рамките на европейски и световни първенства, където 
официалните лица трябва да са двама. 

2.2. При нараняване на рефера, той/тя спира мача и бива заменен/а с друг. 

2.3. На европейски и световни първенства, реферът води мача на английски език. 
Играч, който не разбира официалния език може да ползва преводач, но трябва 
да го обяви преди мача. 

2.4. Реферът е длъжен да следи за коректното прилагане на правилата във всички 
случаи. Преди да вземе дадено решение, реферът може да поиска помощ от 
втория рефер (ако има такъв), или при невъзможност да оцени правилно 
дадена ситуация и неувереност в оценката си, има право да обяви „лет” (“let”), 
при което сервисът се повтаря. Решението на рефера е окончателно. 

2.5. След проверка на екипировката, играта се започва и се спира от рефера чрез 
сигнализиране със свирка: единично изсвирване за старт или стоп, двойно 
изсвирване за гол и продължително изсвирване за край на сета/мача. 

2.6. Победител е този играч, който набере минимум единайсет (11) точки и има 
две (2) точки преднина пред противника си. 

2.7. Не се позволява ограничение на времето по време на национални / континен-
тални / световни състезания. Организаторите на други състезания, различни 
от горепосочените, могат да въвеждат ограничения във времето. Организато-
рите информират участниците за времевите ограничения преди състезанието. 

2.8. Ако мачът се играе в рамките на определено време, водещият играч в края на 
определеното време за сета се обявява за победител. Ако при изтичане на 
времето играчите имат еднакъв брой точки, се хвърля жребий с цел да се 
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определи кой играч има право на сервис, и следващата отбелязана точка 
побеждава. 

2.9. Играчите си разменят страните след всеки сет по време на мач. В последния 
сет от мача играчите разменят местата си след като са отбелязани шест (6) 
точки от един (1) играч или след изтичане на половината от времето. 

2.10. Ако се играе само един (1) сет, се прилага правило 2.9. 

2.11. Времето за смяна на местата/страните е една (1) минута (60 секунди). Реферът 
дава предупредителен звуков сигнал 15 секунди преди изтичане на прекъсва-
нето или смяната на страните и съобщава: 15 секунди (15 seconds). 

2.12. При смяна на страните играчите се движат в посока надясно. 

2.13. При смяна на местата се прилагат правилата за прекъсване на играта (виж 3.1). 

2.14. Преди мача играчът съобщава името на своя треньор на рефера. Играчът може 
да обяви треньора си и в негово отсъствие. Треньорът може да влиза или да 
напуска залата само когато сетът е свършил и реферът отвори вратата между 
сетовете. Играч може да замени вече обявения треньор преди реферът да даде 
сигнал за начало на мача. 

2.15. При смяна на страните играчът може да се освежи сам или с помощта на 
треньора си. Играчите не напускат залата. 

2.16. Зрителите пазят тишина по време на игра. Когато се вкара гол или се отбе-
лежи точка, след сигнала на рефера може да се ръкопляска. Реферът е длъжен 
да осигури тишина в залата преди играта да започне отново, както и по време 
на самата игра. Публиката влиза в залата и я напуска след края на сета. 
Реферът отваря вратата. 

2.17. Треньорът застава от тази страна на масата, от която се намира неговият играч. 

3. ПРЕКЪСВАНИЯ 

3.1. Всеки играч има право на едно (1) прекъсване от една (1) минута (60 секунди) 
по време на сет. Искания за прекъсване се отправят към рефера при спряла 
игра. Прекъсване може да се поиска от играча или от неговия треньор. Само 
по време на прекъсване и смяна на страните може да се осъществява разговор 
между треньор и играч (виж също 2.12, 2.13). 

3.2. Реферът може да спре играта когато прецени за необходимо (например: при 
нараняване, прекомерен шум, за посещение на тоалетна от страна на рефера 
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или на играчите и т.н.). Реферът възстановява играта с повторение на 
последния сервис, ако мачът е бил прекъснат по време на игра с топчето. При 
получено от съдията разрешение за тоалетна, играчът е длъжен да се върне на 
масата до 5 (пет) минути. Ако играчът не успее да се върне в рамките на този 
времеви интервал, той/тя губи мача по подразбиране. 

3.3. Реферът може да прекъсне играта по медицински съображения, при 
нараняване на играч. Играчът трябва да бъде готов да влезе в игра до 5 
минути. В противен случай, той/тя губи мача по подразбиране.  

3.4. Часовникът на мача се спира по време на прекъсване или спиране на играта. 

4. РЕЗУЛТАТИ 

4.1. За реализиран гол се дават две (2) точки. При отбелязване на гол реферът дава 
сигнал с двойно изсвирване. 

4.2. Играчите могат да отбелязват точки независимо от това, кой играч бие сервис. 

4.3. Една (1) точка се присъжда на опонента на играч, който удари топчето в 
централната разделителна дъска и то спре да се движи напред. Счита се, че 
топчето се „придвижва напред” ако то се удари в долната част на централната 
разделителна дъска и директно премине в другата част на масата. 

4.4. Една (1) точка се присъжда на опонента на играч, който удари топчето над 
централната разделителна дъска. 

4.5. Една (1) точка получава опонентът на играч, който в рамките на игралното 
поле докосне топчето с която и да било част от тялото си, различна от хилката 
или ръката, с която осъществява удар (batting hand). 

4.6. Една (1) точка получава опонентът на играч, чиято хилка или ръка, с която 
държи хилката, става причина топчето да излезе от игралното поле на масата. 

4.7. Една (1) точка получава опонентът на играч, който задържа топчето за повече 
от две (2) секунди и го прави нечуваемо за опонента. Отчитането на двете 
секунди не се засича с часовник, а става по преценка на съдията.  

4.8. Една (1) точка се присъжда на опонента на играч, който удари топчето и то 
докосне горната част на контактната дъска. 

4.9. Не се разрешава контакт с топчето в рамките на гол-зоната. Ако това се случи, 
се дава една (1) точка на опонента на играча, извършил нарушението. Това 
означава следното: ако топчето докосне хилката или ръката, която държи 
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хилката в рамките на гол-зоната и влезе в джоба, голът се признава и се 
присъждат две (2) точки за опонента. Ако топчето докосне хилката или 
ръката, която държи хилката и след това докосне която и да било друга част 
на тялото, това се счита за неправомерно докосване и се присъжда една (1) 
точка за опонента. В случай, че топчето докосне хилката или ръката, която 
държи хилката, в гол-зоната и отскочи някъде встрани (на масата или извън 
нея) това се счита за неправомерна защита (iligal defense) и се дава една (1) 
точка на опонента. 

5. НАЧАЛО НА ИГРАТА 

5.1. Преди началото на мача, реферът представя себе си, втория рефер, играчите и 
треньорите. 

5.2. Преди началото на мача, реферът проверява непрозрачните превръзки на 
очите, хилките, протекторите за ръцете и спортните екипи на играчите. 

5.3. Непосредствено преди старта на мача, реферът хвърля монета. Играчът, който 
е първи по списък, избира ези или тура. Играчът, спечелил жребия, има право 
да избере дали да играе първи или да отстъпи това право на опонента си. 

5.4. Превръзките на очите не се махат по време на целия мач. Загряването, 
прекъсванията и смяната на страните са част от мача. Играчите нямат право 
да докосват превръзките. Те са длъжни да искат разрешение от съдията за това 
дори когато играта е прекъсната. При дадено разрешение от страна на рефера, 
играчът се оттегля от масата. Преди играта да продължи, реферът проверява 
дали превръзката е поставена правилно на лицето и дали няма пролуки, през 
които да се вижда. Ако играчът наруши това правило, се присъжда една (1) 
точка на опонента. Ако играч докосне маската си без разрешение на рефера 
преди да е започнал сетът, той започва с резултат 1:0 за играча, на когото е 
присъдена точка. Сетът започва без да се нарушава реда за сервис. Ако играч 
докосне маската си по време на игра, реферът прекъсва играта и присъжда 
една (1) точка за опонента. Мачът продължава с повторение на последния 
сервис. 

5.5. Реферът търкулва топчето към играча, който е на ред и пита двамата играчи, 
първо този, който очаква топчето и след това този, който е наред да играе с 
него, дали са готови за игра. Когато получи положителен отговор ДА и от 
двамата играчи, реферът съобщава резултата, след което обявява кой по ред 
сервис следва. След това реферът дава сигнал за начало на играта като 
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изсвирва веднъж. Това се прави в началото на мач, началото на сет, при 
възстановяване на играта след прекъсване или след по-продължителни 
почивки. Пример: А е отборът, който е наред да бие сервис, Б е опонентът.  
„- Б готов ли е? - Да! - А готов ли е? - Да! - Да започваме, резултатът е нула на 
нула. Първи сервис за А.” Изсвирване. 

6. СЕРВИСИ 

6.1. В рамките на две (2) секунди след сигнал със свирката от страна на рефера, 
играчът, който е наред, сервира топчето. Ако след сигнала на рефера, играчът 
не удари топчето в рамките на две (2) секунди, се присъжда една (1) точка за 
противника. Същото се прави в случаи, когато играчът започне да играе 
преди звуковия сигнал на рефера. 

6.2. Преди сервис топчето трябва да се постави на игралната повърхност. В 
противен случай веднага се отнема една (1) точка на играча. 

6.3. Движението нарочно на топчето преди сервис не се разрешава и се счита за 
неправилен сервис. На опонента се присъжда една (1) точка. След като 
топчето е поставено на игралната повърхност, преди играчът да го удари с 
хилката, то може да се движи само при условие, че играчът не го движи 
нарочно. Например: играч с една ръка трудно може да задържи топчето 
неподвижно или масата може да не е съвсем равна. Играчът може да постави 
топчето на друго място на игралната повърхност дори след като съдията е 
изсвирил сигнала за начало на играта (прилага се правило 6.1). 

6.4. При сервис, всяко докосване на топчето с хилката се счита за един (1) сервис. 

6.5. В случаите, когато играч не улучва топчето при сервис, това се интерпретира 
по следните два начина: 

• Щом реферът не чува звук, играчът може да направи множество махове с 
хилката до достигане на лимита от две секунди. 

• Ако реферът чуе звук от удар на хилката в топчето, това се счита за сервис. 

6.6. Всеки играч има право на сервис два (2) пъти последователно.  

6.7. Удареното топче трябва да се докосне само веднъж в страничния борд и да 
премине под централната разделителна дъска. Ако това не се случи, съдията 
спира играта и се дава една (1) точка за опонента. Ако сервираното топче се 
„плъзга” по страничния борд на масата, това се счита за множество 
докосвания и се присъжда една (1) точка за противника. Когато по време на 



Правилник по шоудаун 2018 – 2021 12 
 

 Ф С Х З У  •  www.viptsport.bg  

сервис топчето се удари в долната част на централната разделителна дъска и 
директно премине в другата част на масата, не се отсъжда наказание. 

6.8. След като реферът е обявил сервиса, играчът трябва да бъде готов да играе без 
да забавя играта. Играчът показва, че е готов като позиционира топчето върху 
масата. 

7. ИГРА 

7.1. Една (1) точка се дава на противника на играч, който държи свободната си 
ръка в рамките на игралното поле, освен ако няма смяна на ръцете. Реферът 
толерира неиграеща ръка в рамките на игралното поле само в случаите когато 
това е част от естественото движение на тялото при замахване с хилката за 
нанасяне на удар по топчето. Свободната ръка може да достига контактната 
дъска, но играчът няма право да поставя пръстите или ръката си под линията 
на контактната дъска или да се хваща с пръсти за контактната дъска. Толерира 
се надвесването на горната част на тялото над зоната за игра. Във всеки от тези 
случаи е приложимо правило 4.5. 

7.2. Хилката се държи с една ръка през цялото време, освен при смяна на ръцете. 
Нарушаването на това правило води до отнемане на една (1) точка.  

7.3. Ако играч изпусне хилката, незабавно губи една точка. 

7.4. В случай на счупване на хилка и невъзможност да се продължи играта, 
реферът незабавно обявява повторение на сервиса. Всяка точка, отбелязана 
след счупването на хилка, не се зачита, дори ако реферът все още не е дал 
звуков сигнал със свирката. Хилката се счита за счупена, когато е лошо 
повредена или ако една или две нейни основни части са счупени или 
разглобени и не е възможно да бъдат закрепени отново. 

8. МЪРТВА ТОПКА (DEAD BALL /ДЕД БОЛ/) 

8.1. Реферът отсъжда „мъртва топка” и повтаряне на сервиса, когато според него 
топчето се движи толкова бавно, че не е в състояние да достигне точка, от 
която опонентът да я поеме и да продължи играта или когато един от 
играчите изгуби следата на топчето. 

8.2. Ако топчето не се чува (т.е. реферът не го чува да се движи по масата) повече 
от две секунди, реферът обявява „мъртва топка”. 
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9. НАКАЗАНИЯ (PENALTIES /ПЕНАЛТИЗ) 

9.1. Наказания с предупреждения 

Всеки от изброените случаи в 9.1. се санкционира по следния начин: 

• първо нарушение – предупреждение; 
• второ и последващи нарушения – реферът отсъжда наказание от две (2) 

точки. 

9.1.1. Случаи, в които играчите не са застанали на точното място зад масата. 
Играта се осъществява от двата края (късите страни) на масата. Играчите 
нямат право да играят откъм страничните части (дългите страни) на масата. 
Не се разрешава на играчите да се държат за която и да е част на масата със 
свободната си ръка, с изключение на собствения край на масата. „Краят на 
масата” се определя от заоблените ръбове (включително).  

9.1.2. Закачане на топчето с пръст. Не се разрешава придвижване на топчето чрез 
закачане или задържане с който и да било пръст. 

9.1.3. Обезпокоително (сериозно) блъскане или разклащане на масата. 

9.1.4. Нервно драскане по хилката, което притеснява околните. 

9.1.5. Говорене по време на игра или прекъсване на играта (с изключение на 2.12, 
2.13, 3.1, 3.2, 3.3). 

9.1.6. Навлизане с която и да било част на тялото в гол-зоната. 

9.1.7. Извършване на други действия, които според рефера безпокоят опонента или 
преднамерено забавят играта. 

9.2. Наказания без предупреждение 

Всеки от изброените случаи по т. 9.2. незабавно се санкционира с наказание 
от две (2) точки. 

9.2.1. Мобилният телефон или друго електронно устройство на играч или неговия 
треньор създава какъвто и да било шум по време на мача. 

9.2.2. Всякакви опити на треньор за подаване на тайни сигнали към неговия играч 
между сервисите. Това се счита за сериозно нарушаване на нормите за 
прилично поведение. Реферът незабавно отстранява провинилият се треньор 
от залата. 
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9.3. Други санкции 

9.3.1. Сериозно нарушаване на нормите за прилично поведение от страна на играч 
(например: отправяне на неприлични думи към рефера, хвърляне на топчето 
или на хилката). Реферът има право незабавно да накаже нарушителя. 
Играчът, нарушил нормите за прилично поведение, губи мача по 
подразбиране. 

9.3.2. Реферът може да отстранява от залата фенове или треньори в случай на 
неприлично поведение. 

9.3.3. Играчът трябва да се яви в залата в определеното време. Ако след 5-минутно 
изчакване от страна на рефера играчът не се яви, той/тя губи мача по 
подразбиране. Ако даден играч редовно се явява ненавреме, той може да бъде 
изключен от участие в турнира. 

10. ЕКИПИРОВКА 

10.1. Играчите трябва да носят тениски с къси ръкави (над лакътя). 

10.2. Играчите трябва да имат протектори за ръцете като: 

• те не трябва да покриват повече от шест (6) см площ над китката; 
• дебелината на протекторната лента може да бъде максимум 2,5 см в 

предната си част (всички пръсти) до китката; 
• протекторите не трябва да уголемяват ръката с повече от два (2) сантиметра 

(от всяка страна); 
• при измерването на ръката, палецът се изключва. 

10.3. Играчите могат да ползват протектори за частта от ръката, която остава 
непокрита, но те трябва да се различават по цвят от ръкавицата, например: 
кожена лента, превръзка и т.н. Тази част от протектора не се счита за част от 
ръката, с която се играе. Начините, позволени за маркиране на разстоянието 
от шест (6) см са следните: 

• използване на ръкавица с дължина шест (6) см над китката; 
• прикрепяне на кожена лента (със СЪЩИЯ ЦВЯТ) към ръкавицата, която 

лента да покрие шест (6) см над китката; 
• използване на лента с ЦВЯТ, РАЗЛИЧЕН от този на ръкавицата, която се 

поставя на разстояние шест (6) см от китката. Така разстоянието от шест (6) 
см на ръката (над китката), остава непокрито; 

• комбинация от изброените по-горе. 
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10.4. Играчите са длъжни да носят непрозрачни протектори за очите, които не им 
позволяват да се възползват от зрението си. Тъмни алпийски ски-очила или 
подходящи алтернативи (като превръзки за голбал) са единствените 
позволени. Ръбовете на очилата трябва да са подплатени с пяна или силикон, 
за да се предотврати пропускането на светлина. Това означава, че не е 
позволено да се вижда абсолютно никаква светлина, когато реферът проверява 
маската; това буквално означава „пълна тъмнина”. Играчът е изцяло отговорен 
за адекватната подготовка на протекторите за очите, за да получи разрешение 
да играе в турнир по шоудаун.  

10.5. Реферът трябва ясно да се отличава и да се разпознава като рефер. 



Правилник по шоудаун 2018 – 2021 16 
 

 Ф С Х З У  •  www.viptsport.bg  

 

ЧАСТ В. ОСОБЕНОСТИ В ЕКИПИРОВКАТА 

11. ХИЛКИ 

Хилките трябва да са направени от твърд, гладък материал, с дължина тридесет 
(30) см. Може да бъдат покрити с мека материя (слой с дебелина не повече от два (2) 
мм от едната или от двете страни). Застъпването на дръжката с останалата част от 
хилката може да бъде с различна дължина. 

Максимални размери:  

• Дължина на цялата хилка  – 30 см 
• Дължина на страната, с която се удря топчето – 20 см 
• Ширина на страната, с която се удря топчето  – 7.5 см 
• Дебелина на страната, с която се удря топчето  – 1 см (вкл. мекото покритие) 
• Диаметър на дръжката  – 4 см 
Краят на страната, с която се удря топчето (blade) може да е заоблен и/или ъглова. 
Ако частта на хилката, с която се удря топчето и дръжката на хилката са едно цяло, 
частта, с която се удря топчето започва там, където диаметърът/ширината на 
дръжката започва да надвишава 4 см. 

• Дебелината на мекото покритие може да бъде до два (2) мм за всяка от страните, 
но общата дебелина на частта, с която се удря топчето не трябва да е повече от 
десет (10) мм. Така например е възможно частта, с която се удря топчето, да има 
следните размери: 2 мм меко покритие + 6 мм основа + 2 мм меко покритие. 

• Ширината и дължината на свръзката между дръжката и частта, с която се удря 
топчето, може да бъде до четиридесет (40) мм (това съвпада с ширината на 
дръжката). 

Спецификации на хилките за шоудаун – виж Приложение 1. Оригиналът е достъпен 
в уебсайта на МФСН на адрес: www.ibsasport.org/sports/showdown/rules  

12. ТОПЧЕТА 

Топчетата трябва да могат да се чуват. Диаметърът на топчетата трябва да е шест (6) 
см. Те трябва да са с твърда и гладка повърхност. Топчетата трябва да са одобрени от 
Подкомитета на МФСН по шоудаун в случай, че ще бъдат използвани за турнири на 
МФСН. Всички турнири на МФСН са официални първенства и състезания, на които 
може да бъдат получени точки за ранглистите на МФСН. 

http://www.ibsasport.org/sports/showdown/rules/
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13. МАСА 

Размери: 

• Вътрешна дължина  – 366 см (5 мм толеранс) 
• Вътрешна ширина  – 122 см (5 мм толеранс) 
• Височина (от пода до игралната повърхност)  – 78 см 
• Странична стена  – 14 см 
• Ъгли (вътрешен радиус)  – 23 см 
• Джоб за топчетата (полукръг)  – 30 см диаметър 
• Правоъгълен вертикален отвор (от външната страна)  – 30 x 10 см 
• Релефна ограничителна линия за гол зоната  – 40 см диаметър  
• Контактна дъска – 5 см вдадена част, започвайки от вътрешната страна на масата; 

позволено е също удължението й извън масата 
• Централна разделителна дъска – 42 см от горните части на страничните стени; с 

10 см отвор откъм игралната повърхност 
Спецификации на масата за шоудаун – виж Приложение 2. Оригиналът е достъпен в 
уебсайта на МФСН на адрес: www.ibsasport.org/sports/showdown/rules  

 

http://www.ibsasport.org/sports/showdown/rules/
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ЧАСТ Г. ПРАВИЛА ЗА ОТБОРНА ИГРА 

14. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ОТБОРНА ИГРА 

14.1. В случай, че не е указано друго, отборните състезания се играят според 
правилата на МФСН за самостоятелни играчи, както е описано по-горе. 

15. ОТБОРИ 

15.1. Отборите са смесени. Например: един отбор в игра (line-up) се състои от 
двама мъже и една жена или обратно. 

15.2. Във всеки мач може да се заменя по един (1) играч до изчерпването на 
играчите в отбора (по време на състезания един отбор се състои от петима (5) 
играчи). Един играч няма право да фигурира в отборната листа на друг 
национален отбор. Например: играч от национален отбор А няма право да 
играе за национален отбор Б по време на турнира. 

16. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА 

16.1. Победител в мача е отборът, който набере минимум тридесет и една (31) 
точки и има две (2) точки преднина (например 31:29). 

16.2. Всеки играч има право на три сервиса, след което се оттегля и оставя играта 
на този негов съотборник, който първи е опазил три сервиса от играч на 
противниковия отбор. 

16.3. Преди да започне играта, треньорите обявяват на рефера играчите, които ще 
влязат в игра (line-up) и обозначават номерата, с които те ще играят с топчето 
и ще се оттеглят. Обявяването на играчите, които ще влязат в игра (line-up) 
става тайно, преди жребия. 

16.4. Играчите нямат право да излизат от залата и трябва да са готови да заменят 
свой съотборник. 

16.5. Преди началото на играта, реферът хвърля монета. Отборът първи в списъка 
(играч или треньорът), избира между ези и тура. Отборът, спечелил жребия 
има право да избере, знаейки поредността, в която ще играе противниковия 
отбор, дали да бие първи сервис или да отстъпи тази възможност на отбора-
опонент.  
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16.6. При мачове, в които играят отбори, смяната на страните става когато един (1) 
от отборите е достигнал резултат шестнайсет (16). Реферът отваря вратата. 

16.7. Всеки отбор има право на едно прекъсване за един мач. 

17. СИСТЕМА НА ИГРА 

1 Играч 1 от отбор А (А1) бие сервис срещу играч 1 на отбор Б (Б1). 

2 След три сервиса, играч А1 се оттегля и играч Б1 бие три сервиса срещу играч А2. 

3 След три сервиса, играч Б1 се оттегля и играч А2 бие три сервиса срещу играч Б2. 

4 След три сервиса, играч А2 се оттегля и играч Б2 бие три сервиса срещу играч А3. 

5 След три сервиса, играч Б2 се оттегля и играч А3 бие три сервиса срещу Б3. 

6 След три сервиса, играч А3 се оттегля и играч Б3 бие три сервиса срещу играч А1. 

7 След три сервиса, играч Б3 се оттегля и играч А1 бие три сервиса срещу играч Б1. 

Този ред се повтаря до края на мача. 
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