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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: 

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. 
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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. 

 

1. 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; 
е) Организаторите на Световни университетски първенства са длъжни да  

прилагат правилата на Международната федерация по съответния спорт; 
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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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