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НАРЕДБА 

 

Национален университетски шампионат по футзал – 2021 
 

I.РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Турнирът по футзал за мъже и жени, се организира и провежда от АУС „Академик“, 

Техническата комисия (ТК) по футбол към АУС „Академик“ и Аматьорската футболна лига 

(АФЛ) към Българския футболен съюз (БФС). 

Националният университетски шампионат по футзал 2021 ще бъде 

самостоятелен турнир. Спрямо епидемиологичната обстановка в страната, турнирът 

ще бъде проведен през месец юни, като ще определи Университетски шампион по 

футзал за учебната 2020/2021 г. 

Състезанията се организират и провеждат съгласно действащите Правила на играта, 

Наредбата на БФС по футзал за сезон 2020/2021 г., Наредба за провеждане на Националните 

университетски шампионати (НУШ) през 2020/2021 г. и настоящата наредба. 

 

Турнирът ще се проведе в София /при възможност в залата на Национална 

Футболна База – Бояна, или на открито – СК Бонсист, СК РД Спорт/ на 4, 5 и 6 юни 

2021г. 

 

Задължително условие за участие: Всички студенти – участници да бъдат с 

обувки за зала или с гуменки с каучокови подметки /при провеждане на турнира в 

зала/, ако турнира се играе на изкуствено тревно покритие може да се ползват 

стоножки.  

II.УЧАСТВАЩИ ОТБОРИ 

 

Участници в турнира са всички ВУ, подали в срок своите заявки за участие. Срок за 

подаване на заявки – до 09.05.2021 г. 

 

III.СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ 

 

Турнирът при мъжете се провежда при следната система: Отборите са разделени в 

групи. Във всяка група се играе по системата „Всеки срещу всеки“. Спрямо броя на 

участващите отбори, за ¼ (½) финалите се класират първенците на групите и класиралите 

се на второ/трето място отбори, с най-добри показатели до попълване на квотите от осем 

(четири) отбора, които се срещат  в четвъртфинални (полуфинални) двубои. Класирането се 

изготвя по показатели (точки, резултат от прекия двубой, голова разлика, отбелязани голове, 

допуснати голове, наказателни картони – жълт (-1) точка, червен (-3) точки, жребий). За 

победа се начисляват 3 точки. При равенство отборите си поделят по една точка.  

Турнирът при жените се провежда при следната система: Отборите са поставени в 

една група. Играе се по системата „Всеки срещу всеки“. Шампион е отборът спечелил най-
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много точки в крайното класиране. Класирането се изготвя по показатели (точки, резултат 

от прекия двубой, голова разлика, отбелязани голове, допуснати голове, наказателни 

картони – жълт (-1) точка, червен (-3) точки, жребий). За победа се начисляват 3 точки. При 

равенство отборите си поделят по една точка.  

 

IV.ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

 

В НУШ по футзал имат право на участие всички редовно записани студенти за 

съответната академична година от всички степени-бакалаври и магистри от всички форми – 

редовна и задочна, както и редовни докторанти в съответното ВУ, без възрастово 

ограничение (Влизащо в сила след решение от заседанието на УС на АУС „Академик“, 

проведено на 08. 10. 2015 г.), които не са картотекирани в „А” и „Б” професионални 

футболни групи за съответната спортно-състезателна, в случая 2020/2021 г. (Решение на 

редовно заседание на НМОФ – протокол №17/17.09.2013г.).  

 Допускат се до участие студенти на възраст, най-малко на 17 г. и без възрастово 

ограничение.  

 Всички редовно записани студенти придобиват състезателни права от името на 

съответното ВУ в деня на записването си и го губят след първата сесия на Държавните 

изпити или Дипломна защита.  

 Завършилите семестриално студенти, но не положили всичките си изпити имат 

състезателни права до първата сесия на дипломна защита или държавен изпит (според 

правилника на ФИСУ).  

 Прекъснали студенти губят състезателните си права до тяхното 

възстановяване.  

 Студенти от други ВУ (които не участват в НУШ по футзал нямат право да участват 

от името на друго ВУ.  

 ВУ носят отговорността си за спазването на сроковете при вкарването на данните 

на записаните си студенти за съответната учебна година в Регистъра на МОН (за зимен 

семестър – до 15 октомври и за летния – до 15 март). При липса на студент в Регистъра на 

МОН за участие важи само Заповед на съответния Ректор на ВУ (уверения не важат).  

 В случай, че даден професионален договор бъде прекратен до 01.03.2021г., то 

съответният студент има право да участва в студентското първенство до края на спортно-

състезателната година.  

 В случай, че даден професионален договор бъде прекратен след 01.03.2021г., то 

съответният студент няма право да участва в студентското първенство до края на спортно-

състезателната година.  

 Състезатели, които не са картотекирани в „А” и „Б” професионални футболни 

групи (нямат професионален договор), но са взели участие в тези групи с аматьорски статут 

(без професионален договор) нямат право да участват в студентското първенство до края на 

спортно-състезателната година. 

 

В турнирът по футзал ще участват само отбори на Висши училища (ВУ), които 

са платили членският си внос за картотекиране към АУС „Академик“ ( ОБЩА 
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ТАКСА НА ОТБОР ОТ 100.00 лв.), която се внася преди неговото начало на сметката 

на АУС „Академик“: 

ТИТУЛЯР: АУС „АКАДЕМИК“ 

БАНКА ДСК ЕАД КЛОН „ГЕО МИЛЕВ“ 

IBAN: BG95 STSA 9300 0012 7241 01 

Банков код: STSABGSF 

Основание: НУШ Футзал – София, 2021 – мъже / жени  

 

V.ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 

 

1. Всички отбори да представят заверен от учебен отдел на съответното Висше 

училище списък /тимов лист/ на отборите си (задължително трите имена, ЕГН, 

факултетен номер).  

2. Всички участници в НУШ – Футзал, са длъжни да попълнят двете декларации - 

за обработка на лични данни и декларация – Ковид-19. Ръководителите на 

отборите имат ангажимент да ги предоставят на организаторите на турнира, 

преди започване на срещите на съответното ВУ. 

3. Предсъстезателен медицински преглед не се изисква! Отборите може да 

предоставят личен състезателен картон за първенството по футбол (картотека – 

по предварително изпратената бланка) – заверен от Учебен отдел (Отдел 

студенти) за сезон 2020/2021 г., на съответното Висше училище и подпечатана 

снимка с печата на спортния клуб или спортна катедра (департамент) на 

съответното ВУ. Състезателният картон да бъде заверен АБСОЛЮТНО 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за извършен периодичен медицински преглед.  При 

участие само със списък на състезателите, задължително се предоставя 

списък за периодичен или предсъстезателен преглед на състезателите.  
4. Студентите задължително да носят за проверка студентска книжка и документ 

за самоличност (лична карта). 

5. Декларация GDPR 

6. Декларация Ковид 19 

 

VI.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

А. Наказания: 

 

За получен червен картон от даден състезател, той се отстранява от срещата, като 

след 2 минути на негово място може да влезе друг състезател. Провинилият се, не играе в 

следващата или следващите срещи в зависимост от провинението си, според 

Дисциплинарния правилник на БФС. 

 
ВНИМАНИЕ: ЗАКЪСНЕНИЯ НЕ СЕ ДОПУСКАТ, ТЪЙ КАТО РАЗПОЛАГАМЕ С ФИКСИРАНО 

ВРЕМЕ!!! ОТБОР НЕ СЕ ЯВИЛ В УКАЗАНОТО ВРЕМЕ ЗА НАЧАЛОТО НА СРЕЩАТА СИ, ГУБИ 

СЪС СЛУЖЕБЕН РЕЗУЛТАТ ОТ 5:0!!! 

В. Правила: 
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 Отборите имат право за всеки мач да запишат 14 състезатели и до двама 

ръководители. Отборите са съставени от 4 полеви играчи и 1 вратар. Играят се две 

полувремена по 20 мин. /15 мин. при жените/. Във всяко полувреме всеки отбор има право 

на 1мин. прекъсване (тайм-аут), когато топката е в негово владение. Правят се неограничен 

брой смени, които се извършват от определеното място, както по време на игра, така и при 

спряна игра (при извършване на неправилна смяна се показва жълт картон). Страничното 

хвърляне се изпълнява с крак (от тъч директно гол не може да се отбележи). От начален удар 

(център) не може да се отбележи директно гол. Топката се вкарва в игра от аут само от 

вратаря с ръка. Шпагати не се разрешават, при наличието на такъв се отсъжда ПСУ за 

противника и се показва жълт картон. Във всяко полувреме се отброяват преките свободни 

удари (непреките не се отброяват), като за всеки следващ, след петия ПСУ, се изпълнява 

дълга дузпа. При подновяването на играта от тъч или корнер се спазва правилото за 4 

секунди (противниковия състезател трябва да е на 5м. разстояние), като топката трябва да е 

на линията и да е в покой, при неспазване се отсъжда НСУ за противника. След като  вратаря 

играе веднъж с топката в собствената половина, той няма право да играе втори път с нея в 

собствената си половина, а се отсъжда НСУ ако противников състезател не е играл с топката. 

Вратарят има право да играе повече от веднъж с топката след вкарването и в игра от аут, ако 

се намира в противниковата половина (когато на мястото на вратаря е вкаран полеви играч, 

изпълняващ неговите функции). Стената отстои на 5м. от мястото на изпълнение на ПСУ. 

При жълт картон съответният играч продължава да играе до края на срещата. При червен 

картон играча напуска игралното поле и отборът му играе 2мин. в намален състав. Ако в 

рамките на тези две минути му бъде отбелязан гол, то отборът веднага си възстановява 

численият състав. 

 

Г. Жалби: 

 Жалба се подава в писмена форма до председателя на ТК по футбол към АУС 

„Академик“ в срок до 1 (един) час след приключване на срещата. 

 При подаване на жалба се внася сумата от 30.00 лв. в касата на АУС „Академик“. 

 Подадена жалба се разглежда до 6 часа след приключване на съответната среща, като в 

този срок отбор, който не предостави необходимите документи и не окаже необходимото 

съдействие, се счита за загубил спора. 

 Жалбоподателят се уведомява писмено за резултата най-късно 2 (два) часа преди 

започване на  следващия му по програмата мач. 

 Комисия по разглеждане на жалби: Златко Джуров – председател на АУС, Георги 

Игнатов (СУ) – председател на ТК по футбол и СТК към АУС, Йордан Иванов (МГУ), 

Асен Георгиев (УАСГ) и Иван Стоилов (УНСС) – отговорник за футзал към ТК по 

футбол. 
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Д. Други: 

 

1. Преди всяка среща ръководителите на отборите попълват протокол с имената и 

номерата на фанелките на 14 състезатели за съответната среща. 

2. Преди началото на първата среща се прави проверка на състезателите – изискват 

се студентските книжки на студентите, а при необходимост и личните карти за установяване 

на самоличността им. 

3. Дрехи и лични вещи да не се оставят в предоставените от организаторите 

съблекални, а да се пренесат в залата /или терените/ под постоянен надзор и  така да се 

предотвратят евентуални кражби. 

4. Всички треньори и състезатели да проявяват ТОЛЕРАНТНОСТ  към съдиите и 

техните отсъждания!!! 

 

VII.КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 

 

Класирането се извършва според Наредбата на БФС за сезон 2020/2021 г. 

Класиралите се отбори на 1-во и 2-ро място получават възпоменателни купи и медали (по 

14 броя), класираните на трето място (загубилите полуфиналите) получават плакети и 

медали.  Излъчва се призьор за: „Най-полезен състезател“, „Голмайстор“ и „Най-добър 

вратар“. Наградите се осигуряват от АУС „Академик”. При жените има допълнителен приз 

- „Мис Турнир“. Наградите ще бъдат връчени от Председателя на АУС „Академик“ – доц. 

д-р Златко Джуров и Председателя на ТК по футбол към АУС „Академик“ – доц. д-р Георги 

Игнатов. 
За всички неупоменати случаи по време на първенството, важат документите на АУС 

„Академик” и БФС. 

 

           Председател на комисия футзал към ТК-футбол: 

      / ст. пр. д-р Иван Стоилов/ 

 

Председател на ТК по футбол: 

/доц. д-р Георги Игнатов/ 

Председател на АУС „Академик”: 

 /доц. д-р Златко Джуров/ 


