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НАРЕДБА  
НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ШАМПИОНАТ 

ВОЛЕЙБОЛ 2021 - 2022 
 
 

1. ЦЕЛ НА ШАМПИОНАТА– да популяризира волейбола сред 

студентите и да излъчи победителите сред ВУ. 

2. ОРГАНИЗАТОР 

Университетската федерация АУС „Академик“ е организатор на 

вътрешния спортен календар на университетския спорт. Националните 

университетски шампионати се организират и провеждат по правилата 

на федерацията и правилника на съответния спорт. 

3. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

НУШ по Волейбол (Квалификации) ще се проведе в София, Пловдив, 

Велико Търново през месец ноември, декември - 2021 г. и март, април 

2022.                                    

                                 

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

Състезатели  
Само следните студенти може да участват като състезатели в 

Националните университетски шампионати по Волейбол:  

1. Студенти и докторанти, които се обучават във висшето училище, за 

което се състезават.  

2. Студенти и докторанти без ограничение във възрастта.  

3. Всички редовно записани студенти и докторанти, в текущата година 

придобиват състезателни права от името на съответното ССК / ВУ в 

деня на записването си. 

4. Студенти и докторанти, които са завършили семестриално през 2022 

година, могат да участват в Националните университетски 

шампионати до 01.10.2022 година.  

Всички завършили семестриално 2021г. нямат право да участват в 

шампионатите след 1 октомври 2021г.  

5. Прекъснали студенти и докторанти, нямат право да участват в 

състезания на АУСА. 

6. Студенти от други ВУ (които не участват в НУШ по вид спорт, нямат 

право да участват от името на друго ВУ. 
 

УЧАСТВАТ ОТБОРИТЕ ПОТВЪРДИЛИ УЧАСТИЕТО СИ В 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК. 

 

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, 

 

 
5. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 

*Важно: за да бъде удостоверено картотекирането на студентите, 

участващи в НУШ от спортния календар на АУСА е необходимо заявките 

да бъдат подписани и подпечатани от ректор/учебен отдел на ВУ, 

сканирани във формат pdf и изпратени на sport@aus.bg. 

Федерацията АУС „Академик“ ще завери документите и картотекира 

състезателите. 

  
Преди всяка среща от всички етапи на Националния шампионат главният 

съдия на всеки турнир проверява редовността на състезателите, което се 

удостоверява с : 
         

a) Заявка за участие подпечатана и подписана от учебен отдел на ВУ и 

изпратена на sport@aus.bg  в срок до 12.11.2021г.; 

b) Документ за самоличност и студентска книжка на всеки от записаните в 

тимовия лист състезатели;  
c) Тимов лист ЗА ВСЯКА ОТДЕЛНА СРЕЩА с имената и състезателните 

номера на състезателите. ТИМОВИЯТ ЛИСТ ОСТАВА С ПРОТОКОЛА 

ОТ СРЕЩАТА; 

d) Предсъстезателен медицински преглед с изходящ номер и мокър печат 

e) Застраховка злополука при практикуване на спорт (копие); 

f) Платежно нареждане такса участие; 

g) Декларация GDPR попълнена и подписана от всеки състезател и 

треньор; 

h) Декларация Ковид по образец. 

 

*Важно: при необходимост от замяна на предварително заявен 

състезател/и, главния ръководител добавя името в списъка и се подписва, 

че е внесъл корекцията. Името на новия състезател трябва да фигурира в 

представените документи. 

 

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОТБОРИТЕ: 

Всички отбори се явяват с официален екип 30 минути преди мача. 

Състезателите да бъдат с еднакъв спортен екип, с номерирани фанелки.  

НУШ по волейбол се провежда с топки, предоставени от участващите 

отбори - Микаса /ако липсва Микаса - Гала/. Ако двата отбора са съгласни, 

може по изключение, да се играе с Гала. Микаса е топката, с която се играе, 

когато само единия отбор разполага с такава, а другия с различна. 
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НУШ по волейбол се провежда по правилата на БФВ.    

Право на участие на либеро –  

а/ отборите съставени от 13 или 14 състезатели са длъжни да имат 2 – ма 

играчи на поста либеро.  

б/ отборите съставени от 8 до 12 състезатели могат да имат 0,1 или 2 –ма 

състезатели на поста либеро.  

в/  отборите съставени от 7 състезатели могат да имат 0 или 1 състезател 

на поста либеро. 
 
 

7. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Шампионата се провежда по система всеки срещу всеки в групите.  

 

8. КЛАСИРАНЕ 

Класирането се извършва по точки, съгласно правилника на БФВ. 

Отборите, заели първите ЧЕТИРИ МЕСТА ОТ ГРУПА СОФИЯ - ЖЕНИ И МЪЖЕ 

И ПЪРВИТЕ ДВЕ МЕСТА В ГРУПИТЕ ПЛОВДИВ И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ЖЕНИ 

И МЪЖЕ се класират директно за финалите на Националната Универсиада 

2022.  

При необходимост се провежда квалификация за попълване на финалната 

осмица на Националната Универсиада.  
 

9. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ: 

1.Такса участие - 300 лв. на отбор в началото на сезона и 300 лв. при 

класиране на финали;  
2. Съдийските хонорари, медицинското осигуряване и наем зали се 

поема от АУС „Академик“. Разходите за транспорт, храна и нощувки са за 

сметка на участващите отбори - УСК, ВУ или за сметка на самите участници. 

НУШ по волейбол се обезпечава от квалифицирани съдии и секретари 

от НСКВ, съгласувано с Николай Георгиев – главен ръководител на НУШ по 

волейбол. 

 
10.  БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ:  

Титуляр: Асоциация за университетски спорт „Академик” 

IBAN: BG95STSA93000012724101 BIC: STSABGSF  
Основание: Такса участие НУШ ВОЛЕЙБОЛ (квалификации) 2021-2022 
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Спазването на всички противоепидемични мерки по време на 

националните университетски шампионати е Задължително и се 

контролира от главния ръководител и техническия делегат на 

АУС „Академик“. 

 

 

 

 
Главен ръководител - Николай Георгиев  

тел.за връзка: 0898 545 940 

 

 

 

 

 

 

 

 
Председател АУС „Академик“ 

/доц. Златко Джуров/ 
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