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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2020 ГОДИНА НА 

Асоциация за университетски спорт „Академик” 

 Поради въведеното извънредно положение през м. март 2020г., Държавният 

спортен календар на Асоциация за университетски спорт „Академик“ започна през м. 

юни с изиграване на финалната фаза на Национален университетски шампионат по 

футбол в периода 24.06.-03.07.2020г. Четвъртфиналните срещи бяха изиграни на 

стадионите в гр. Дряново, гр. Луковит, гр. Ихтиман и  гр. Кюстендил на неутрални 

терени. Полуфиналите и финалът се проведоха на стадиона на НСА „Васил Левски“.  

Медицинското осигуряване и обслужване беше извършено спрямо всички нормативни 

изисквания предвид извънредната ситуация с COVID-19. Същото се отнася и до 

провеждането на срещите от шампионата.  

Основното работещо звено при организацията на университетския футбол от 2010 г. до 

днес е Техническата комисия по футбол към АУС „Академик“. През 2020г. са проведени 3 

заседания. На последно заседание беше разисквана и ситуацията с пандемията от 

COVID-19. 

Оценката на гл. ръководител на НУШ по Футбол- доц. Георги Игнатов е за нормално 

проведен шампионат, имайки предвид ситуацията, в която се намира спорта като цяло.  

Шампион на състезанието е отборът на Софийски университет «Св. Климент Охридски». 

На второ място се нареди този на Югозападен университет «Неофит Рилски», а на трето 

място са отборите на НСА «Васил Левски» и МГУ «Св. Иван Рилски». 

Поради усложнената епидемична обстановка мачовете в група София и Север от 

НУШ по волейбол са отложени за неопределен период, в който рискът от заразяване с 

COVID-19 е минимизиран. Мачовете от груповата фаза в Пловдив бяха успешно изиграни 

при спазване на всички противоепидемични мерки, без публика. Участие в тях взеха 75 

студента от 3 висши училища.  

Заложените финални фази от НУШ по баскетбол 2019/2020 бяха изиграни през м. 

октомври (23-25.10.2020г. в гр.София), когато обстановката позволяваше. Участие в 

финалите на шампионата взеха 8 мъжки и 5 женски отбора или общо 169 студента. 

Шампион при мъжете е отборът на Национална спортна академия „Васил Левски“, а при 

жените този на Тракийски университет.  

Националният университетски шампионат по лекоатлетически крос се проведе на 

01.11.2020г. в Борисовата градина, гр. София. Участие в него взеха 11 жени и 16 мъже 

от 4 висши училища.  

Националният университетски шампионат по аеробика се проведе на 31.10.2020г. 

в гр. София, НСА. Участие в шампионата взеха 40 студента-спортисти от 5 висши 

училища. Като най-добре в отборната надпревара се класираха представителите на 

УНСС, а в индивидуалните тези от НСА „Васил Левски“. 

Поради въведеното извънредно положение в страната от 13.03.2020г. част от 

заложените състезания във формата на Национална универсиада 2020 бяха проведени 
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като самостоятелни Национални университетски шампионата, без това да указва 

промяна във финансовата рамка на настоящия проект. Мерките, въведени в областта на 

спорта, както и тези във висшите училища, възпрепядстваха провеждането на следните 

шампионати от програмата на Национална универсиада: кик бокс, футзал и финалите 

във тениса на маса. Останалите шампионати бяха проведени като отделни национални 

университетски шампионати с оглед спазване на въведените мерки и избягване 

струпването на много участници. Проведени шампионати от програмата на НУ 2020: 

1. НУШ Джудо- 27.11.2020г., гр. София, зала Диана 

2. НУШ Бадминтон- 14.11.2020г.- гр. София, НСА 

3. НУШ Лека атлетика- 17-18.10.2020г., гр. София, НСА 

4. НУШ Тенис-17-18.10.2020г., гр. София, НСА 

5. НУШ Спортно ориентиране- 3-4.09.2020г., кк Златни пясъци 

6. НУШ Спортно катерене- 5-6.12.2020г., гр. София, НСА 

7. НУШ Плуване 50м басейн- 13-14.11.2020г., гр.София, басейн ТУ 

8.НУШ Мажоретни дисциплини- 31.10.2020г., гр. София, НСА 

 

Общо в осемте шампионата участие взеха 429 участника от 14 висши училища.  

 

В периода 3-8 септември 2020г., на територията на к-с Аквалайф Кранево, АУС 

„Академик“ успя да организира и проведе Университетските летни игри 2020. Във 

формата влизат 6 национални университетски шампионата (плажен волейбол, плажен 

футбол, баскетбол 3х3, тенис на маса, плуване, плажен тенис), както и плажна щафета, 

спадаща към активностите за масов спорт. Във спортните мероприятия се включиха 245 

участника от 12 висши училища. Комплексен шампион в проведените Игри е отборът на 

Медицински университет Варна, следван от Технически университет София и Тракийски 

университет.  

 

Националният университетски шампионат по плажен тенис Есен се проведе в 

периода 10-11.10.2020г. на пясъчните кортове на МГУ „Св. Иван Рилски“, София. Всяка 

година шампионатът се радва да увеличаващ се брой участници и високо спортно-

състезателно ниво.  

Националният университетски шампионат по спортно ориентиране- отборно се 

проведе в периода 19-20.10.2020г., в гр. София. Участие в него взеха 50 участника от 5 

висши училища. Шампион при жените е отборът на Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“, а при мъжете този на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и 

Методий“. 

Шампионатът по шахмат се проведе на 7 и 8 ноември 2020г., в МГУ, събиращ 

участници от 6 висши училища. 

Квалификациите в НУШ по тенис на маса- отборно се проведе в гр. Шумен, в 

периода 16-18.10.2020г. В него премериха сили 6 женски и 6 мъжки отбора от 8 висши 
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училища, финалите в тази надпревара ще се проведат по време на Национална 

универсиада 2021. 

НУШ Ръгби 7 се проведе на 20.11.2020г., в кв. Требич, гр. София. В него 

участваха 3 женски и 4 мъжки отбора от 4 висши училища, или общо 105 участника. НСА 

„Васил Левски“ грабна титлите в надпреварите и при двата пола.  

Националният университетски шампионат по хандбал събра 4 мъжки отбора, 

недостатъчния брой заявки въпрепятства провеждането на женски такъв. Въпреки това в 

НУШ хандбал участие взеха 60 студента.  

В надпреварата по плуване в 25м басейн участие взеха 65 студента от 6 висши 

училища, показвайки високо ниво на подготвеност и постижения. 

 

Общо участие в Държавния спортен календар на Асоциация за университетски 

спорт „Академик“ взеха 1568 участници студенти от 15 висши училища. Всички 

шампионати бяха проведени с високо ниво на съдийска компетентност, в унисон с 

академичния спортен дух и при спазването на всички противоепидемични мерки. 

 

Обобщение: Поради обявеното извънредно положение и обстановка в страната във 

връзка с пандемията от COVID-19 и наложените забрани за провеждане на 

тренировъчно-състезателен процес, Държавния спортен календар на АУС „Академик“ 

стартира през м. юни с провеждането на финалната фаза от НУШ по футбол.  

Затруднения в провеждането на заложените прояви се среща във всички видове 

спортни дейности, в това има отношение и провеждането на дистанционна форма на 

учебни занятия във висшите училища. За първи път от създаването на формата на 

Националана универсиада, състезанията, заложени в него, се проведоха според 

възможността за това като отделни национални университетски шампионати. 

Въведената извънредна епидемична обстановка наложи отмяната на редица състезания 

от държавния календар на федерацията- Зимни университетски игри, НУШ-вете по 

футзал, кик бокс, баслетбол 3х3, ски бягане и хокей на трева. Финалите в колективните 

спортове се проведоха също извън формата на Национална универсиада, забраните за 

провеждане на спортни състезания наложи доиграването на започналите през есента на 

2019г. шампионати през есента на 2020г., което измести изиграването на финалните 

фази в колективните спортове с половин година. Поради усложнената епидемична 

обстановка мачовете в група София от НУШ по волейбол са отложени за неопределен 

период, в който рискът от заразяване с COVID-19 е минимизиран. Следващият 

състезателен сезон в колективните спортове ще започне в началото на 2021г., ако 

ситуацията с COVID-19 епидемията позволява това. 
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МЕЖДУНАРОДЕН КАЛЕНДАР 

Всички състезания от календара на Международната федерация за 

университетски спорт FISU и Европейската асоциация за университетски спорт EUSA 

бяха отменени или отложени за провеждане през 2021г., поради глобалната COVID-19 

пандемия.  

Доц. Златко Джуров    

/Председател на АУС „Академик“/ 
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