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НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ЛЕТНИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТНИ ИГРИ 

КРАНЕВО 2021 
  
1. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Летни университетски спортни игри Кранево 2021 се 
организират от многоспортовата  университетска федерация АУС 
„Академик”.  

Летните университетски спортни игри Кранево 2021 са 
финалните състезания на състезателния сезон 2020 – 2021 за 
университетският спорт. Със заложените седем вида спорт: 

националните университетски шампионати по плуване 50м. басейн, 
плажен волейбол, плажен футбол, плажен тенис, състезанията по 
баскетбол 3x3, тенис на маса и демо варианта на новият доджбол ще 
бъдат излъчени шампионите в отделните спортове, както и 
комплексният победител. 

Приоритет на игрите са плажните спортове. С особена стойност за 
студентите без специализирани спортни умения е участието в 
спортното събитие „плажна щафета”. 

С проведената национална Универсиада Стара Загора 2021 
поставихме отлично начало на пролетния сезон и сме убедени в 
достойното провеждане на игрите в Кранево. 

ЛУСИ Кранево е спортния празник на масовия университетски 
спорт. 

Мероприятието ще се проведе съгласно изискванията на 
ПРАВИЛНИКА за спортно-състезателна дейност на АУС „Академик” и 
правилниците на българските федерации по вид спорт, включени в 
програмата на мероприятието. 
 
2. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 
Летни университетски спортни игри Кранево 2021 ще се проведат в 
периода от 02.09.2021 г. до 07.09.2021 г., в комплекс Аквалайф Кранево. 
 
3. ВИДОВЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ И СЪСТАВ НА ОТБОРИТЕ 
 
1. ПЛАЖЕН ТЕНИС - НАРЕДБА - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Двойки мъже и жени и смесени двойки. 
2.ПЛУВАНЕ - 50 м. БАСЕЙН –НАРЕДБА - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Индивидуално – мъже/жени, Щафета – смесена (2 мъже и 2 жени). 
3. БАСКЕТБОЛ 3Х3 – НАРЕДБА - ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Отборно – 4 души от ВУ, мъже/жени – 3 на терена, 1 резерва.  
4. ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ – НАРЕДБА - ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Отборно – 3 души от ВУ, мъже/жени – 2 на терена, 1 резерва. 
5. ТЕНИС НА МАСА – НАРЕДБА - ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Индивидуално първенство: лично мъже, лично жени, двойки и смесени 
двойки. 
6. ПЛАЖЕН ФУТБОЛ – НАРЕДБА - ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Отборно – 10 души от ВУ, мъже – 5 на терена, 5 резерви. 
7. ПЛАЖНА ЩАФЕТА – НАРЕДБА - ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Отборно – 10 души от ВУ 
8. ДОДЖБОЛ – ДЕМО – РЕГЛАМЕНТ – ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 
4. ПРАВО И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
В Летни университетски спортни игри Кранево 2021 се допускат да 
участват следните студенти: 
 Студенти и докторанти без ограничение във възрастта. 
 Всички редовно записани студенти и докторанти в текущата 

2020/2021 година, без значение в кой от двата семестъра са 
записани, имат право да участват от името на съответното ССК / ВУ. 

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

 
5. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 
 
 Заявки N3 за делегация; 
 Заявка по вид спорт; 
 Техническа заявка по плуване; 
 Предсъстезателен медицински преглед; 
 Застраховка включваща риск „Спорт”; 
 Лична карта; 
 Студентска книжка или уверение от висшето училище; 
 Декларация GDPR; 
 Декларация COVID-19. 
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6. СРОКОВЕ 
Формулярите за участие трябва да бъдат попълнени компютърно или 
четливо на ръка с печатни букви и трябва да бъдат изпратени на АУСА  
преди следните крайни срокове: 

a) Заявки N3 за делегация – да бъдат изпратени на sport@aus.bg не 
по-късно от 31/07/2021 г. заверени от учебен отдел; 

b) Заявки по вид спорт да бъдат изпратени на sport@aus.bg не по-
късно от 15/08/2021 г.  

c) Техническа заявка по плуване - 15.08.2021г. на e-mail: 
v_tsekov@abv.bg, с копие до: atanasgeorgiev82@abv.bg - допускат се 
промени по заявените състезатели и официални лица по време на 
техническата конференция. 

d) Настанителна заявка – да бъде изпратена до 15.08.2021г. на 
sport@aus.bg.   

 
6. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 
Класирането е индивидуално, отборно и комплексно: 
 
1.Индивидуалните победители получават медали за 1, 2 и 3 място. 

2.Отборните класирания в отделните спортове оформят крайното 

комплексно класиране. 

3.Класиралите се на 1, 2 и 3 място в комплексното класиране получават 

купи. 

Дисциплините, които носят точки за крайното комплексното 

класиране са: 

 баскетбол 3х3 - отборно мъже и отборно жени; 

 плажен волейбол - отборно мъже и отборно жени; 

 плажен тенис - двойки мъже, двойки жени и първите две смесени 

двойки; 

 плуване - отборно мъже и отборно жени; 

 тенис на маса - отборно мъже и отборно жени; 

 футбол - отборно мъже; 

 плажна щафета – отборно /точките се редуцират с 50%/ 

 
Отборното класиране се извършва в зависимост от Наредбата на 
дадения вид спорт. Всяко висше училище може да участва с повече от 
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един отбор само в дисциплините: баскетбол 3х3, плажен волейбол и 
плажен тенис.  
 
Точки за крайното комплексно класиране носят всички участващи 
отбори от ВУ, в зависимост от тяхното класиране. 
 
НАЧИН НА ТОЧКУВАНЕ ПРИ ОТБОРНИТЕ КЛАСИРАНИЯ 
 
1 - во място – 15 точки 9 - то място –  1 точка 
2 - ро място – 11 точки 10 - то място – 1 точка 
3 - то място – 8 точки 11 - то място – 1 точка 
4 - то място – 6 точки 12 - то място – 1 точка 
5 - то място – 5 точки 13 - то място – 1 точка 
6 - то място – 4 точки 14 - то място – 1 точка 
7 - мо място – 3 точки 15 - то място – 1 точка 
8 - мо място – 2 точки  
 
ТОЧКИТЕ ЗА КЛАСИРАНЕТО НА ПЛАЖНАТА ЩАФЕТА СЕ 
РЕДУЦИРАТ С 50%: 
 
1 - во място – 7,5 точки 9 - то място –  1 точка 
2 - ро място – 5,5 точки 10 - то място – 1 точка 
3 - то място – 4 точки 11 - то място – 1 точка 
4 - то място – 3 точки 12 - то място – 1 точка 
5 - то място – 2,5 точки 13 - то място – 1 точка 
6 - то място – 2 точки 14 - то място – 1 точка 
7 - мо място – 1,5 точки 15 - то място – 1 точка 
8 - мо място – 1 точки  
 
7. КОНТЕСТАЦИИ И ЖАЛБИ 
 

Контестации се подават от треньора или водача на отбора до 
главния ръководител на състезанието най-късно 15 мин след 
завършване на дисциплината срещу заплатена сума от 50.00 лв. Всички 
контестации и жалби се разглеждат от Жури д’Апел, избрано на 
техническата конференция в хода на игрите. 
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8. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 
 
АУС „Академик” договаря хотелско настаняване и хранене за периода в 
размер на: 

1. Настаняване и хранене: 
Хотел AquaLife Active и Хотел AquaLife Sport 
на база Full Board 
250 лв. – на човек /в двойна или тройна стая/ 
325 лв. – на човек /в единична стая/ 
БАНКОВА СМЕТКА - НАСТАНЯВАНЕ 
Получател: „Баутек България" ООД 
Банка : ДСК Банка 
IBAN: BG87STSA93000025359174 
BIC: STSABGSF – основание за плащане – Настаняване ЛУСИ Кранево 
2021 
 

2. Такса участие 
Такса в размер на 15 лева (на човек) за всички настанени в 

Летни университетски спортни игри Кранево 2021 трябва да бъде 
преведена по сметката на АУС „Академик”. 
Банкова информация -  такса участие: 
АУС „АКАДЕМИК” 
БАНКА ДСК ЕАД КЛОН ”ГЕО МИЛЕВ” 
IBAN: BG95 STSA 9300 0012 7241 01 
Банков код: STSABGSF  
Основание: Такса участие ЛУСИ КРАНЕВО 2021 

 
Плащанията трябва да бъдат извършени в срок до 20 август 2021г. 
 

 Цените за настаняване включват 5 нощувки на база Full Board 
(закуска, обяд и вечеря на блок маса); 

 Цените за настаняване включват ползване на наличната спортна 
база по предварително съгласуван график : 

 Цената включва Вечерна програма по предварително съгласувана 
програма в Beach Bar First Line / без включена консумация /; 

 Цената включва ползване на басейн за релакс, прилежащ към 
хотела; 

 Цената включва ползване на един чадър на стая на плажа на 
AquaLife; 
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 Настаняването ще започне след 13:00 часа; 
 Изхранването започва с вечеря. 

 
Всички разходи по организацията, провеждането и 

администрирането на мероприятието, съдийския състав, купи и 
медали и други съпътстващи разходи са за сметка на АУС „Академик”. 
Транспортът до с. Кранево е за сметка на участниците или Висшето 
училище. 
 

АУС „Академик” си запазва правото на промени при 
необходимост! 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

ПЛАЖЕН ТЕНИС 

 
ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ 

В регламента на състезанието са включени двойки мъже, 
двойки жени и смесени двойки. В зависимост от броя на участниците, 
турнирът ще се проведе по схема или групи. Точки за комплексното 
класиране ще носят двойки мъже, двойки жени и най-предно 
класиралите се две смесени двойки.   
 
КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 
Участващите двойки се класират до трето място. За призьорите ще 
бъдат осигурени купи и медали. 

 
Председател на техническа комисия по Плажен тенис: 
ст. преп. д-р Ралица Арсова 0887215964 rali.arsova@abv.bg 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ПЛУВАНЕ 
 

Плувната надпревара от ЛУСИ 2021 ще се проведе съгласно 
изискванията на ПРАВИЛНИКА за спортно – състезателна дейност на 
АУС “Академик“, изискванията на ФИНА, БФПС и настоящата НАРЕДБА. 
 
ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 
 
Шампионата по плуване на 50 м. басейн ще се проведе в Кранево – 
комплекс „Аквалайф“. Техническата конференция с водачите на отбори 
ще се проведе непосредствено след генералната техническа 
конференция. Техническата заявка трябва да бъде подадена на e-
mail: v_tsekov@abv.bg с копие до: atanasgeorgiev82@abv.bg. Последни 
корекции могат да бъдат направени на ТК, но по време на самото 
състезание промени и добавяне на състезатели няма да бъдат 
допускани. 
 
 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
Всеки отбор се състои от неограничен брой състезатели, като 
всеки състезател има право на участие в четири индивидуални 
дисциплини и две щафети. За отборното класиране се зачитат 
резултатите на двамата най-добре класирали се състезатели  в 
дисциплина. 
 
ДИСЦИПЛИНИ 
50 м. св. стил    ж/м 
100 м. бруст    ж/м 
50 м. гръб     ж/м 
200 м. съчетано    ж/м 
4х50 м. св. стил смесена щафета  ж/м 
100м. св. стил    ж/м 
50м. бруст     ж/м 
100м. гръб     ж/м 
50м. бътерфлай    ж/м 
4х50м. съчетана смесена щафета ж/м 
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СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 
Първенството по плуване се провежда 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 – 22 т.; 2-ро място – 19 т.; 3- то място – 
17 т.; 4-то 16т. и т.н. Щафетите се награждават с медали, но не 
получават точки за крайното отборно класиране 
 
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 
Техническа заявка, медицински преглед и застраховка. 
 
КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 
В първенството по плуване на 50 м. басейн класирането е лично и 
отборно. Победителите в индивидуалните дисциплини и щафетите 
получават медали, а в отборното класиране – купи. 
 
* Забележка: В щафетите участват две жени и двама мъже, като 
подреждането по пол и последователността на плуване са избрани 
произволно. В съчетаната смесена щафета е необходимо да се спази 
последователността на преплуване на дисциплините, посочена в 
правилника на ФИНА/гръб, бруст, бътерфлай, кроул/. 
 
 
Координати ръководител Плуване: 
Вили Цеков 0882 164 844 
v_tsekov@abv.bg 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 
БАСКЕТБОЛ 3Х3 

 
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Шампионатът по Баскетбол 3х3 ще се проведе в периода в 5 дни и 
включва следните състезания: 
- Един турнир Баскетбол 3Х3, Жени; 
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- Един турнир Баскетбол 3Х3, Мъже; 
- Конкурси за стрелба от зоната за 3 точки (мъже и жени); 
- Конкурс за забивки (мъже). 
 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
 
!!! ОТБОР, НЕ ВЗЕЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ОТКРИВАНЕ НА 
ЛЕТНИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТНИ ИГРИ КРАНЕВО' 2021, НE СЕ 
ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ !!! 
   
УЧАСТНИЦИ И ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА 
Делегацията в Баскетбол 3х3 трябва да бъде:  
- отбори-съставени от 4 състезатели; 
- един треньор;  
- едно лице-официален представител на ВУ. 
 
РЪКОВОДИТЕЛ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА (РД) 
Всяко ВУ трябва да утвърди ръководител на делегацията, който да 
представлява ВУ и състезателите му на церемониите по откриване и 
закриване, на техническа конференция, пред АУС “Академик“ и пред 
всички останали участници и официални гости на Летни 
университетски спортни игри Кранево 2021. 
 
ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ 

Състезанията от Летни университетски спортни игри по 
Баскетбол 3х3 ще се проведат в съответствие с най-новите технически 
правила на съответната Националната спортна федерация (НСФ) освен 
ако АУС “Академик“ не реши друго. 
Само ръководителя на делегацията (РД) или неговия заместник имат 
правото да подават контестация срещу решение на съдиите. 
Контестацията се подава в писмена форма до Жури д’Апел, в 
съответствие с правилата на НСФ. Всяка контестация трябва да бъде 
съпроводена със заплащане на депозит в размер на петдесет (50) лева, 
който се възстановява, ако протеста е основателен. 
 
РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЯТА БАСКЕТБОЛ 3Х3  
Всяко висше училище има правото да заяви осем (8) състезатели и 
двама (2) треньори.  
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Мъже: Отборно: четирима (4) състезатели и един (1) треньор.  
Жени: Отборно: четирима (4) състезатели и един (1) треньор.  
 

ПРАВИЛА  Лятна универсиада по Баскетбол 3х3, Кранево'2021 

Състав  4 играча – 3-ма на терена (задължително в началото на 

мача) и 1 резерва, както и 1 треньор  

Съдии 
 
 

Един (1) 

Забележка: организаторът може да постави 2-ри съдия 

по преценка 

Секретар/времеизмервач   Двама (2) 

Продължителност на играта и 
резултат 

Една (1) част от десет (10) минути чисто игрово време; 

Играе се до 15 точки в редовното време 

Тайм аут  По един тайм аут на отбор, с продължителност 30 сек. 

Начално притежание на 
топката  
 

Жребий с монета 

Забележка: отборът спечелил жребия може да вземе 

притежанието или да се откаже, за да получи 

притежание в евентуално продължение 

При равен резултат  В края на мача, ако резултата е равен, след почивка от 

1 минута, играта се подновява. Първият отбор, който 

отбележи 2 т. в допълнителното време-печели 

Точки  Всеки кош е една (1) точка; 

Кош отбелязан зад дъгата е две (2) точки  

Време за атака  12 секунди 

Забележка:  ако няма електронно табло за времето за 

атака, съдията отброява последните пет (5) секунди за 

атака  

Ограничение на резултат  До 15 точки  

Притежание на топката след 
отбелязана точка  

Притежание на защитата; 

Овладяната под коша топка трябва да бъде изнесена с 

дрибъл или пас зад дъгата на тройката; 

Отбелязалият кош отбор няма право да пречи на 

противника в зоната, предназначена за игра без фаул в 

нападение под коша 

Ако състезател с топка, играещ 5 и повече секунди с 

гръб и дрибъл към коша и защитника-отсъжда се 

нарушение и топката се дава на отбора в защита 

Притежание след прекъсване 
на играта „мъртва топка“ 

„Чек“ – пас между противници зад дъгата на 

централния кръг  
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 След борба в защита  Топката се изнася с дрибъл или пас зад дъгата на 

тройката  

 

При спорна топка  Топката се дава на отбора защитник  

 

Фаул при стрелба  -1 наказателен удар-при стрелба от зоната за 2 точки  

-2 наказателни удара-при стрелба от зоната за 3 точки  

Ограничение за фалове на 
отбор  

6 отборни нарушения  

 

Отборни нарушения  След шесто (6) нарушение отборът влиза в бонус: 

-два (2) наказателни удара при извършени 7, 8 и 9 

нарушение; 

-при извършване на десети (10) и всеки следващ фаул 

се изпълняват 2 наказателни удара и владеене на 

топката от същия отбор. 

 

Смени  При „мъртва топка“, преди да е започнала игра; 

Смяната влиза в игра след като съотборник излезе от 

игрището и осъществят физически контакт. 

Извършването на смяна не изисква действие от 

съдията или секретарската маса 

Техническо нарушение  
 

След отсъждане на технически фаул винаги се 

присъжда 1 наказателен удар и топката е за същия 

отбор от страни. При отсъждане на неспортсментски 

нарушения се отсъждат 2 наказателни удара и 

владение за същия отбор.  

Дисквалификация на играчи При отсъждане на 2 неспортсменски нарушения по 

време на мач, състезателят може да се отстрани до 

края на турнира, както и при директна 

дисквалификация 

Класиране на отборите 1. Най-много победи (съотношението на 
победи/загуби);  

2. При равен брой точки-резултатът в директните 
мачове помежду си;  

3. При равен брой победи/загуби между повече от 2 
отбора-повече реализирани точки средно на мач.  
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ЗАБЕЛЕЖКИ: 
* играч е „зад дъгата“, когато и двата му крака са зад линията на 
тройката и не я настъпват. 
** за непредвидените в правилата ситуации важи официалният 
баскетболен правилник на ФИБА. 
 
ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ НА ПЪРВЕНСТВОТО 
По време на техническата конференция, ще се избере комисия, 
разглеждаща неспортсменски прояви и ще взима решения на място. 
Служебна загуба на среща се присъжда:  
- при неявяване на даден отбор за началото на срещата или няма 3 
играча, като отборът получава нула точки за класирането в 
първенството; 
- при включване в игра на нередовен състезател и/или състезателка;  
- отбор, който е допуснал служебна загуба, поради неявяване или 
напускане на среща,  преустановява участието си в първенството. 
Санкциите се налагат, спрямо решение от дисциплинарната комисия. 
  
КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 
Класиране 
Класирането е отборно и се извършва за всички участници.  
Награди 
а) С купа и медали се награждават първите три (3) отбора в 
състезанията; 
б) Награди получават победителите в конкурсите. 

 
Координати ръководител Баскетбол 3Х3: 
Спас Ставрев  - 0889788861 
stavrevspas@hotmail.com  
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
 

ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ 
 

Система за провеждане и класиране: Състезанието ще се проведе 
съгласно изискванията на Националната комисия по плажен волейбол 
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към Българска федерация по волейбол (БФВ) и настоящата наредба на 
АУС “Академик”.  
 
Регламент на състезанието:  
Турнирът се провежда по системата на „Двойно елиминиране"(за 8, 12 
или 16 отбора), като отборите се подреждат в основната схема чрез 
жребии. Всички срещи се играят във формат 2 от 3 гейма – до 21 точки 
(до 15 в тайбрека), като при равенство в края на геймовете се играе до 
достигане на 2 точки разлика в полза на единия отбор.  

Смяната на игралните полета се извършва на всеки 7 (в тайбрека 
на всеки 5) точки. Отборите имат право на едно прекъсване всеки гейм. 
Техническото прекъсване в първите два гейма е при сбор 21 точки (в 
тайбрека няма).  

Всеки отбор се състои от двама състезатели. Преди първата си 
среща всеки отбор представя на съдийската маса документ за 
предсъстезателен медицински преглед и заверен списък на отбора, с 
включените състезатели, който важи за целия турнир и не може да 
бъде изменян.  

Желателно е отборите да разполагат с еднаква (сходна) 
спортносъстезателна екипировка с номера 1 и 2.  

 
* Организационният комитет си запазва правото при лошо време, 

да променя формата и програмата на състезанието! 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
ТЕНИС НА МАСА 

 

Шампионатът по Тенис на маса в програмата от Летни 
университетски спортни игри Кранево 2021 ще се проведе в периода 
02-07.09.2021 г. в съответствие с най-новите технически правила на 
Българска федерация по Тенис на маса, освен ако АУСА не реши друго.  

Състезания: индивидуално първенство: лично мъже, лично жени, 
двойки и смесени двойки. Системите за провеждане се уточняват на 
Техническата конференция.  

Медали получават първите три отбора в отборната надпревара, а 
в индивидуалните дисциплини медали получават първият, вторият, 
като не се играе за трето място, а се получават два бронзови медала.  
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Организаторите на състезанието запазват правото да правят 

промени по време на състезанието. 
 

Ръководител Тенис маса:  
Елиз Караманлиева 
0886844325 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

ПЛАЖЕН ФУТБОЛ 
 

I. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
Национален университетски шампионат по плажен футбол – Кранево (02 – 

07 септември 2021 г.) се организира и провежда от АУС „Академик”, Техническа 
комисия по футбол (ТК) към АУС и Аматьорската футболна лига (АФЛ) към 
Българския футболен съюз (БФС) и нейните зонални структури в гр. Варна. 
Състезанията се организират и провеждат в съответствие с действащите Правила 
на играта на ФИФА за плажен футбол, Наредбата и Дисциплинарния правилник за 
първенствата и турнирите в системата на БФС за сезон 2020/2021 г., Правилник за 
спортно-състезателна дейност и Дисциплинарния правилник на АУС „Академик” и 
настоящата Наредба. 
II. СЪСТАВ НА ГРУПИТЕ 

Според броя на заявилите участие Висши училища. За всяка среща всеки отбор 
се състои максимум от 10 (десет) състезатели), които се вписват в тимовия лист. 
 
III. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ 
Тегли се пълен жребий и се сформират две групи от по три или четири отбора. В 
групите се играе всеки срещу всеки. На техническата конференция преди 
започване на турнира се приема начинът на точкуване в груповата фаза. 
1-ви вариант на точкуване (класически – приет от ФИФА): 

За победа в редовното време отборът получава 3 (три) точки, а за загуба 0 
(нула) точки.  

При равенство в редовното време, ако след продължението има отбор 
победител, същият получава 2 (две) точки а загубилият 0 (нула) точки.  

Ако след продължението резултата е равен се изпълняват по три дузпи, при 
ново равенство се изпълнява по една до пропуск, като отборът победител в такава 
среща получава 1 (една) точки а загубилият 0 (нула). Крайният резултат от 
головете в срещата се формира от постигнатите голове в редовното време 
плюс 1 (един) от дузпите, независимо от броя на изпълнените наказателни 
удари. 

mailto:office@aus.bg
mailto:sport@aus.bg


 

    
АСОЦИАЦИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТ “АКАДЕМИК” 

ASSOCIATION OF UNIVERSITY SPORTS  “ACADEMIC” 
1700 София, район Студентски, НСА „Васил Левски” 

1700 Sofia, Studentski grad, National Sport Academy «Vasil Levski», 
Tel:(+359) 0898776587, E-mail: office@aus.bg,  sport@aus.bg, 

 

 

2-ри вариант на точкуване: 
За победа в редовното време отборът получава 3 (три) точки а за загуба 0 

(нула) точки.  
При равенство в редовното време, ако след продължението има отбор 

победител, същият получава 2 (две) точки а загубилият 0 (нула) точки.  
Ако след продължението резултата е равен се изпълняват по три дузпи, при 

ново равенство се изпълнява по една до пропуск, като отборът победител в такава 
среща получава 2 (две) точки а загубилият 1 (една). Крайният резултат от 
головете в срещата се формира от постигнатите голове в редовното време 
плюс 1 (един) от дузпите, независимо от броя на изпълнените наказателни 
удари. 
3-ти вариант на точкуване: 

За победа в редовното време отборът получава 3 (три) точки а за загуба 0 
(нула) точки.  

При равенство в редовното време не се играе продължение и не се 
изпълняват наказателни удари, а отборите получават по 1 (една) точка. 

След приключване на срещите се изготвя крайно класиране в двете групи, 
според Наредбата на БФС за сезон 2020/2021 г. на база: 
- Спечелени точки; 
- При равенство на точките на два отбора се взима в предвид прекия двубой по 
между им. 
- При равенство на точките на три и повече отбори, класирането се извършва на 
база: 
1. Голова разлика; 
2. Отбелязани повече голове; 
3. Отборно спортсменство; 
4. Жребий. 
 
IV. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 

Класирането се извършва според Наредбата на БФС за сезон 2020/2021 г. 
Класиралите се на 1-во, 2-ро и 3-то място отбори се награждават с купа и медали.  
 

 За всички неупоменати случаи по време на първенството важат 
документите на АУС „Академик” и БФС. 
 
V. ПРАВИЛА НА ИГРАТА 

Повърхността на терена трябва да се състои от пясък, изравнен и без камъчета, 

миди и други опасни за играчите предмети, с минимална дълбочина от 40 см. 

Игралното поле е с правоъгълна форма. Дължината на страничната линия трябва да 

е по-дълга от аутлинията. Оптималните размери са: дължина – от 35 до 37 м и широчина – 

от 26 до 28 м (фиг. 1). Игралното поле трябва да е маркирано от линии, изработени в синьо, 

така че да контрастират на пясъка. Широчината на линиите трябва да бъде между 8-10 см. 

Те се фиксират върху пясъка със специални скоби, а за гредите с гумени пръстени. 

Игралното поле е разделено на две равни части и е маркирано с червени флагове, по един 
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на всеки ъгъл и по един от двете страни на централната линия, поставени извън игралното 

поле. Средата на тази линия е мястото за изпълнение на център. 

       

Фиг. 1. Оптимални размери на игрището       Фиг. 2. Размери на наказателното поле 
 

Наказателното поле се намира между аутлинията и въображаемата линия, 

отстояща на 9 м от нея (фиг. 2). То е между двете странични линии и е маркирано от две 

жълти флагчета, разположени до всяка странична линия, извън игрището. Флаговете 

трябва да бъдат 1,5 м високи и да са здраво захванати за пясъка на около 1 м от линиите. 

Зоната за смени се намира пред съдийската маса, и е с дължина 5 м – на по 2,5 м от 

двете страни на точката, разделяща игралното поле на две и страничната линия. 

Резервните скамейки се намират зад страничната линия, без да пречат на зоната за смени. 

Вратите са с дължина: 5,5 м – вътрешно между вертикалните греди и 2,2 м от най 

долната част на напречната греда и настилката (фиг. 3). Гредите трябва да не са по тесни от 

10 см и не по-дебели от 20 см. Между двете странични греди няма голлиния. Вратите може 

да бъдат преносими, но по време на игра трябва да бъдат здраво захванати за земята. 

Игралното поле трябва да е заобиколено от зона за сигурност с широчина от 1 до 2м. 

Топката за плажен футбол е сферична и трябва да е изработена от кожа или друг 

подходящ материал, подобен на кожа, устойчив на вода и износване. Диаметърът и е не по-

малко от 68 см и не повече от 70 см, да не е по-лека от 400 гр. и да е не по-тежка от 440 гр. в 

началото на срещата. Налягането на топката трябва да бъде 0,4 – 0,6 атмосфери. 

Играчи: Футболната среща се играе от два отбора, съставени от по 5 (пет) 

състезатели, като един от тях е вратар. 

Начин на смяна: Максималният брой на резервни играчи е 5. Броят на смени по 

време на футболна среща е неограничен. Играч, заменен по време на среща, може да се 

върне в игра като смяна на друг играч. 
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Фиг. 3. Размери на вратите 

Спортна екипировка: В плажния футбол не се използват спортни обувки, позволено 

е носенето на еластични наколенки или превръзки за глезените, както и пластмасови 

очила. Основната задължителна екипировка на играча се състои от тениска (с номер отзад 

и отпред) и шорти с обозначен номер отпред. 

Всеки мач се ръководи от двама съдии, които имат пълномощията да прилагат 

правилата на играта и хронометрист (отговарящ за времеизмерването). За международни 

срещи се назначава и трети съдия (отговарящ за смените по време на мач, записване на 

голмайстори, жълти и червени картони и т.н). 

Всяка среща се състои от три равни части (полувремена) по 12 мин – чисто време, с 3 

(три) минутни интервали между отделните части. При равен резултат след редовното 

време, се играе продължение (четвърта част) от 3 мин. Ако и тогава резултатът е равен, се 

изпълняват наказателни удари от централната точка на предполагаемата мислена 

линия отстояща на 9 м от линията на вратата – по три, а ако след това има ново 

равенство – по един до излъчване на победител. 

Чрез хвърляне на монета се определя кой отбор ще изпълни център и към 

коя врата ще напада всеки отбор. Център се изпълнява при начало на мача, след 

като е отбелязан гол, при началото на втората и третата част, при началото на 

продължението. При изпълнението на център, всички играчи са в собствените си 

полета, а играчите от противниковия отбор са на радиус на 5 м от центъра.  

Нарушения, които се наказват с официално предупреждение (жълт картон): 

неспортсменско поведение, показване на разногласия чрез думи и действия, 

постоянно нарушаване на правилата, бавене на започването на играта, нарушаване 

на процедурата при влизане и излизане от игрището при смени, симулация, 

сваляне на тениската след отбелязване на гол. 

Нарушения, които се наказват с изгонване от игра (червен картон): сериозни 

и груби нарушения, избухливо поведение, хвърляне на пясък по някого, умишлено 

докосване на топката с ръка, предотвратявайки гол или голова възможност на 

противниковия отбор, използване на груб и обиден език и жестове, при второ 

официално предупреждение. При отстраняване на играч друг състезател може да 
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го замени, след като изтече две минутното наказание, при условие, че има 

разрешението на съдиите. Ако преди изтичане на двуминутното наказание на 

наказания отбор му бъде отбелязан гол, същият отбор веднага има право да вкара 

пети играч. 

Изпълнението на преките свободни удари, тъчовете, корнерите и 

вкарването на топката в игра от вратаря, трябва да става до 4 секунди след 

съдийския сигнал. 

Изнасянето на топката от собственото наказателно поле също трябва да 

става в рамките на 4 сек (както при вкарване от вратаря, така и в игрови ситуации). 

Изпълнение на пряк свободен удар: Противниковият отбор няма право да 

построява стена. Потърпевшият играч изпълнява ПСУ, освен ако не е сериозно 

контузен (ако трябва да бъде сменен, влизащият състезател изпълнява ПСУ. При 

отсъждане на ПСУ за игра с ръка – всеки един от играчите може да го изпълни. 

Топката трябва да е в неподвижно състояние. При извършване на нарушение от 

противника и изпълнение на ПСУ в собствената половина, отбора на противника 

образува по-посока на вратата си т.н. „Фуния“ – с отвор до ъгловите флагчета. При 

изпълнение на ПСУ в противниковата половина всички състезатели трябва да са на 

линията на топката и най-малко на 5 м от нея. 

При извършване на НСУ от противник – в собствената половина се 

изпълняват от мястото на извършването им, а в противниковата половина (дори и 

в наказателното поле) се изпълняват от точката за изпълнени в на начален удар 

(център). 

Шпагатите са разрешени, освен ако не застрашават здравето на противника. 

Изпълнение на наказателен удар: Топката е поставена на 9 м от гол линията, 

срещу центъра на вратата, наказателният удар се изпълнява от потърпевшия 

играч, ако не е сериозно контузен, вратарят стои на гол линията и може да се 

движи само в страни, останалите играчи са извън наказателното поле на поне 5 м 

от топката. 

При излизане на топката от границите на игралното поле се изпълняват тъч, 

аут или корнер. Топката е напуснала игрището когато е преминала зад линията с 

целия си обем. Изпълнението на тъч става от мястото, където топката е преминала 

страничните линии, като играчът хвърля топката с две ръце над главата си или я 

поставя с ръце на земята и я подава с крак, като противниковите играчи са на поне 

5 м разстояние. Изпълнението на корнер става в близост до флагчето за 

изпълнение на корнер в радиус от 1 м. Противниковите играчи са отново на 

разстояние поне 5 м. 

Вкарване на топката в игра след аут: Топката се хвърля от вратаря на 

защитаващия се отбор от която и да е точка на наказателното поле. 

Въведено бе изрично условие да не се пречи на играч, който се опитва да 

изпълни ножичен удар, с цел още повече красиви попадения и атракции за 
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публиката. 

Всички корекции в правилата се правят в интерес на играта и с цел 

увеличаване на красивите и атрактивни изпълнения от страна на 

играчите, повишаване резултатността и динамиката по време на срещите, които 

ще привличат все повече и повече интерес и публика в плажния футбол. 

 
Ръководител Плажен футбол: 
Асен Георгиев – 0878 767 058 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 
ПЛАЖНА ЩАФЕТА 

 
В плажна щафета участват 10 състезатели, разпределени по 

постове. Състезателното трасе се демонстрират в деня на състезанието, 

непосредствено преди старта.  

Всеки университет има право да участва с повече от един 

щафетен отбор, при условие, че участниците в тях не са едни и същи.  

Реда на стартирането се определя с жребий.  

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 
 

ДОДЖБОЛ – ДЕМО  
 

Игрището е с размери 18/9. Участват два отбора от по шест (6) 
човека. Отборите са в три състава: мъже, жени и смесен състав; 
Играят се две полувремена по 15 мин с пет (5) топки едновременно по 
новите световни правила. Топките са от плат, леки, меки и безполезни 
при контакт. 
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Правилата се обясняват преди срещите на всички състезатели. 
Правилата на Доджбол са много близки с тези на нашата народна 
топка, с малки и интересни промени. 

 
 

Програмата за Летни университетски спортни игри Кранево 
2021 ще бъде изпратена след получаване  на заявките от всички 

Висши училища. 
 
 
 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ, ПРОМЕНИ В ОТДЕЛНИТЕ СПОРТОВЕ ЩЕ СЕ 
ОБСЪЖДАТ НА ГЕНЕРАЛНАТА ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ! 
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