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ПРАВИЛНИК ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА  НА 
АСОЦИАЦИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТ „АКАДЕМИК” 

 
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Асоциация за университетски спорт „Академик“ /АУСА/ провежда 

ежегодно състезания от Държавния спортен календар за студенти и 

администрира участието в Универсиади, Европейски игри, Световни и 

Европейски шампионати. 

1.2 Състезанията се организират и провеждат в академичния дух и в духа на 

университетското спортно движение, въз основа на които не се допуска 

дискриминация насочена срещу висше училище или лице на базата на 

расова, религиозна или политическа принадлежност. 

1.3 Участие в състезанията (индивидуални или отборни) се заявяват от 

Студентския спортен клуб или Висшето училище. 

1.4 Право на участие в състезанията на АУСА могат да имат само следните 

студенти и докторанти: 

1.4.1 Студенти и докторанти, които се обучават във висшето училище, за 

което се състезават. 

1.4.2 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. 

1.4.3 Прекъснали студенти и доктуранти, нямат право да участват в 

състезания на АУСА. 

1.5 АУСА е отговорна за спазването на този Правилник;  a по време на 

състезания – Председателят на ККС е отговорен за неговото спазване. 

1.6 Насоки към организаторите, минималните организационни изисквания, 

както и минималните технически изисквания за съответните спортове са 

неразделна част от тези разпоредби. 

1.7 АУС „Академик“ спазва правилата за участие и провеждане на състезание 

на Международната федерация за университетски спорт FISU. 
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2. СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ 
2.1 Спортно-техническата комисия е консултативен орган на АУСА. 
2.2 Спортно-техническата комисия се състои от председателите на ТК по 

всички спортове, които се администрират от АУСА. 
2.3 Председателят на Спортно-техническата комисия се утвърждава от УС на 

АУСА. 

2.4 Спортно-техническата комисия заседава минимум два пъти в годината – 
до 1 юни за обсъждане на ДСК за следващата година и до 1 октомври за 

определяне на главни ръководители за изпълнението на  одобрения 
ДСК. 

 
3. ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ ПО СПОРТ 
3.1 За всеки спорт, администриран от АУСА се създава техническа комисия. 

3.2 В състава на ТК се включва по един представител на ВУ, компетентен по 
съответния вид спорт и заявен от съответното ВУ. 

3.3 Председателите на ТК се излъчват на заседания на ТК по съответния вид 

спорт. 
3.4 ТК разработва и предлага  Наредба за провеждане на състезанието, 

включено в ДСК в срок до 3 месеца преди началото на мероприятието, 
която се утвърждава от АУСА. 

3.5 Форматът на провеждане, както и броя на състезателите/отборите от 

висше училище за всяко състезание ще се предлага от ТК по съответния 
спорт и одобрява от АУСА. 

3.6 Всяка ТК може да взема прави допълнителни предложения относно 
допускането на студенти, практикуващи професионално спорт за участие 
в дадено състезание, които се одобряват от АУСА. 

3.7 Председатели на ТК по вид спорт може да бъдат предлагани за главни 
ръководители и технически делегати на прояви от ДСК. 

3.8 Всички членове на ТК са длъжни да участват активно в координацията на 
състезанията със съответната НСФ и по време на състезанията. 

 

4. ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

4.1 Всички състезания от държавния спортен календар се организират от 
АУСА. 

4.2 Предложенията за спортове и студентски първенства се предлагат от 

Студентски спортни клубове (ССК) и Висшите училища (ВУ) в срок до 30 
май в годината предхождаща проявите и се адресират до председателя на 

СТК. 
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4.3 СТК предлага състезания за ДСК, за утвърждаване от АУСА, след 
обсъждане на всички постъпили предложения.  

4.4 ДСК се приема от АУСА, в срок до 30 юни в годината предхождаща 

проявите в него. 
4.5 АУСА изпраща покана за участие в процедура за домакинства на 

състезанията до ССК при следните срокове:  
4.5.1 Процедурата стартира: 1 юли, годината предхождаща събитието; 
4.5.2 Процедурата приключва: 30 септември, годината предхождаща 

събитието; 
4.5.3 Определяне на домакина: 1 ноември, годината предхождаща 

събитието; 
4.5.4 За Национални универсиади и Университетски игри процедурата се 
извършва две (2) години преди събитието. 

4.6 Домакинството на мероприятие от ДСК се предлага от СТК и се 
утвърждава от УС на АУСА, след разглеждане на всички постъпили 

кандидатури. 
4.7 В случай, че за дадено състезание няма постъпила кандидатура за 

домакинство, то мястото и времето се определя от АУСА, след съгласуване 
с ТК. 

4.8 Когато за домакин е избран ССК, то финансовия план се изпълнява от 

ССК, финансиран от АУСА по правила приети от Управителния съвет на 
АУСА. 

4.9 Когато за домакин е избрано ВУ, то финансовия план се изпълнява от 
АУСА. 

4.10 Наредбите за отделните видове спортни дисциплини трябва да бъдат 

получени във ВУ (на посочен валиден е-мейл адрес) най-късно 2 месеца 
преди датата на провеждане на мероприятието, а графикът за срещите 

при колективните игри най-късно 1 месец преди началото на първата 
среща в съответния игрови етап. 

4.11 Наредбите и всички необходими документи за проявите от ДСК се качват 

на сайта на АУСА. 
4.12 Принципна заявка за участие в ДСК се подават от ВУ по образец на АУСА 

в срок до 31 Октомври. 

 
5. УЧАСТВАЩИ ССК / ВУ  
5.1 Участниците (състезатели и официални лица) на всяко ВУ образуват 

делегация .  
5.2 Съставът на делегация се определя в наредбата на съответното 

състезание / дисциплина. 
5.3 Делегация не може да заяви повече състезатели, от  колкото е 

определено в наредбата. 
5.4 Всички финансови отговорности и задължения са на съответното ВУ. 
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5.5 Всяко ВУ, чрез заявката определя ръководител на делегацията. 
5.6 В отборните спортове с повече от осем спортисти РД не може да бъде в 

същото време участник и като състезател.  

5.7 Преподавателите и треньорите могат да подават контестации от името на 
своите спортисти или отбор при условие, че РД потвърди подобно 

действие в писмен вид преди ГТК.  
5.8 Всяка контестация трябва да бъде придружена от депозит в размер на 

петдесет (50) лева, който ще бъдат възстановен само ако контестацията 

се счете за основателна. 
5.9 Контестациите трябва да бъдат подадени в писмена форма: 

5.9.1 В сроковете посочени в правилниците на съответната НСФ; 
5.9.2 По време на събитието на ККС или ОРГ за не-технически въпроси. 
5.9.3 В рамките на 7 дни след събитието на  АУСА към УС по въпросите 

на събитието. 
5.10 Протест срещу съдийско решение не се допуска , освен ако той не е 

регламентиран по различен начин от НСФ в правилника на съответния 
спорт. 

5.11 ССК или ВУ трябва да плати такса на АУСА, такса за участие на домакина 
на събитието, както и допълнителни такси, ако има такива. Всички такси 
се определят в наредбата. 

5.12 Делегациите са отговорни да имат подходящо финансиране за покриване 
на пътуването, настаняването, храненето, участието и всички такси 

посочени в наредбата. 
5.13 Делегацията е отговорна за осигуряване на здравна застраховка за 

всички свои членове. 

5.14 Делегациите трябва да носят две (2) знамена (90 см./130 см.) на своето 
ВУ и да ги представят на ОРГ преди ГТК.  

5.15 ССК/ВУ е отговорен за подготовката на всички формуляри и те да бъдат 
подадени в съответствие с процедурата, предвидена в т. 6.2. 

5.16 ССК/ВУ трябва да са проверили академичния статус на своите 

състезатели.                                                                                                                                     
5.17 Отбори/състезатели от ВУ, които са подали заявки за участие, а в 

последствие са отказали участие преди началото на самото състезание 
или по време на състезанието ще бъдат санкционирани с глоба 
определена от АУСА и да заплатят всички направени финансови 

плащания по участието им в състезанието. 
 

6. ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЯВКА 
6.1 Покана за състезанието се публикува на уебсайта на АУСА и се изпраща 

до ССК/ВУ обикновено три месеца преди събитието. 
6.2 ССК/ВУ  трябва да изпратят в АУСА формулярите за участие в следните 

срокове: 
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6.2.1 Количествена заявка – един (1) месец преди старта; 
6.2.2 Индивидуална заявка – двадесет (20) дни преди старта; 
6.2.3 План за пътуването – двадесет (20) дни преди старта (само за НУ и 

Университетски игри) 
6.3 Крайните срокове може да бъдат и по-кратки, ако времето за организация 

не позволява спазването на горните срокове. 
6.4 Подаването на Принципна заявка за участие в ДСК се подава от ССК/ВУ 

както е посочено в т. 4.13. 

6.5 Ще бъдат разглеждани само заявки с потвърдени плащания и изпратени в 
срок формуляри. 

6.6 Формулярите по т.6.2. се представят подписани и подпечатани от 
съответното ССК/ВУ на ККС преди ГТК. 

6.7 ССК/ВУ може да заяви участие на повече от 1 отбор, в случаите когато 

регламента на дадено състезание го позволява. 
6.8 Документи за участие в ДСК от името на ССК или ВУ трябва да бъдат 

представени на КОКС и трябва да включват: 
6.8.1 Количествена заявка. 

6.8.2 Индивидуална заявка.  
6.8.3 Друг/и документ/и, посочен/и в Наредбата за спортното 
мероприятие. 

6.8.4 Застраховка на състезателите- според вида спорт, които 
практикуват. 

6.8.5 Периодичен медицински преглед (копие). 
6.8.6 Предсъстезателен медицински преглед (оригинал). 

6.9 Документи за участие за всеки състезател трябва да бъдат представени 

на ККС и трябва да включват: 
6.9.1 Лична карта 

6.9.2 Студентска книжка или уверение от ВУ 
6.10 Всички документите за правоучастие се представят на длъжностните лица 

на АУСА или ОРГ два (2) часа преди ГТК в оригинал с подпис и печат на 

длъжностните лица от ССК или ВУ. 
6.11 Номериран акредитационен бадж с актуална снимка ще се издава на 

всеки състезател, чието досие е било одобрено от КОКС.  
6.12 Акредитационнен бадж ще бъде издаден също и за всички рефери, ВИП 

гости, охрана, медицински персонал, журналисти, доброволци, членове 

на ОРГ, длъжностни лица, официални лица на делегациите и всички други 
заинтересовани участници в събитието. 

6.13 Справка за всички състезатели с номерата на акредитационните им 
баджове преди началото на всеки отделен спорт трябва да бъде предаден 
на длъжностните лица. 

6.14 Състезателите са длъжни да показват акредитацията си на длъжностно 
лице, преди старта на състезанието. За тимови състезания, ръководителя 
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на делегацията или неговият заместник трябва да представи списък на 
състезателите с номера на екипите и номера на акредитационните им 
карти преди всяка среща, който ще бъде върнат след срещата. 

 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЯТА 
7.1 Всички състезания от ДСК на АУСА се организират от: 

5.1.1 Комисия за контрол на състезанията (ККС); 
5.1.2 Ръководител на състезанието/Организационен комитет (ОРГ); 

5.1.3 Технически делегат на АУСА (председател на ТК или упълномощен 
от ТК). 

 

КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НА СЪСТЕЗАНИЕТО – ККС 
7.2 АУСА трябва да създаде ККС за всяко състезание, която трябва да 

включва: 
7.2.1 Представител на АУСА, който трябва да бъде неин председател; 
7.2.2 Председателя на Техническата комисия; 

7.2.3 Главния ръководител или Представител на организационния 
комитет; 

7.2.4 Представител на висшето училище – домакин; 
7.2.5 Лице предложено от  УС на АУСА (при необходимост); 

7.3 ККС взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите и 
гласуващи членове. В случай на равенство на гласовете, председателят 
има решаващ глас. 

7.4 Председателят на ККС представя писмен доклад до АУСА веднага след 
състезанието. 

7.5 ККС е върховният орган на състезанието и е отговорен за: 
7.5.1 Контрола за гладкото протичане на събитието; 
7.5.2 Тълкуването на разпоредбите на АУСА; 

7.5.3 уреждане на всички спорове, които не се отнасят до друга комисия 
или жури; 

7.5.4 Разглеждане и вземане на решения по въпроси с не-технически 
характер; 
7.5.5 Предприемане на спешни санкции срещу участниците (отбори или 

състезатели), които нарушават правилата на състезанието; 
7.5.6 Решава всички други въпроси, които не са включени в тези 

регламенти; 
7.5.7 Контрол върху организацията на официалните церемонии; 
7.5.8 Упълномощаване на длъжностни лица от НСФ по изисквания на 

правилата на съответния спорт 
7.6 Председателят на ККС, два дни преди началото на състезанието свиква 

заседание на ККС относно провеждане на състезанието, като отправя 
покана до:  
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7.6.1 Членовете на ККС.  
7.6.2 Съдии и други длъжностни лица (ако е необходимо).  

7.7 ККС контролира също и следните условия за участие: 

7.7.1 Автентичността на формулярите; 
7.7.2 Академичния статус на състезателите; 

7.7.3 Възрастта на състезателите. 
7.8 Ако един участник, на когото е отказана акредитационна карта за 

състезател поради нередовни документи или липса на такава, се опитва 

да се състезава с помощта на измама, той ще бъде изключен от 
състезанието. АУСА може да разгледа случая, и може да определи това 

изключване да се прилага също и за всички бъдещи спортни събития от 
ДСК. Ако подобна ситуация се случи и с играч от отбор, то отборът ще да 
бъде изключен от състезанието, като всички по-ранни негови резултати в 

състезанието ще бъдат анулирани. 
7.9 Ако официални лица на делегация умишлено дезинформират ККС относно 

редовността на състезател(и), то състезателя или отбора на въпросното 
ВУ, ще бъде изключен от по-нататъшно участие в настоящото състезание.  

7.10 В случаите на т. 7.9 и т. 7.10 се изготвя доклад, който ще бъде изпратен 
до Ректора на съответното висше училище за наложеното наказание. 

7.11 Всички решения, взети от ККС по времена събитието са окончателни. 

 
РЪКОВОДИТЕЛ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

ОРГАНИЗАЦИОННЕН КОМИТЕТ ПРИ УНИВЕРСИАДИ 
7.12 Главният ръководител /ГР/: 

7.12.1 Се назначават от АУСА по предложение на ТК; 

7.12.2 Трябва да има високо спортно-техническо ниво на компетенция в 
съответния вид спорт, и отговаря за безопасно организиране и 

провеждане на състезанието; 
7.12.3 Изготвя финансов план заедно с домакина на спортната проява; 
7.12.4 Изготвя и разпространява прес-съобщение и отговаря за 

масовата осведоменост за спортната проява; 
7.12.5 Организира церемония по откриване и закриване на спортната 

проява; 
7.12.6 Отговаря за спортно-техническо обезпечаване на спортната 
проява; 

7.12.7 Отговаря за медицинското обезпечаване на спортната проява, в 
съответствие с риска в спортната дисциплина; 

7.12.8 Изготвя официални резултати за проведеното състезание по 
образец на АУСА и ги предоставя на Председателя на ККС, а копие на 
участващите ССК и ВУ; 

7.12.9 Изготвя доклад до АУСА до 3 дни след приключване на 
състезанието. 
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7.13 Организационния комитет /ОРГ/ и/или ГР е отговорен за осигуряване на 
следното: 
7.13.1 Настаняване на състезателите и отборите в съответствие с 

организационните изисквания; 
7.13.2 Подходящ транспорт за всички акредитирани участници 

(състезатели, длъжностни лица, съдии и други), както и представители на  
АУСА от тяхното пристигане до заминаването им. Възможност за 
индивидуални средства за превоз на членовете на ККС трябва да бъдат 

гарантирани по всяко време на събитието; 
7.13.3 Местата за провеждане на състезанието, материалите и 

съоръженията, официално признати от съответната НСФ и одобрени от 
Техническия делегат, необходими за гладкото протичане на събитието. 
ОРГ уведомява всички отбори/състезатели за вида и марката на 

избраното оборудване най-малко 1 месец преди началото на 
състезанието; 

7.13.4 Необходимите реферите и други длъжностни лица за 
ефективното протичане на състезанията, съгласно съответните 

разпоредби на АУСА и НСФ , освен ако техническите регламенти не се 
определят по друг начин . 
7.13.5 Всички необходими карти за акредитация, като се използва 

система за акредитация на АУСА; 
7.13.6 Необходима и ефективна информация (софтуер), за надлежно 

информиране на участниците за програмата и резултатите от събитието; 
7.13.7 Адекватна медицинска помощ, хигиена на хранене, допинг 
контрол, охрана и съдействие за безопасност по време на церемониите по 

откриване и закриване и церемониите по награждаване; 
7.13.8 Всички други изисквания, определени в регламентите на АУСА; 

7.14 ОРГ трябва да плати гаранция в случай на отмяна на събитието, съгласно 
решение на АУСА. 

7.15 ОРГ трябва да осигури и покрие: 

7.15.1 Разходите за пътуване, настаняване и пълен пансион на ТД за 
посещение с цел инспекция, 2 месеца преди събитието;  

7.15.2 Разходите за пътуване, настаняване и пълен пансион по време на 
събитието на: 

1) Представителя(ите) на АУСА (председателя на ККС); 

2) Техническите делегати на АУСА и техните асистенти (където е 
необходимо); 

3) Медицински и технически персонал ако е необходим; 
4) Персонала на АУСА. 

7.16 ОРГ и/или ГР трябва да информира напълно всички ССК/ВУ за всички 

необходими технически и други изисквания. Това включва поддържането 
на подходяща интернет страница, с периодичните актуализации, както е 
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определено в Насоките на АУСА за състезанията. ОРГК публикува данните 
за контакт с офиса на събитието (телефон, факс, електронна поща), която 
ще започне да функционира в рамките на 2 месеца след утвърждаване на 

състезанието. 
7.17 ОРГ и/или ГР трябва да докладват на АУСА за напредъка в организацията, 

както е определено в Насоките на АУСА  за организаторите.  
7.18 ОРГ и/или ГР е отговорен за всички искове за загуби, нараняване на лица 

или увреждане на съоръженията, произтичащи от провеждането на 

събитието. 
7.19 ОРГ и/или ГР сътрудничи с доброволческата програма на АУСА. 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЛЕГАТ НА АУСА  
7.20 АУСА назначава технически делегат(и) и може да назначава техния 

асистент(и) за всеки спорт в програмата на състезанието. 
7.21 Преди началото на спортното състезание, ТД: 

7.21.1 Трябва да поддържа тясно сътрудничество с председателя на ККС 
и с представителя на организационния комитет; 

7.21.2 Трябва да проверява редовността на наредбата и готовността на 
домакина за провеждане на спортната проява, като инспектира спортните 
съоръжения, най-малко два (2) месеца преди събитието и изготви 

междинен доклад за готовността за провеждане на даденото мероприятие 
непосредствено след завръщането си от проверката; 

7.21.3 Прави предложение за назначаване на съдийски и помощен 
персонал; 
7.21.4 Присъства от началото до края на спортното мероприятие; 

7.21.5 Събере точна информация, отнасяща се до: 
1) Брой на участващите състезателите или отборите; 

2) Брой и квалификацията на съдиите от участващите делегации и 
организационния комитет; 

3) Броя и качеството на спортно оборудване, терени и места за спорт; 

7.21.6 Определи системата за спортно състезание и графика; 
7.21.7 Подготви и публикува Technical Handbook на събитието, 

съвместно с АУСА. 
7.22 Един ден преди началото на състезанието по съответния вид спорт, 

включен в програмата на Национална универсиада или Университетски 

игри, ТД трябва да: 
7.22.1 Свика техническа конференция, на която да покани назначените 

съдии, съдийски наблюдатели, ОРГ и представители от всека делегация; 
7.22.2 Проверява редовността на документите на участващите 
състезатели от ССК/ВУ и има правото да недопусне до участие онези, 

които са с нередовни документи; 
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7.22.3 Представи на участниците регламента на състезанието и 
Technical Handbook на събитието. 

7.23 По време на състезанието, ТД трябва да: 

7.23.1 Поддържа тясно сътрудничество с председателя на ККС и с 
представителя на организационния комитет, отговарящ за спорта; 

7.23.2 Съблюдава за правилното провеждане на състезанията, съгласно 
настоящия правилник и правилника на съответната НСФ, както и за 
добрия академичен тон; 

7.23.3 Съблюдава за правилното изпълнение на задълженията на 
съдийския и помощен персонал; 

7.23.4 Приема протести по технически въпроси; 
7.23.5 Потвърди официално резултатите от срещите и крайното 
класиране по Отбори/Състезатели. 

7.24 След приключване на състезанието, ТД трябва да: 
7.24.1 Подписва протокола за проведеното спортно мероприятие с 

официални резултати и класиране. 
7.24.2 Изготви доклад до АУСА с оценка за проведеното спортно 

мероприятие, цялостната организация и работата на ГР или ОРГ, съдийския 
и помощен персонал, в срок до 3 дни. 
 

ГЕНЕРАЛНА ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
7.25 ГТК се свиква от председателя на ККС най-малко един ден преди началото 

на събитието. Поканени са: членовете на ККС, ръководителите на 
делегации или упълномощен представител (максимум двама души на ВУ) и 
главния съдия (ако е необходимо). 

7.26 ГТК е разделена на три части: 
7.26.1 Първа част: Организационна част от събитието, представена от ГР 

или представител ОРГ; 
7.26.2 Втора част: Техническа част от събитието, представена от АУСА ТД; 
7.26.3 Трета част: Жребият на събитието (ако се изисква от формата на 

състезанието), извършен от АУСА ТД или Главен съдия. 
7.27 ГТК не трябва да надвишава 1 час, по време на който представителите на 

ВУ трябва да имат възможността да попитат за всички аспекти на проявата. 
7.28 Процедурата за жребии се извършва пред представителите на 

делегациите. Имената на участващите отбори трябва да бъдат поставени в 

"топки за жребии" предварително. Отварянето на топките се извършва по 
прозрачен начин, показвайки на публиката, който е избран. Процедурата 

за жребии трябва да бъде в съгласие с формата на състезанието. 
Процедурата за жребии не може да се повтаря, освен ако се допусне 
грешка, и това е одобрено от ККС. 

7.29 Всички документи, презентации и/или изказвания от длъжностни лица 
трябва да бъдат съгласувани с председателя на ККС преди ГТК. 
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7.30 Промени в Техническия регламент на състезанието след края на ГТК не се 
правят. 

 

ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
7.26 За всяко състезание се провежда Техническа конференция, един ден преди 

официалния старт. Поканени са: членовете на ККС, ръководителите на 
делегации или упълномощен представител (максимум двама души на ВУ) и 
главния съдия (ако е необходимо). 

7.27 ТК може да се провежда заедно с ГТК или отделно, когато спортовете са 
включени в програмата на Универсиада или Университетски игри. 

7.28 ТК се свиква от АУСА ТД и:  
7.28.1 Одобрява детайлната програма на състезанието по дисциплини; 
7.28.2 Избира Жури де ‘Апел, което да приема сигнали за не спазване 

регламента на съответния спорт. Членовете са трима, от три различни ВУ; 
7.28.3 Взема, при необходимост, решения за изменения на техническия 

регламент за провеждане на съответното състезание; 
7.28.4 Утвърждава окончателния списък на участниците, които ще вземат 

участие в съответния спорт и дисциплини. Всеки делегат удостоверява 
броя и имената на състезателите от съответното ВУ чрез подписване на 
утвърдения списък. 

 
СЪДИИ 

7.29 Съдии с национални лицензии, издадени от НСФ могат да бъдат 
назначавани за състезания на АУСА. 

7.30 Съдиите се ръководят от Главен съдия, който: 

7.30.1 Се назначава от НСФ или АУСА; 
7.30.2 Осигурява правилната работа на съдии и технически персонал; 

7.30.3 Взема решения за прекъсване/прекратяване на 
състезанието/срещата; 
7.30.4 Изпълнява решенията на Правилниците на НСФ; 

7.30.5 Изготвя доклад за работата на съдиите и технически персонал. 
7.31 ТД по вид спорт трябва да подготви необходимото съдийско обезпечение и 

да представи на АУСА списък със съдиите, както следва: 
7.31.1 седем (7) дни преди състезанието за индивидуални спортове; 
7.31.2 два (2) дни след края на срещите в съответния месец за колективни 

спортове. 
7.32 Възнаграждението на съдиите се определя от АУСА, в унисон с финансовия 

правилник на съответната НСФ. 
 
МЕДИЦИНСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 

7.33 За всички прояви от ДСК е задължително осигуряването на квалифициран 
медицински персонал. 
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7.34 Броят на екипите и необходимостта от специализиран транспорт се 
определя от Главния ръководител, в съответствие с нивото на риск в 
спортната проява. 

7.35 Дежурните лекари и/или медицински екипи на мероприятия от ДСК са 
длъжни да проверяват периодичните и предсъстезателните медицински 

прегледи на състезателите 
 
ЖУРИ Д’АПЕЛ 

7.36 За всяко състезание в ДСК се определя Жури д’Апел, което обсъжда и 
решава подадените контестации. 

7.37 Жури д’Апел се състои от трима представители на ССК/ВУ, избрани на ТК. 
7.38 Всяка контестация се подава в писмен вид от РД или упълномощено от 

него лице, в срок посочен в правилника на съответния спорт срещу 

депозит от петдесет (50) лева, който се възстановява, ако протеста е 
основателен. 

 

8. ОБЩИ СПОРТНИ ПРАВИЛА 
8.1 Техническата част от състезанията на АУСА се организира въз основа на 

последните валидни и публикувани правилата на НСФ за съответния спорт, 

Наредбата и с Техническия наръчник публикувани преди състезанието. 
8.2 Всички състезатели/отбори трябва да бъдат в залата/спортния терен, не 

по-късно от 30 минути преди началото на състезанието/срещата, 
определени в утвърдения график от ГТК. 

8.3 Формата и времетраенето на състезанията се определят от ТК по 

съответния вид спорт, съобразени с регламента на състезанието. 
8.4 При тимови състезания, обикновено са на два етапа (ако не е определено 

друго в наредбата); първи етап (групи, квалификации, по система) и втори 
етап (плей-офи, единична или двойна система на елиминации, полуфинал 
и финал), определени в съответствие със съответните технически 

регламенти.  
8.5 При тимови състезания, във финалната фаза се играе до класиране на 

всички ВУ или съгласно Наредбата. 
8.6 Срещата за златен медал трябва винаги да бъде изпълнявана като 

последна среща в съответния спорт. Не може да се провеждат в същото 
време или по-късно, срещи в този спорт. 

8.7 Обикновено шампиона от предходната година се поставя на първо място в 

група А, а вицешампиона на 1 място в група Б. 
8.8 Винаги когато е възможно, ОРГ трябва да осигури терен, оборудване и 

условия, които да бъдат същите по време на целия период на 
състезанието, за всички участващи отбори и състезатели. 

8.9 ОРГ трябва да подсигури необходимите спортно оборудване и софтуер за 

обработка на резултатите, по време на състезанието. 
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8.10 Наредбата и всички технически документи за състезанието се изпраща до 
всички ССК/ВУ не по-късно от 2 месеца преди ГТК. 

 

9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АУСА 

9.1 Правата върху всички събитията в ДСК са на АУСА.  
9.2 АУСА изпраща покана до ССК/ВУ да вземат участие в състезанията и 

публикува актуализираните правила заедно със следните данни: място и 
дата на състезанието, такса на АУСА за участие, такса за настаняване и 
организация; допълнителни такси, депозит, максималният брой на 

състезатели/отбори и данни за контакт на ГР или организационния 
комитет.  

9.3 АУСА има правото да получава допълнителни такси (ако е необходимо) от 
участващите ВУ. Също така АУСА има право да получава такси за 
кандидатури, гаранция, и допълнителни (ако е необходимо) от 

домакинстващото ССК/ВУ.  
9.4 АУСА трябва да получи всички документи от ГР или ОРГ, определен в 

правилата за АУСА.  
9.5 АУСА не носи отговорност за всякакви искове за загуба, повреда или щети, 

произтичащи от провеждането на състезанието. 

9.6 АУСА може да отмени събитие до 2 месеца преди планираното събитие, в 
случай че ОРГ не изпълни очакването и разпоредбите на АУСА. 

 

10. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 
10.1 Такса за кандидатура – АУСА получава такса за кандидатура за 

домакинство на състезание от ДСК. Таксата се определя от АУСА за всяко 

състезание. 
10.2 Такса Гаранция – За да се гарантира, че всички финансови и 

организационни правила, посочени в Правилника на АУСА, ще бъдат 

изпълнени от утвърдените ССК - те трябва да платят такса на АУСА. 
Таксата се възстановява след приключване на състезанието и представени 

доклади и документи. 
10.3 Такса АУСА – определя се от УС на АУСА за всяка учебна година. ССК или 

ВУ заплащат такса АУСА за участие в проява от ДСК за всеки студент и за 
всяко състезание. 

10.4 Такса Организация – Определя се от ОРГ и всеки участник в състезанието 

трябва да плати на ОРГ такса организация за всеки ден престои – 
настаняване, храна, транспорт и др. 

10.5 ССК/ВУ трябва да плати Такса АУСА в срока, посочен за формуляр 
Количествената заявка. 

10.6 АУСА има право да въведе допълнителна такса, определена от 

техническите регламенти на съответния вид спорт с решение на АУСА. 
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10.7 Всички такси се определят до 2 месеца след утвърждаване на домакина на 
състезанието. 

10.8 Ако се стигне до анулиране на състезанието, всички внесени такси и 

депозити се възстановяват. Таксата за разглеждане на кандидатура за 
домакин не се възстановява. 

10.9 Разходите за организиране на мероприятията от Държавния спортен 
календар се осигуряват от АУСА, чрез финансирането от ММС и от таксите 
за участие, получавани от ССК или ВУ. 

10.10 ССК/ВУ, които не са заплатили таксите посочени в наредбата не се 
допускат до участие в съответната проява. 

 

11. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 
11.1 Класирането в състезанията от ДСК е индивидуално и отборно. 
11.2 С медали се награждават първите трима (3) състезатели в индивидуалните 

състезания. Класиралият се на първо място състезател в индивидуалните 
спортове получава званието „Национален университетски шампион“. 

11.3 С купи се награждават първите три (3) отбора в отборните състезания.  
11.4 С купи и медали се награждават първите три (3) отбора при колективните 

спортове. Класиралият се на първо място отбор в колективните спортове 

получава званието „Национален университетски шампион“. 
11.5 За всяко състезание се изработват медали, които се одобряват от АУСА. 

Медалите трябва да съдържат логото на АУСА. Медалът трябва да е в 
съответствие с Насоките за медали, определени в настоящия регламент. 

11.6 Награди (парични и предметни) може да бъдат давани на медалистите само 

след одобрение от АУСА.  
11.7 След края на състезанието, на база на официалните резултати се съставя 

ранглиста, чрез точкуване на отборите или състезателите,  както следва: 
1-во място - 12 точки, 2-ро място - 10 точки, 3-то място – 8 точки, 4-та 
място - 6 точки, 5-та място - 5 точки, 6-о място - 4 точки, 7-мо място - 3 

точки, 8-та - 2 точки, 9-ти място и всички други места - 1 точка. 
11.8 Точки натрупани по време на участието в ДСК на състезател/отбор се 

считат за ранглиста на АУСА в съответния спорт, публикуват се ежегодно, 
обикновено в началото на спортно-състезателната година на АУСА. Точките 
се изчисляват от ТД по спорт. 

 

12. АРХИВ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ СЪСТЕЗАНИЯТА 
12.1 АУСА поддържа архиви на документи от състезанията, както следва : 

12.1.1 Официални резултати и участващи ВУ; 

12.1.2 Формуляри за участие – генерална форма, количествена форма, 
индивидуална форма; 

12.1.3 Доклади на ККС, ТД и ОРГ; 
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12.1.4 Документи за кандидатури за домакинство и договори за 
предоставяне на домакинство. 

12.2 Документите се съхраняват, съгласно разпоредбите на законодателството в 

Р България. 
12.3 Достъп до документите е възможно чрез искане до АУСА. Ако искането е 

оправдано, кандидатът ще получи исканата информация в официално 
писмо. Оригинали и копия на документите не се предоставят.  

12.4 Документите се архивират в АУСА, 14 дни след предоставяне на последния 

Доклад от АУСА Делегат (ККС). 
 

13. СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ НЕ-СПОРТНИ 
ДЕЙНОСТИ 
13.1. ОРГ може да организира социални, културни и други не-спортни дейности 

за участниците в състезанието, като се зачита пол, религия, култура и раса на 
участниците. 
13.2 Тези дейности не трябва да имат никаква намеса с графика на 

състезанието.  
13.3 Участниците  могат да вземат участие в тези дейности.  

13.4 Тези дейности трябва да бъдат утвърдени от председателя на ККС. 
 

 

ПРОТОКОЛ 
1. Протоколите за откриване, закриване и церемонии по награждаване 

трябва да бъдат одобрени от официалния представител на АУСА или от 

председателя на КОКС.  
2. Трябва бъде определена зона, за официалните представители на АУСА и 

гости на церемониите по откриване и закриване. Представителят(ите) на 

АУСА трябва да бъдат напълно информирани за всички гости на 
церемониите, както и за техния статут; Церемонията включва флага на 

АУСА, и знамето на всяко ВУ.  
 
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ: 

3. Всяко мероприятие от календара на АУСА започва, в следната 
последователност: 

3. 1 Влизане на участниците, с табелки (или флагове на ВУ), подредени 
по азбучен ред. Последна влиза делегацията на домакина; 
3. 2 Водещ представя официалните гости, домакин и ККС / ОРГ; 

3. 3 Звучене на националния химн и издигане знамето на Р България; 
3. 4 Приветствие АУСА Президент / ‘делегат АУСА’/, представяне на ОРГ, 

домакина и кратка реч до 3 мин.; 
3. 5 Приветствие ‘домакин’ до 2 мин.; 
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3. 6 Приветствие ‘официални лица’ и обявяване на състезанието за 
„открито”; 
3. 7 Внасяне на знамето на АУСА; 

3. 8 Изпълнение на химн АУСА и издигане знамето; 
3. 9 Внасяне на факела и запалване на огъня (за Универсиади и 

Университетски игри); 
3. 10 Клетва на студентите – спортисти – чете се от златния медалист за 
предходната година; 

От името на всички университетски спортисти, кълна се да участваме в 
Националния университетски шампионат по ...., като спазваме всички 

правила, и практикуваме нашия спорт без употребата на допинг или 
други стимуланти, да играем честно, в истинския дух на спортсменството 
и честната игра, за славата на нашия Университет, за честта на нашите 

отбори, и за успеха на университетския спорт в България и по света! 
3. 11 Клетва на съдиите – чете се от съдия по избор; 

От името на всички съдии и служители, кълна се да изпълняваме 
безпристрастно задълженията си по време на Националния 

университетски шампионат по ...., да зачитаме и спазваме правилата на 
състезанието, в истинския дух на спортсменството и честта на спортното 
достойнство. 

3. 12 Културна програма (ако има). 
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ЗАКРИВАНЕ 

4. Всяко мероприятие от календара на АУСА завършват, в следната 
последователност: 
4.1 Звучене химна на Р България; 

4.2 Влизане на участниците, без определен ред; 
4.3 Закриваща реч ‘домакин’; 

4.4 Реч ‘оф.гости’; 
4.5 Закриваща реч ‘АУСА Президент’ или делегат; 
4.6 Изпълнение на химна АУСА, сваляне на знамето и загасване на 

огъня; 
4.7 Предаване на знамето на АУСА на следващ домакин (САМО 

Универсиади); 
4.8 Културна програма (ако има). 

ЗНАМЕНА 

5. ОРГ трябва да постави знамена на всички участващи ВУ в периметъра на 

церемониите по откриване и закриване. Знамето на АУСА трябва да бъде 

поставено или издигнато на всички спортни терени и спортни зали, вън и 

вътре. Знамена на участващите ВУ трябва да бъдат поставени на 

основната спортна зала или терен. 

ЦЕРЕМОНИЯТА ПО НАГРАЖДАВАНЕТО 
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6. Датата и часът на церемониите по награждаването трябва да бъде 
съобщена по време на ГТК и в бюлетина публикуван преди началото на 
състезанието, и да насърчи присъствието на участниците. 

7. Подробности за церемонията по награждаването трябва да бъдат 
договорени с представителя на АУСА. Обикновено представителя на АУСА 

връчва медалите, а представител на Домакина, ОРГ или НСФ връчват 
цветята. АУСА химн (Gaudeamus Igitur) и знамена на първите три 
класирани университети могат да бъдат използвани за церемониите по 

награждаването. 
8. Церемонията не трябва да бъде по-дълга от 15 минути (за една 

дисциплина) или 20 минути (за две дисциплини). 
9. Награждаването за мъжките и женските състезания се организират 

заедно, по едно и също време, ако графикът на състезанието позволява 

това и ако не се реши друго от ККС. 
10. Първите трима (3) състезатели или отбори в състезанието трябва да 

присъстват на церемонията по награждаване. 
11. В случай, че един (1) или двама (2) от победителите са възпрепятствани 

да присъстват на церемонията, то медала се връчва на официално лице 
от съответната делегация. Официалното лице не се качва на подиума, а 
застава пред него и получава медала в ръцете си. 

12. На състезателите е забранено да носят със себе си на подиума, каквито и 
да е флагове, културни или религиозни символи. 

13. Победителите трябва да бъдат облечени в представителните си екипи, с 
които са присъствали на церемонията по откриване. В случай, че 
награждаването е веднага след края на състезанието, то е разрешено 

състезателите да бъдат по спортен екип. 
14. Състезателите, длъжностните и официалните лица трябва да бъдат 

обърнати с лице към флаговете, когато те се издигат и звучи химна на 
АУСА. 

15. Медалистите трябва да бъдат на разположение на медиите след края на 

церемонията. 
16. Официална снимка се прави преди напускане на зоната за награждаване. 

 
 

14. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ 

 
14.1 Като член на Международната федерация за университетски 

спорт (FISU) и Европейската асоциация за университетски спорт 

(EUSA) АУС „Академик“ администрира участието на българска делегация 

в Универсиади, Европейски игри, световни и европейски шампионати. 
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14.2. Участниците в спортни състезания и мероприятия под егидата 

на FISU и EUSA са длъжни да спазват правилата на съответната 

международна организация и тези на АУСА. 

14.3. Правилата за участие и провеждане на състезания на 

Международната федерация за университетски спорт FISU са 

неразделна част от тези разпоредби (Приложение 1 и Приложение 2- 

англ.). 

 

15. АНТИДОПИНГОВИ ПРАВИЛА 

15.1. АУС „Академик“ спазва Световния антидопингов кодекс, антидопинговите 

правила на Международната федерация за университетски спорт FISU, ЗФВС и 

Наредбата за антидопинговата дейност и има приети и актуализирани 
антидопингови правила.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СВЕТОВНИ УНИВЕРСИТЕТСКИ 
ПРАВИЛА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА 

УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТ FISU (препис) 
 

1. Основни разпоредби 
1.1. Световните университетски първенства за университети се 

организира под егидата на Международната федерация за 

университетски спорт (FISU), съвместно с Националните университетски 
спортни федерации (NUSF). 

1.2. Шампионатите на FISU се организират на всеки две (2) години в 
спортове, които не са включени в задължителната програма на 

Универсиадите. 
1.3. Шампионатите се организират в духа на университетското спортно 

движение на FISU, според който не се допуска дискриминация на расова, 
религиозна или политическа основа. 

1.4. Шампионатите трябва да бъдат организирани достойно и без 
прекомерна комерсиализация: трябва да бъдат постановени като отделна 

единица и, ако е възможно, не трябва да се провеждат други 
международни спортни събития или фестивали в или близо до 

приемащия град или градове през периода на събитието и за 
предпочитане нито непосредствено преди началото на събитието. 

1.5. В шампионата могат да участват само следните: 

а) Организации с членство във FISU; 
б) Организации или държави, които не са членове на FISU, както следва: 

б.1) Държава, на чийто олимпийски комитет е разрешено да участва в 
олимпийските игри; 

б.2) Страна, която няма олимпийски комитет, признат от МОК, може да 
участва в спортове, за които има Национална федерация, която е член 

на съответната международна федерация.  
*Изпълнителният комитет ще вземе решение за всеки спорт, в който 

страната желае да участва. 
1.6. Само състезатели, които отговарят на следните условия, могат да 

участват в Световните университетски първенства на FISU: 
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а) да бъде гражданин на държавата, която представлява; 
б) На 1 януари в годината на събитието да е на възраст най-малко 18 и 

най-много 25 години; напр. за 2020 г. спортистите трябва да бъдат 
родени между 01.01.1995 г. и 31.12.2002 г. 

в) Студенти, които понастоящем са официално вписани и имат редовни 
студентски права, в университет или подобна обучителна институция, 

призната от държавния орган; 
б) бивши студенти на университета или институция, посочени в т. в), 

които са получили своята академична степен или диплома през годината, 
предхождаща събитието; 

1.7. FISU има право да: 
- Договаря на кандидатури; 

- Подписва договори; 

- Събира данни; 
- Управлява всички съдебни спорове и спорове, които могат да 

възникнат. 
 

2. Организиране и провеждане на световни университетски 
първенства 

2. При организирането и провеждането на Световни университетски 
правила, страната домакин, представлявана от Национална федерация/ 

организация за университетски спорт и Организационният комитет 
трябва да поемат задължението да: 

а) Спазват статута на FISU и се придържат към правилата на 
първенството и „минималните изисквания за провеждане“; 

б) Подписват официален договор за домакинство на първенството; 
в) Да получат официално потвърждение от своето правителство, че ще 

осигурят необходимото сътрудничество за успешно провеждане на 

шампионата; 
г) Да получат официално потвърждение от своето правителство, че 

всички състезатели и длъжностни лица от всички страни, които имат 
право да участват, няма да срещат трудности при участието си в 

шампионата или при напускането на страната домакин след неговия 
край; 

д) Да гарантират, че няма да се провеждат политически срещи или 
демонстрации на спортните съоръжения, използвани за първенството, 

нито в местата за настаняване на състезателите и че първенството няма  
да се използва за друга цел, освен в интереси на университетското 

спортно движение; 
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е) Организаторите на Световни университетски първенства са длъжни да  
прилагат правилата на Международната федерация по съответния спорт; 

 
ж) Организаторите на Световни университетски първенства са длъжни да  

следват техническите регламенти за съответните спортове, както и по 
отношение на осигуряването на компетентен съдийски апарат в 

съответствие с правилата на международните федерации. 
з) Организаторите на Световни университетски първенства са длъжни да  

прилагат националните и местни закони, касаещи безопасността във 
всички спортни съоръжения; 

и)Да получи гаранция от националната федерация по спорт, чийто спорт 
е включен в програмата на първенството, че ще осигури техническа 

подкрепа за организирането и реализацията на спортните състезания; 

й) Предоставят изключителните права на FISU за излъчване на 
шампионата чрез телевизия, филм или други аудио-визуални средства; 

к) Да заплатят на FISU организационните права и такса за услуги и 
излъчване на телевизионните и маркетинговите такси, определени от 

Общото събрание или Изпълнителния комитет на FISU; 
л) Да защити емблемата на FISU (официалното лого и свързаните с тях 

термини), както и официалното лого на първенството; 
м) Да получат официално потвърждение от своето правителство, че ще 

получат необходимото сътрудничество за  осигуряване на сигурността на 
всички участници по време на първенството; 

н) Организаторите на Световни университетски първенства са длъжни да  
спазват правилата на FISU относно маркетинга; 
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