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1. Държавните първенства по шоудаун през 2017 г. да се проведат в периода 21-24 
септември в гр. Варна. 

2. Държавните първенства са за мъже и жени, в които се включват също младежите 
и девойките. 

3. Държавното първенство за мъже се провежда в две групи: „А” и „Б”. 

4. В група „А” се състезават 12 шоудаунъри – първите 12 от класирането през 2016 г. 
В случай, че някой отпадне, неговото място се заема от следващия в класирането 
(13-ти, 14-ти и пр). 

5. В група „Б” се състезават всички останали, като се разпределят в квалифика-
ционни групи, с оглед техния брой. 

6. В група „А” се оформят 2 квалификационни групи от по 6 състезатели, като се 
играе по системата всеки срещу всеки. 

7. Първите 4 от всяка група се класират за четвъртфинали. Класиралите се на 5 и 6 
места играят за разпределяне на местата от 9 до 12 – пети срещу шести, 
загубилите играят за 11/12 места, а спечелилите за 9/10 места. 

8. Класиралият се на 12 място директно изпада в група „Б”. Класиралите се на 10 и 
11 места играят баражи с класиралите се на 2 и 3 места в група „Б”. 

9. Класиралият се на 1 място в група „Б” директно влиза в група „А”. 
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10. Четвъртфиналите в група „А” се провеждат първи срещу четвърти и втори срещу 
трети. Загубилите продължават да играят за разпределение на местата от 5 до 8. 
Спечелилите се класират за полуфинали. Загубилите в полуфиналите играят за 
бронзов медал, а спечелилите за златен и сребърен. 

11. Държавното първенство по шоудаун за жени се провежда, като състезателките се 
разпределят в квалификационни групи с оглед техния брой. Схемата е сходна, 
както при мъжете. 

12. Разходите за държавните първенства по шоудаун са за сметка на федерация 
„Спорт за хора със зрителни увреждания” и спортните клубове. 

Настоящата наредба е приета от УС на ФСХЗУ на 1 август 2017 г. 
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