
 

 
 

НАРЕДБА 

НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИАДА ВАРНА 2019 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Национална Универсиада ВАРНА 2019 се организира от Асоциация за 

университетски спорт „Академик” (АУСА), със съдействието на община Варна 

и домакин Висшите училища в град Варна: Технически университет, 

Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”, Икономически 

университет, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Висше 

военоморски училище “Никола Йонков Въпцаров” и Висше училище по 

мениджмънт. 

Националната универсиада е мащабно университетско, спортно събитие, 

обединяващо финалите на 12 вида спорт. 

За определяне града домакин се следва номинацията Европейски град на 

спорта, като първото събитие проведено през 2014 година в гр. София следвано 

от Европейски град на спорта Пловдив 2015 г., Русе 2016 г., Стара Загора 2017 

г. и Европейска столица на спорта София 2018 г. 

Национална Универсиада Варна 2019 се провежда в академичния дух на 

университетското спортно движение. Не се допуска дискриминация, насочена 

срещу висше училище или лице на базата на расова, религиозна или 

политическа принадлежност. 
 

2. ПРОГРАМА 

2.1 СПОРТНА ПРОГРАМА 

Национална Универсиада Варна 2019 включва следните Национални 
университетски шампионати: 
 

БАСКЕТБОЛ    (мъже и жени) 

ВОЛЕЙБОЛ    (мъже и жени) 

ДЖУДО    (мъже и жени) 

КИКБОКС    (мъже и жени) 

ЛЕКА АТЛЕКИТКА   (мъже и жени) 

ПЛУВАНЕ    (мъже и жени) 

ТЕНИС    (мъже и жени) 

ТЕНИС НА МАСА   (мъже и жени) 

ФУТБОЛ    (мъже) 

ХАНДБАЛ    (мъже и жени) 

ОРИЕНТИРАНЕ   (мъже и жени) 

КАТЕРЕНЕ    (мъже и жени) 

МАЖОРЕТНИ ДИСЦИПЛИНИ (мъже и жени) 



 

 
 

2.2. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Национална Универсиада 2019 ще се проведе в гр. Варна, съгласно 

програмата на състезанията за времето от 7 до 12 май 2019 г. 
 

С решение на Спортно Техническа Комисия по вид спорт и одобрение от 

АУСА част от състезанията могат да започнат преди церемонията по откриване. 
 

АКРЕДИТАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДИ СТАРТА НА 

СЪСТЕЗАНИЯТА ПО СПОРТОВЕ. 

НАЧАЛО НА АКРЕДИТАЦИЯ – 7 МАЙ ОТ 10:00 ч. В ОФИСА НА АУС „АКАДЕМИК” В 

„СПОРТПАЛАС“ ВАРНА. 

НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ СЪСТЕЗАТЕЛИ БЕЗ АКРЕДИТАЦИЯ! 

 

2.3. ОТМЯНА НА СЪСТЕЗАНИЕ 

Спортно състезание може да бъде отменено от АУСА, в случай, че към 
крайната дата за подаване на количествени заявки, броят на участниците е по-
малък от: 

а) Индивидуални: двадесет (20) (от минимум четири (4) висши училища); 

б) Отборни: четири (4) отбори, от четири (4) висши училища. 

АУСА е длъжна да уведоми всички участващи висши училища 
предварително, в случай на отмяна на състезание. 
 

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
3.1.СЪСТЕЗАТЕЛИ 

Само следните могат да участват като състезатели в Национална Универсиада 

Варна 2019: 
1. Студенти и докторанти, които се обучават във висшето училище, за което 

се състезават. 
2. Студенти и докторанти без ограничение във възрастта. 
3. Всички редовно записани студенти  и докторанти в текущата година 
придобиват състезателни права от името на съответното ССК/ВУ в деня на 
записването си и го губят след първата сесия на държавните изпити или 
дипломна защита. 

4. Прекъснали студенти и докторанти нямат право да участват в състезани на 
АУСА. 

3.2. ДОКУМЕНТИ 

Ръководителят на Делегацията трябва да представи пред Делегата на 

АУСА и Главния съдия следните документи за всеки един състезател: 

 Студентска книжка; 

 Списък на студентите, заверен от висшето училище; 

 Периодичен медицински преглед (копие); 



 

 
 

 Предсъстезателен медицински преглед (оригинал); 

 Тимов лист по образец; 

 Застраховка злополука при практикуване на спорт (копие). 

 Декларация по GDPR, попълнена и подписана от всеки състезател и 

ръководител 

3.3. РЪКОВОДИТЕЛ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА (РД) 

Всяко висше училище трябва да утвърди Ръководител на Делегацията, 
който да представлява висшето училище и състезателите му на церемониите по 
откриване и закриване, на Генералната техническа конференция, пред АУСА и 
пред всички останали участници и официални гости на Национална 
Универсиада Варна 2019. 

3.4. СРОКОВЕ 

Формулярите за участие трябва да бъдат попълнени компютърно или 
четливо на ръка с печатни букви и трябва да бъдат изпратени в АУСА преди 
следните крайни срокове: 

1. Заявка за участие - К1 – (1 май 2019г.) 

2. Техническа заявка - Лека атлетика - (1 май 2019г.) 

3. Заявка щафета – Лека атлетика - (1 май 2019г.) 

4. Техническа заявка – Плуване - (1 май 2019г.) 
 

4. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

4.1. Настаняване и хранене 

За периода 7-12 май настаняването на делегациите ще се осъществява 
от висшите училища по тяхна преценка, като ще бъде предоставен списък 
на хотели и общежития с техните координати за запазване на места от 
всяко ВУ. 

4.2. Такса за участие в състезанията 

Организационна такса за участие в състезанията, както следва: 

 Такса участие в размер на петнадесет (15) лева за индивидуални 
спортове: 

 Спортно ориентиране; 

 Тенис на маса; 

 Плуване; 

 Тенис на корт; 

 Лека атлетика; 

 Джудо; 

 Кикбокс; 



 

 
 

 Спортно катерене; 

 Мажоретни дисциплини; 

 Такса участие за колективни спортове както следва: 

 Футбол – 300 лв. на отбор; 

 Волейбол – 300 лв. на отбор; 

 Баскетбол – 300 лв. на отбор; 

 Хандбал – 250 лв. на отбор; 

4.3. Начин на плащане 

Всички плащания се извършват от висшите училища по банковата сметка на 

АУСА в лева в период до пет (5) дни преди старта. 

АУСА няма да взема под внимание заявките за участие в състезанията на 
висши училища, които не са заплатили таксите в срок. Същите няма да бъдат 
акредитирани и включени в стартовите списъци. 

4.4. Банкова информация 

Титуляр: Асоциация за университетски спорт „Академик” 

Банка: ДСК АД 
IBAN: BG95STSA93000012724101 BIC: STSABGSF 

Основание: Такса участие НУ Варна 2019 - (съответния спорт) 
 

5. ТЕХНИЧЕСКИ РЕГАМЕНТ 

5.1. Основни положения 

Състезанията от Национална Универсиада Варна 2019 ще се проведат в 
съответствие с най-новите технически правила на съответната национална 
федерация по вид спорт, освен ако АУСА не реши друго. 

Само Ръководителят на Делегацията (РД) или неговият заместник имат 
правото да подават контестация срещу решение на съдиите. Контестацията се п 
одава в писмена форма до Жури д‟Апел, в съответствие с правилата на 
съответната спортна федерация. Всяка контестация трябва да бъде съпроводена 
със заплащане на депозит в размер на петдесет (50) лева, който се възстановява, 
ако протеста е основателен. 

 

5.2. РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЯТА 

5.2.1.БАСКЕТБОЛ 
Състезанията по Баскетбол в програмата на НационалнаУниверсиада 2019 в гр. 

Варна ще се проведат в съответствие с наредбата и дисциплинарния правилник 

на АУСА за спортно-състезателната 2018-2019 г на 07-11.05.2019 г. в 

зала„Христо Борисов“ Варна и спортна зала в „Спортпалас“. 



 

 
 

Висшите училища, участват с: 

- класирания отбор мъже от двадесет (20) състезатели, от които само 

дванадесет (12) може да участват във финалния турнир. 

- класирания отбор жени от двадесет (20) състезатели, от които само 
дванадесет (12) може да участват във финалния турнир. 

 

ТУРНИР ЖЕНИ  

След изиграване на квалификациите ще се определи формата на финалния 

турнир. 

 

ТУРНИР МЪЖЕ  

За финалния етап се класират осем (8) отбора от групите, както следва: 

- Пет (5) отбора - от група - София 

- Три (3) отбора - от група - Велико Търново и Пловдив 

В турнира се играе в две групи от четири (4) отбора по системата „Всеки 

срещу всеки". 

За полуфиналите се класират първите два отбора от двете групи. 

Полуфиналите се играят по системата: 1А - 2Б и 2А - 1Б. 

Победителите от тези срещи играят финал, за 1-2 място, загубилите играят 

за 3-4 място. 

Жребият за групите мъже и номерата на отборите за жени ще бъде 

изтеглени в техническата комисия по баскетбол на АУСА. 
 

5.2.2. ВОЛЕЙБОЛ 
Състезанията по Волейбол в програмата на Национална Универсиада Варна 

2019 ще се проведат в съответствие с правилата на Българска федерация 

Волейбол, освен ако АУСА не реши друго на 08-12.05.2019 г. в спортна зала в 

„Спортпалас“ и зала в гр. Варна. 

В универсиадата вземат участие отборите класирали се на първо и второ 
място в групите. 

Отборите са разпределени в две групи по 4 отбора. Играе се по системата 
„всеки срещу всеки”. Първите два отбора от групите се класират за финалната 
четворка. Отборите на трето място от групите играят за 5-6 място. Отборите на 
4 място от групите, играят за 7-8 място. 

 

 

 



 

 
 

5.2.3. ДЖУДО 
Състезанието по Джудо в програмата на Национална Универсиада Варна 2019 
ще се проведе на 09.05.2019г. в спортна зала на „Спортпалас“ в съответствие 
с най-новите технически правила на Българска федерация по Джудо, освен ако 
АУСА не реши друго. 

Всяко ССК/ВУ може да заяви за участие неограничен брой състезатели.  

В случай, че няма достатъчно състезатели в една категория (минимум 
двама (2)), Главния съдя взима решение как да се процедира. 

Меренето на състезателите ще се проведе на 9.05.2019 г., от 9.00 ч. до 

9.30 ч. Толеранс 1 кг. 

Начало на срещите 10.00 ч. 

МЪЖЕ Категории: 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг 

ЖЕНИ Категории: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг, +78 кг 

Класирането в състезанието е индивидуално и отборно. На базата на 

индивидуалното класиране се прави отборно класиране за мъже и жени, като 

всеки един класирал се състезател носи точки на отбора си. 

Комплексното класиране е общо за мъже и жени като сбор от броя на точките за 

двата профила. 
 

5.2.4. КИКБОКС 
Състезанията по кикбокс в програмата на Национална Универсиада Варна 2019 
ще се проведат на 08.05.2019г. в спортна зала в „Спортпалас“ в съответствие 
с най-новите технически правила на Българска конфедерация по кик бокс и 
муай тай, освен ако АУСА не реши друго. 

 

КИКЛАЙТ КОНТАКТ 
МЪЖЕ      ЖЕНИ 

Категории: 57кг, 63кг., 69кг., 74кг.,   Категории: 50кг., 55кг., 60кг., 65кг., 

79кг., 84кг., 89кг., 94кг., +94кг.   70кг, +70кг 

ЛАЙТ КОНТАКТ 
МЪЖЕ      ЖЕНИ 

Категории: 57кг., 63кг., 69кг., 74кг.,   Категории: 50кг., 55кг., 60кг., 65кг., 

79кг., 84кг., 89кг., 94кг., +94кг.   70кг, +70кг 

 

ПРОГРАМА 

07.05.2019 г. 

1. Мерене на състезателите, жребий – 17.00 ч. – спортна зала в „Спортпалас“; 

2. Техническа конференция – 18:00 ч. – спортна зала в „Спортпалас“; 



 

 
 

08.05.2019 г. 

1. Начало на състезанието – 09:00 ч. – спортна зала в „Спортпалас“ 

 

5.2.5. ЛЕКА АТЛЕТИКА 
Състезанието по лека атлетика ще се проведе на 09-10.05.2019 г. /четвъртък и 

петък/. в гр. Варна, на стадион „Младост“ и стадион „Локомотив“. 

Техническата конференция ще се проведе на 09-ти май от 11:30 часа в 

конферентната зала на стадион „Младост”. 

Спортна програма 

Националният Университетски Шампионат по Лека атлетика – 2019 включва 

следните дисциплини и ще се проведе по следната програма: 

ПРОГРАМА 

Час Дисциплина Пол Кръг Спортен обект 

1-ви ден 9.05.2019г. /четвъртък/ 

11:30 Техническа конференция 

16:30 100 м жени Полуфинал Стадион „Младост” 

16:30 Скок на височина жени Финал Стадион „Локомотив” 

16:30 Гюле  мъже Финал Стадион „Локомотив” 

16:40 100 м мъже Полуфинал Стадион „Младост” 

17:00 800 м жени Финал Стадион „Младост” 

17:15 800 м мъже Финал Стадион „Младост” 

17:00 Скок на височина мъже Финал Стадион „Локомотив” 

18:00 100 м жени Финал Стадион „Младост” 

17:45 Гюле  жени Финал Стадион „Локомотив” 

18:45 100 м мъже Финал Стадион „Младост” 

19:30 4х100 м жени Финал Стадион „Младост” 

19:40 4х100 м мъже Финал Стадион „Младост” 

2-ри ден 10.05.2019г. /петък/ 

9:00 1500 м  жени Финал Стадион „Младост” 

9:00 Скок на дължина жени Финал Стадион „Младост” 

9:00 Диск  жени Финал Стадион „Локомотив” 

9:15 400 м  жени Финал Стадион „Младост” 



 

 
 

9:30 400 м мъже Финал Стадион „Младост” 

10:00 3000 м мъже Финал Стадион „Младост” 

10:30 Скок на дължина мъже Финал Стадион „Младост” 

10:30 Диск  мъже Финал Стадион „Локомотив” 

11:00 4х400 м жени Финал Стадион „Младост” 

11:15 4х400 м мъже Финал Стадион „Младост” 

 

Награждаването ще се извършва непосредствено след всяка 

дисциплина на стадион „Младост”. 

 

УЧАСТНИЦИ 

Максималният брой участници за всеки отбор е 20 мъже, 20 жени и 2-ма 

треньори. 

 

СРОКОВЕ 

Формулярите за участие трябва да бъдат попълнени компютърно в 
приложената форма и трябва да бъдат изпратени преди следните крайни 
срокове: 

Поименни заявки за участие по дисциплини се приемат в срок до 1 май 
2019г. на адрес: sport@aus.bg или teryy@abv.bg 

 състезателните номера ще се получат срещу подпис на представител на 
делегацията/ръководител/ на техническата конференция. Номерата се 
връщат във вида в който са получени. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ 

Състезанията по лека атлетика от Националната Универсиада Варна 2019 

ще се проведат в съответствие с най-новите технически правила на съответната 

Националната спортна федерация (НСФ) освен, ако АУСА не реши друго. 

Във всяка дисциплина имат право на участие 3-ма състезатели от отбор. 

Един състезател може да стартира в 3 индивидуални дисциплини и 2 щафети. 

 Промени в заявката могат да бъдат извършени само по отношение на 

състезатели, фигуриращи в предварителната заявка на ВУ. Те могат да бъдат 

направени не по-късно от 1 час преди техническата конференция. 

 Заявка за участие в щафетните бягания се представя в Секретариата не 

по-късно от 90 минути преди началния час на щафетните бягания, като се 
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посочват имената и състезателните номера по постове. Смяна на състезател в 

щафетния отбор се прави не по-късно от 45 минути преди старта, единствено, 

ако новия състезател фигурира в предварителната заявка на ВУ. 

 Проверката на участниците трябва да приключи 20 минути преди 

началния час за беговите дисциплини и 30 минути преди началния час за 

дисциплините от група скокове и хвърляния. 

В съответствие със Състезателните Правила на IAAF: 

 за участниците в техническите дисциплини (скок на височина, скок на 

дължина, тласкане на гюле и мятане на диск), времето за изпълнение на опит 

е 1 минута, освен в случаите предвидени в Правилата на IAAF; 

 Зоната за приемане и предаване на щафетата при щафета 4х100 м е 30 метра, 

като стартиране преди зоната на съответния пост, който трябва да получи 

щафетната палка не се разрешава; 

 Всеки състезател, отговорен за фалстарт се дисквалифицира. 

КЛАСИРАНЕ 

Класирането в НУШ ЛЕКА АТЛЕТИКА 2019г. е индивидуално, отборно 

по групи дисциплини и комплексно. 

За отборното класиране точки се начисляват на двамата най-добре 

представили се състезатели от отбор в дадената дисциплина, без да се посочват 

предварително. Ако трети състезател се е класирал между първите 14, то той не 

носи точки за своя отбор, а следващите състезатели не преминават по-нагоре в 

класирането и си запазват точките според мястото си в крайното класиране. 

Ако първите трима състезатели са от един отбор получават медали. 

Точки получават първите 14 състезатели, за съответната дисциплина и се 

начисляват както следва: 1-во място – 15 т., 2-ро – 13 т., за 3-то – 12 т., 11 т. за 

4-то място и т.н. до 14-то място – 1 точка. 

При равенство в точките предимство има отборът с повече челни места в 

групата дисциплини. 

НАГРАДИ 

- Призьорите във всички дисциплини ще бъдат наградени с медали. 

- С купи ще бъдат наградени отборните победители по групи дисциплини. 

- С купи ще бъдат наградени отборните победители комплексно за мъже и 

жени. 

    

Петя Петкова, e-mail: teryy@abv.bg  тел. : 0887 576 470 
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5.2.6. ПЛУВАНЕ 
Първенството ще се проведе съгласно изискванията на ПРАВИЛНИКА за 

спортно – състезателна дейност на АУС “Академик“ и настоящата НАРЕДБА. 

Състезанието по плуване ще се проведе на 10 - 11 май 2019г. в град 

Варна, Спортен комплекс „Приморски“, басейн „Юлиян Русев. 

Техническата заявка/поименна/ със заявени предварителни времена трябва 

да бъде направена в приложената форма до 1.05.2019г. Техническата 

конференция  ще се проведе на 10.05.2019г. от 16:00 ч. в СК „Приморски“. 

Водачите на отбори могат да премахват състезатели от заявката, но не и да 

добавят нови такива. 
 

ДИСЦИПЛИНИ 

50 м. свободен стил 

50 м. гръб 

50 м. бътерфлай 

50 м. бруст 

100 м. свободен стил 

100 м. гръб 

100 м. бруст 

100 м. бътерфлай 

200 м. бруст 

200 м. свободен стил 

200 м. съчетано 

4 х 50 м. смесена съчетана щафета 

4 х 50 м. свободен стил 

4 х 50 м. съчетана щафета 

 

ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ 

Основни положения 
 

Състезанията по Плуване на 50 метров басейн от програмата от 

Национална Универсиада 2019 Варна ще се проведат в съответствие с 

техническите правила на Българска федерация плувни спортове, освен ако 

АУСА не реши друго. Всяко ССК/ВУ може да заяви за участие: 

  - един (1) отбор мъже от осем (8) състезатели, като всеки състезател има 

право на участие в до три (3) индивидуални дисциплини и три (3) щафетни 



 

 
 

дисциплини. Точки за класирането носят само двама (2) състезатели на 

дисциплина, с по-добри времена. 

  - един (1) отбор жени от осем (8) състезатели, като всеки състезател има 

право на участие в до три (3) индивидуални дисциплини и три (3) щафетни 

дисциплини. Точки за класирането в индивидуалните дисциплини носят само 

двама (2) състезатели на дисциплина, с по-добри времена. 

Състезанията по плуване на 50 метров басейн се провеждат по време. 

Сериите се подреждат според посочените във техническата заявка времена. 

Точки получават първите двама класирали се състезатели от ВУ както следва: 

1-во място – 27 т.; 2-ро място – 25 т.; 3- то място – 24 т. и т.н. до 25-то място – 2 

т. Класиралите се след 25-то място получават по 1 т. за участие. Точките от 

щафетите се удвояват. 

 

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

10.05.2019 /петък/ 

16.00ч. – загрявка 

16.50ч. – откриване 

17.00ч. – първи старт 

50 м.св.стил    ж/м 

200 м.бруст     ж/м 

100 м.гръб     ж/м 

100 м.бътерфлай   ж/м 

4 х 50 м. см. съч. щафета 

 

11.05.2019 /събота/ 

09.00ч. – загрявка 

10.00ч. – първи старт 

200 м.св.стил   м/ж 

50 м. гръб    м/ж 

50 м.бътерфлай   м/ж 

50 м.бруст    м/ж 

4 х 50 м. св.стил щафета м/ж 

 



 

 
 

11.05.2019 /събота/ 

16.00ч. – загрявка 

17.00ч. – първи старт  

200 м.съчетано    ж/м 

100 м.св.стил    ж/м 

100 м.бруст    ж/м 

4 х 50 м. съч. щафета  ж/м 

 

КЛАСИРАНЕ 

Класирането в НУ 2019 по плуване на 50 м. басейн е лично, отборно - 

отделно за мъже и жени и крайно комплексно. 

Заявки за участие на e-mail: sport@aus.bg 

Техническа заявка/поименна, според приложената форма, с посочени 

предварителни времена/ на v_tsekov@abv.bg 

За допълнителна информация: 

Вили Цеков, e-mail: v_tsekov@abv.bg тел. : 0897/937356; 0882/164844 
 

5.2.7. ТЕНИС 
 Състезанията по Тенис в програмата на Национална Универсиада Варна 
2019 ще се проведат на 8, 9 и 10 май 2019г. на тенис кортовете в „Спортпалас“, 
в съответствие с най-новите технически правила на Българска федерация по 
Тенис, освен ако АУСА не реши друго. Базата разполага с три корта (изкуствей 
клей). 
 Всяко ВУ може да заяви за участие осем (8) участници, от които четири 

(4) мъже и четири (4) жени. Минимален брой състезатели за участие в отбор 

четири (4). Система на провеждане на турнира – лично и отборно. Класиране - 

индивидуално и отборно. Индивидуалният турнир ще се проведе по система на 

елиминация. Отборното класиране ще се определи на база резулататите от 

индивидуалния турнир. 

Точките за отборното класиране на база индивидуалния турнир (мъже и жени по 

отделно) се дават, както следва : за победа - 5 точки, за загуба - 2 точки. 

За комплексното класиране се събират точковите резултати от мъже и жени. 

Формата на срещите ще бъде определен на Техническата конференция в 

зависимост от броя на участниците. 

 

mailto:sport@aus.bg
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5.2.8. ТЕНИС НА МАСА 
Състезанията по Тенис на маса в програмата на Национална Универсиада 
Варна 2019 ще се проведат в съответствие с най-новите технически правила на 
Българска федерация по Тенис на маса, освен ако АУСА не реши друго на 10 и 
11.05.2019 г. в зала в „Спортпалас“. 

Състезания: 

Отборно – финален етап 

Индивидуално първенство – лично, двойки и смесени двойки – мъже и жени 

Състав на отборите: 3 мъже/1 резерва/, 2 жени/1 резерва/ и 2 треньори.  

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

Отборно първенство по тенис на маса се провежда по системата „всеки 

срещу всеки”, като се запазват резултатите от есенното първенство, до 

излъчване на призьори.  

Системата, по която ще се организира индивидуалното първенство ще се 

уточни на техническата конференция, в зависимост от броя на участниците. 

Kласирането е отборно и индивидуално. 

 

ПРОГРАМА 

10.05.2019 г. 

09.30 часа - Техническа конференция – зала в Спортпалас 

10.00 - Отборно първенство – до изиграване на всички кръгове 

15.00 часа – техническа конференция индивидуално първенство 

Индивидуално първенство 

11.05.2019 г. 

10.00 - Индивидуално първенство 

Награждаване 

 

Телефон за контакти 0886844325 Елиз Караманлиева. 

 

5.2.9. ХАНДБАЛ 
Състезанията по Хандбал в програмата на Национална Универсиада Варна 
2019 ще се проведат в съответствие с правилата на Българска федерация по 
Хандбал, освен ако АУСА не реши друго. 

Финалния турнир ще се проведе в зала в „Спортпалас“ гр.Варна на 7, 8 
и 9 май 2019. 

Програмата ще бъде изготвена след крайния срок за подаване на заявките. 



 

 
 

5.2.10. ФУТБОЛ 
Състезанията по Футбол в програмата на Национална Универсиада Варна ще се 
проведат съгласно действащите правила на играта, Наредбата на Български 
футболен съюз за сезон 2018-2019 г., Наредба за провеждане на НУШ по 
футбол за 2018-2019 г. на ТК по футбол към АУС "Академик", Финансовата 
наредба на БФС за сезон 2018-2019 г., Правилник за спортно- състезателната 
дейност и Дисциплинарния правилник на АУС „Академик“. 

Висшите училища, участват с: 

- класираният отбор мъже, състоящ се от 22-ма състезатели, от които 

осемнадесет (18) може да участват в една среща. 

Финалните срещи (финална четворка) ще се играят на 13-16.05.2019г. на 

затревен терен в град Варна. 

 

5.2.11. СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ 
Състезанията по Спортно ориентиране в програмата на Национална 
Универсиада Варна 2019 ще се проведат в съответствие с най-новите 
технически правила на Българска федерация по Ориентиране, освен ако АУСА 
не реши друго. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ 

 08.05.2019г. - 15.00 часа - старт на спринтова дистанция, гр. Варна 

 09.05.2019г. - 10.30 часа - старт на средна дистанция, гр. Варна. 

Допълнителна информация ще бъде дадена с Бюлетин 1, който ще бъде 

публикуван до 01.05.2019 г. 

Класирането ще бъде лично, сбор на времената от двата състезателни дни 

и отборно, отделно за мъже и жени. Класиралите се на първите 3 места в 

индивидуалните  състезания ще получат медали, а в отборното купи. 

 

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ  

Класирането ще бъде лично, сбор на времената от двата състезателни дни 

и отборно, отделно за мъже и жени. Класиралите се на първите 3 места в 

индивидуалните състезания ще получат медали, а в отборното купи. 

 

доц. Тодор Педев 0893 39 63 95 todor_pedev@abv.bg  
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5.2.12. СПОРТНО КАТЕРЕНЕ 
Национален университетски шампионат по Спортно катерене ще се проведе в 

град Варна на 10 и 11 май 2019г. в спорта зала ”Черно море”. 

Национален университетски шампионат по Спортно катерене ще се 

проведе съобразно правилника на БФКА и включва следните дисциплини: 

 

Трудност и скорост МЪЖЕ   ЖЕНИ ИНДИВИДУАЛНО 

Трудност и скорост МЪЖЕ   ЖЕНИ ОТБОРНО 

Състезателните номера се получават от РД или треньора на Техническата 

конференция. 

Класирането по Спортно катерене е индивидуално и отборно. 

Индивидуалното класиране е съобразно реда на финиширане в даденото 

състезание (съгласно правилника на БФКА). Отборното класиране съобразно - 

сбора от точките на всички класирали се на финал от двете дисциплини 

състезатели на даден университет. 

 

Точки за класирането: 

 
 

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

Дата Час Състезание Място 

 
 
 
 
 

 

10 МАЙ 

09:30 – 10:00 Регистрация и Техническа конференция Спортна зала 
“Черно море “ 

10:30–12:00 Старт 1-ва кваливикация мъже и жени-
трудност 

Спортна зала 
“Черно море “ 

13:00-14:30 Старт 2-ра квалификация мъже и жени-
трудност 

Спортна зала 
“Черно море “ 

16:30 Отваряне зона за загряване Спортна зала 
“Черно море “ 

Място Точки

1 100

2 70

3 50

4 20

5 10

6 5

7 3

8 1



 

 
 

15:45 - 16:30 Затваряне зона за загрявка и проверка на 
състезателите 

16:45 Оглед на Състезателите Спортна зала 
“Черно море “ 

17:00 Финал - Трудност Спортна зала 
“Черно море “ 

 

 

 

11 МАЙ 

09:00 Регистрация за Скорост Спортна зала 
“Черно море “ 

09:50 Оглед и демонстрации Скорост Спортна зала 
“Черно море “ 

10:00 Стартове Скорост Спортна зала 
“Черно море “ 

12:00 Награждаване Спортна зала 
“Черно море “ 

 

5.2.13. МАЖОРЕТНИ ДИСЦИПЛИНИ 
 

Националният университетски шампионат по Мажоретни дисциплини се 
организира и провежда от АУС „Академик”. 

Състезанието е регламентирано от Съдийски Правилник на БЪЛГАРСКИ 
ЧИРЛИДИНГ СЪЮЗ и СЪДИЙСКА КОМИСИЯ КЪМ БЧС и ще се проведе на 

11.05. 2019 г. в зала „Спортпалас“ и на 12.05.2019 г. в закриването. 

ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ 

Cheer free style pompons (чир фристайл помпони) – групи. 

1. Игралната площ: дължина –14 м; широчина –12 м настилка: различна от 

мрамор и асфалт 

2. Продължителност на композицията (музиката) –отборите трябва да 

изпълнят танц с продължителност минимум 2‟15„‟ (2 минути и 15 

секунди), максимум 3„ ( минути). Засичането на музиката ще започне на 

първия такт на музиката, на първата гласова команда или на първото 

движение. За край ще се счита последния такт на музиката или когато 

всички членове на отбора заемат неподвижна позиция. 

3. Композиция – Танцът трябва да съдържа специфичните техники и 

окуражаващи движения на спорта Cheerleading. Основно, танцът трябва 

да включва движения с ръцете, скокове, поддръжки, пирамиди, както и 

използване на музиката. В допълнение, танцовата композиция трябва да 

съдържа както задължителните елементи, така и собствена творческа 

оригиналност. Също така части от хореографията трябва да са 



 

 
 

фокусирани върху танца, подчертавайки танцовите способности на 

състезателите и самата хореография. 

4. Музика - Текстът трябва да бъде подходящ за всички присъстващи. 

Изискванията за носителя на музиката ще бъдат уточнявани преди всяко 

състезание, но е препоръчително винаги да се разполага с mp3 или audio 

фаил. 

PERFORMANCE CHEER КАТЕГОРИИ: 

1. ПОМПОНИ 

Брой състезатели в един отбор – максимум 14. 

Не е задължително помпоните да се използват през цялото време на 

съчетанието, но не по-малко от 50% от времетраенето на изпълнението 

Движенията на ръцете трябва да са отсечени, чисти и точни. Всички 

състезатели трябва да играят в синхрон. Хореографията трябва да включва 

промени в нивото (стоеж, седеж и др.), групова работа, престроявания и др. 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Упражненията от всяка категория, задължително се изпълняват минимум 

по 1 (един) път. 

Всяко упражнение може да се повтаря без ограничения. 

Изпълняват се от един, двойка или група състезатели 

1.1 (един) скок (всички вариации) 

2.1 (една) поддръжка 

3.1 (една) пирамида 

- ниски пирамиди 

- високи пирамиди 

4. 1 (едно) равновесие – везна или въртене (пирует) 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ 

Изпълняват се от един, двойка или група състезатели 

1. Колело– странично, напред и назад 

2. Премятане– напред и назад 

3. Превъртане -  всички равнини.  

Може да се изпълнява индивидуално или от партньор/и. 

При приземяване след  превъртание, задължително ловене от партньор. 

Приземяване директно на коленете, таза или главата не е разрешено. 

Приземяване до опора на земята не е разрешено. 

 



 

 
 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Възпрепятсване на изпълнението 

1. Ако по мнение на официалните лица, изпълнението на даден отбор има 

проблем с настилката, музиката или други съоръжения, свързани със 

състезанието (но не и ако е по вина на отбора), тогава отборът трябва да спре 

изпълнението си. 

2. Отборът изпълнява отново цялата си композиция, но оценяването ще 

продължи от момента, където е спряло първоначалното изпълнение. 

3. Ако даден отбор има нужда да изиграе композицията си отново, но не 

успее да я изпълни изцяло, то тогава ще получи оценка, базирана на по-ниско 

ниво изпълнение. 

4. Когато изпълнението е нарушено поради неизправност на екипите или 

аксесоарите на отбора, състезателите трябва да се опитат да продължат, но ако 

спрат, по решение на официалните лица, се прилагат гореизложените правила 

или следва дисквалифициране. 

 

ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ 

1. Всякакви въпроси, свързани с правилата или процедурите на състезанието 

могат да бъдат уреждани само от ръководителя/треньора на отбора и 

адресирани само към официалния директор/ръководител на състезанието. 

Тези запитвания трябва да бъдат направени преди изпълнението на отбора. 

2. Всякакви въпроси, свързани с изпълнението на отбора, трябва да бъдат 

направени веднага след изпълнението или след обявяването на резултата и 

адресирани до ръководителя на състезанието. 

 

СПОРТМЕНСТВО 

Всички участници се съгласяват да се държат по начин, който показва 

добро спортсменство по време на цялото състезание, с положително представяне 

при влизане и излизане от зоната за изпълнение, както и по време на 

изпълнението. Ръководителят/треньорът на всеки отбор е отговорен за това 

всички, свързани с даден отбор (състезатели, треньори, родители и други лица) 

да се държат подобаващо. Тежките случаи на неспортсменско поведение могат 

да доведат до дисквалификация на отбора. 

 

 

 



 

 
 

ТРАВМИ 

Единствените лица, които  могат да прекъснат изпълнение поради 

травма са: ръководителят/треньорът на отбора; травмираното лице. 

Официалните лица ще определят дали на отбора ще бъде позволено да 

повтори изпълнението си на по-късен етап. 

• моментът на повторното изпълнение ще бъде изцяло определен от 

официалните лица. 

• отборът може да изпълни цялата си композиция, но ще бъде оценен от 

момента на прекъсването. 

• Ако има необходимост даден отбор да повтори изпълнението си, но не 

успее да го направи изцяло, то тогава ще получи оценка, базирана на по-ниско 

ниво изпълнение. 

• Контузеният участник не може да продължи участието си освен ако, 

медицинското лице на състезанието му разреши това 

• Ако има съмнение за мозъчно състресение, участникът не може да 

продължи състезанието, освен ако не получи разрешение от лекар специалист 

по травми на главата. 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС 

Общо правило 

Мажоретните дисциплина са спорт, който се базира на насърчаването, 

стимулирането на публиката и общността като сдружение между 

съотборниците. 

Изисква се поведението на всички участници да бъде съгласно спортния и 

насърчителния дух. 

Кодекс на провеждане: 

- Спазвай правилата; 

- Уважавай другите отбори, зрителите, членовете на комисията и журито; 

- Хореографията, музиката и облеклото трябва да са почтителни спрямо 

публиката и участниците. Не се позволяват аспекти, поведение, език, движения 

или действия, считани за насилствени, вулгарни, расистки или обидни; 

- Не обиждай и критикувай; 

- Следвай инструкциите и решенията на ръководството на състезанието; 

Нарушителите ще бъдат наказани с глоба и, ако е необходимо, ще бъдат 

изключени от състезанието. 

 



 

 
 

ОЦЕНЯВАНЕ 

По време на изпълнението, състав от мин 3 макс 6 съдии оценява отбора по 

100 точкова система. В случай на равенство, за първото място се взимат 

предвид оценките от критерии техника.  

 

ОЦЕНЯВАНЕ И РЕЗУЛТАТИ 

Протоколите с индивидуалните резултати на всеки отбор са за ползване 

само от всеки конкретен съдия. Всеки съдия има отговорността и 

пълномощието да преразглежда и да представи своите крайни оценки и 

класиране преди окончателното подреждане на точките за всички отбори. 

Резултатите и класирането ще бъдат достъпни само за треньорите след 

приключването на състезанието. След края на състезанието всички отбори ще 

получат документ, показващ оценките на всеки съдия, както и крайното 

класиране. 

1. Оценяване 

Ще се оценяват хореографията и изпълнението й съгласно критериите, 

поставени от съдиите на „Състезанието“. Всеки съдия може да поставя 

максимум 100 точки на отбор. 

2. Оценки 

- Сума от точките, дадени от всеки съдия. 

- Крайният резултат се изчислява като средно от сумата. 

- Наказателните точки се премахват от крайния резултат. 

Доброто представяне се основава на правилната техника на изпълнените 

елементи на Cheerleading, на танца, на хореографията, на творческата 

оригиналност, на представянето и на груповия синхрон. Ще се оценяват: 

• Cheerleading елементи като прецизност и чистота на извършваните 

движения, добра техника, контрол и позиция на тялото 

• Техника на помпоните 

• Включване на танцови техники, танцови стъпки и разновидности от 

танцови стилове 

• Ритъм, групова цялост, интерпретация на музиката 

3.Наказания 

Всички вулгарни, расистки или събуждащи неприлични асоциации 

движения, поведение или език на участниците, треньорите или феновете могат 

да доведат до дисквалификация на съответния отбор. 



 

 
 

Неспазване на правилата ще завърши с дисквалификация независимо дали 

става въпрос за отбори, участници, зрители, съдии или членове на комисията. 

 

Кодекс за изпълнение на наказания: 

• Отбори с по-малко от 50% мъже ( 6 жени и 5 мъже) – 5 точки* •Отбори с 50% 

мъже и 50% жени (6 жени и 6 мъже) – 10 точки* 

• Отбори с повече мъже отколкото жени (6 жени и 7 мъже) – 20 точки* 

• Надвишаване на допустимата продължителност на танца – 1 точка за всяка 

допълнителна секунда 

• Отсъствие на задължителните елементи– 10 точки •Липса на помпони – 10 

точки 

• Неуместна музика – 10 точки 

• Оплакване за обидно поведение – дисквалификация 

Решенията на главния съдия не подлежат на възразяване! 

*Мъжете няма да бъдат санкционирани, ако присъстват в танца само и 

единствено като „наблюдатели/съблюдатели“ – не участват в танца, а само 

помагат на мъжоретките. 

„Наблюдател/съблюдател“ – за наблюдател се счита човек, който е в 

съприкосновение със сцената и наблюдава за всякакви опасности при качването 

и извършването на въздушните акробатики. Той е отговорен за наблюдението 

на „летящото момиче“ и трябва да е подготвен да я хване, ако тя тръгне да пада. 

 

 

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЯНЕТО 

критерий  описание точки 

     

 Правилна  

Чисти линии и нива, отсечени, 

 

 

техника с 

 

10   

силови и точни движения на ръцете  

помпоните 

  

    

 

Техника на 

 Точни нива и положения на ръцете,  

техника 

 

торса, хълбоците, краката, дланите, 10 

движенията 

 

  

ходилата, контрол на тялото, 

 

    



 

 
 

 Техника на  Правилно изпълнение на  

 специалните  скокове, въртения, поддръжки, 10 

 умения  партньорства и др.  

 Синхрон/  

Всички се движат като един в такт с 

 

 

ритмичност с 

 

10   

музиката  

музиката 

  

    

изпълнение 

Еднаквост на  Чисти и точни движения от всички 

10 движенията   

     

   Равни, и пропорционални  

 Разстояния  разстояния между състезателите при 10 

   фигурите и престрояванията  

 Музикалност/  Използване на стила и акцентите на  

 креативност/  музиката, стил, креативност, 10 

 оригиналност  движения  

 

Композиция/ 

 Формации/фигури и престроявания,  

хореография 

 

визуален ефект от груповата работа, 10 визуални ефекти  

   работа с помпоните  

 

Ниво на трудност 

 Трудност на специалните умения, 

10   движенията, ритъма на музиката 

     

Общо 

Комуникация/ 

 да се представи  

 

динамична, подходяща за 

 

поведение/ 

 

10 представяне  аудиенцията композиция, заедно с 

 благоприличие  

подходящи костюми,музика и 

 

    

  общо 100 

     



 

 
 

6. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 

6.1. Класиране 

Класирането в Национална Универсиада Варна 2019 е комплексно, 

отборно и индивидуално. 

6.2. Награди 

а) С купа за Комплексен Шампион на Национална Универсиада Варна 
2019 се награждава Ръководителя на Делегация, чиито състезатели и отбори 
имат най-много спечелени златни медали. В случай, че има делегации с равен 
брой златни медали, купата се присъжда на тази с по- голям  брой  сребърни  
медали  (или  бронзови, в случай на равен брой сребърни). 

б) С медал се награждават първите трима (3) състезатели в индивидуалните 
състезания; а при колективните игри - с медал се награждават състезателите на 
първите три (3) отбора; 

в) С купи се награждават първите три (3) отбора в отборните състезания; 

 

КООРДИНАТИ РЪКОВОДИТЕЛИ СПОРТ 
 

Председател на ТКНУ 

Георги Игнатов (СУ) 

0882 773 735 gochev730626@abv.bg 

Баскетбол 

Цанко Цанков (НСА) 

0887 525 799 tz_tzankov@abv.bg 

Волейбол 

Николай Георгиев (МУСФ) 

0877 480 327 med.uni.ngeorgiev@abv.bg 

Джудо 

Анжелина Янева (СУ) 

0888 434 880 sport_su@abv.bg 

Кик бокс 

Евтим Лефтеров 

0893 396 477 effo1@abv.bg 

Лека атлетика 

Петя Петкова (НСА) 

0887 576 470 

 

teryy@abv.bg 

Тенис 

Любен Чобанов 

0888 204 616 luben_chobanov@abv.bg  

Тенис на маса 

Елиз Караманлиева (СА) 

0886 844 325 eliza80@abv.bg 

Хандбал 

Румен Иванчев (НСА) 

0888 245 077 sport@aus.bg 

Футбол 0882 773 735 gochev730626@abv.bg  

mailto:gochev730626@abv.bg
mailto:tz_tzankov@abv.bg
mailto:med.uni.ngeorgiev@abv.bg
mailto:sport_su@abv.bg
mailto:effo1@abv.bg
mailto:teryy@abv.bg
mailto:luben_chobanov@abv.bg
mailto:eliza80@abv.bg
mailto:sport@aus.bg
mailto:gochev730626@abv.bg


 

 
 

Георги Игнатов (СУ) 

Плуване 

Вили Цеков (ИУ ВАРНА) 

0882 164 844 v_tsekov@abv.bg 

Спортно Ориентиране 

Тодор Педев (НСА) 

0893 396 395 todor_pedev@abv.bg 

Спортно Катерене 

Мария Георгиева 

0878 279 907 mimsaclimber@gmail.com  

Мажоретни дисциплини 

Николета Бочева (СУ) 

0885 021 416 n429@abv.bg  

 

 

 

АУС „АКАДЕМИК” СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО НА 

ПРОМЕНИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ! 
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