
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА БУКВОПЛЕТ

ОБЩИ ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

1. Водещият извиква всеки участник според изтегления номер.
2. Състезателят трябва да застане на определено на сцената място.
3. Дикторът произнася думата бавно и високо.
4. Състезателят  повтаря  думата  на  диктора, за  да  потвърди,  че  я  е  чул

правилно, като започва по следния начин: „Думата „ ………” ще изпиша по
следния начин”.

5. Състезанието  е  от  три  етапа  и  съответно  думите  са  разделени  по
сложност  в  три  етапа.  Думите  от  първия  и  втория  етап  се  задават  в
груповата фаза на състезанието. Трети етап думи се задават на финала на
състезанието.

6. В  първия  начален  етап,  състезателят  разполага  с  1  (една)  минута  за
назоваване на  буквите. Във втори състезателят разполага с 1,5 (една и
половина) минути, за да назове буквите, с които се изписва думата и да я
използва  с  основното  й  значение  в  изречение,  за  да  удостовери,  че
разбира  смисъла  й.  В  третия  етап  състезателят  разполага  с  2  (две)
минути, в които се дава изречение с липсваща дума, състезателят трябва
да се сети за думата, която логически пасва на изречението /синоними се
приемат  с  мнозинство  от  журито/,  след  което  да  я  буквува  и  запише
правилно в изречението.

7. В рамките на времето с  което разполага състезателят може да поиска
дикторът да повтори думата, но не и след като е започнал да я произнася.

8. Участникът  трябва да назове всяка буква високо, ясно и правилно.
9. След като свърши, състезателят произнася отново цялата дума.
10.Ако съдийският екип реши, че буквите са назовани правилно, казва на

състезателя  „Вярно”  и  състезателят  сяда  на  мястото  си.  При  грешка,
съдията казва  „Грешка”  и  състезателят  сяда  при дисквалифицираните
участници в публиката, като преди това е свалил номера си.

11.Основните  правила  на  състезанието  важат,  докато  останат  двама
състезатели. 

ВТОРИ ЕТАП НА СЪСТЕЗАНИЕТО

1. Дикторът обявява начало на втори кръг, когато останат  15 /петнадесет/
участници (или половината).

2. В  този етап на  състезанието участникът трябва  да  назове  буквите на
думата  и  да  я  употреби  с  основното  й  значение  в  изречение. Ако  с
първото  изречение  не  става  ясно,  че  състезателят  разбира  основния
смисъл на думата, има право да състави второ изречение.

3. Състезателят отпада, ако не е назовал вярно буквите, с които се изписва
думата  или ако не я е употребил правилно в изречението в рамките на
първия или втория опит.



ТРЕТИ ЕТАП НА СЪСТЕЗАНИЕТО
/КОГАТО ОСТАНАТ ДВАМА СЪСТЕЗАТЕЛИ/

1. Състезателят получава изречение, в което с празно място е обозначена
липсата на дума.

2. Детето  казва  думата,  която  смята,  че  пасва  логически  на  правилното
място. Синоними на думата се приемат с мнозинство от журито.

3. Следва назоваване на буквите в думата от детето.
4. Изписване на думата в празното място на изречението.
5. Ако първото дете сгреши, не отпада, а другият участник трябва да каже

думата, да назове съставните букви и изпише в същото изречение. При
правилна  дума,  която  е  буквувана  и  записана  правилно  от  втория
участник той получава още едно изречение с празно място за дума. Ако
се справи без грешка, то той е победител в състезанието.

6. Ако вторият участник се сети за правилната дума, буквува я и я запише
правилно в изречението, но сгреши даденото му ново изречение, на ред е
първият участник.

7. Ако първият участник сгреши думата и вторият участник също я сгреши,
тогава първият участник получава ново изречение с липсваща дума и
състезанието продължава.

8. Така описаният процес продължава, докато се обяви победител.
9. С  изключение  на  горепосочените  промени  за  последния  етап,  всички

основни правила продължават да важат.

 ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ИМА В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО:

1.  Състезателят  сгреши  при  произнасянето  на буквите  от  думата  или  не
успее да състави изречение с нея с основното й значение;

2. Състезателят наруши правилата на състезанието;
3. Състезателят не успее да  произнесе вярно  буквите,  да изпише правилно

думата или да състави изречение с нея за определеното време, както и да
посочи грешна дума в липсващото място в изречението;

4. Състезателят не изпълни нареждане на официално лице, като водещия
или журито;

5. Когато водещият или журито имат основателна причина.

ВАЖНО

- Участник или зрител, уличен в подсказване или опит за подсказване, ще
бъде дисквалифициран или отстранен.

-  Ако  има  възражения  относно  отпадане  на  участник  те  могат  да  бъдат
направени  непосредствено  след  решението  на  журито  и  преди
следващият участник да е започнал участието си. При необходимост ще
бъде изслушан аудио записът от състезанието. Заключението направено
от съдиите е окончателно и не се обжалва.

гр. Русе, 2016 г.


