
 

   
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, 0893396506,  E-mail: office@aus.bg , sport@aus.bg  

 

стр.1 

НАРЕДБА 

 НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ШАМПИОНАТ ПО РЪГБИ 7 

 МЪЖЕ И ЖЕНИ 

СОФИЯ, 25.11.2021 

ОСС на НСА 

 

1. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

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. 

 

2. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ  

НУШ Ръгби 7 ще се проведе на  25.11.2021г. на ОСС на НСА „Васил 

Левски“ – София 

3. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ RE 2020: 

Отборите са в една група от 4 отбора. Всички отбори изиграват по три 

срещи, като в групата играят „всеки срещу всеки“. След изиграване на 

срещите отборите ще се класират на 1,2,3 и 4 м. Това ще бъде и крайният 

ранкинг на отборите в настоящият шампионат. 

Начин на точкуване в групите П-3, Р-2, З-1. Отборите се класират по 

критерии в следната последователност: 

 

1. Брой точки >+ 

2. Точкова разлика > + 

3. Отбелязани точки > + 

4. Отбелязани есета > + 

5. Получени точки < - 

6. Жребий 

 
НАКАЗАНИЯ 

Жълт картон – 2 мин. 

Втори жълт картон в една среща – отстраняване до края на срещата 

Червен картон – до края на срещата + 1 среща /при провинения по 

приложение № 5 от ДП, състезателят са наказва съгласно указаният срок, 

като 1 среща отговаря на 1 седмица от указания срок в приложение 5. 

Срокът на наказанията се определя от три членна комисия/1. Турнирен 
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Директор, 2. Дежурен Секретар,3.Представител на АУС/ 

 

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

4.1. Състезатели  

Само следните студенти може да участват като състезатели в 

Националните университетски шампионати:  

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

което се състезават.  

4.1.2. Студенти и докторанти без ограничение във възрастта.  

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

придобиват състезателни права от името на съответното ССК / ВУ в деня 

на записването си. 

4.1.4.  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.  

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

състезания на АУСА. 

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

нямат право да участват от името на друго ВУ. 

 

5. ДОКУМЕНТИ 

 

*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. 

 

Ръководителят на Делегацията трябва да представи в центъра за 

акредитация и пред Делегата на АУСА следните документи за всеки един 

състезател: 

1. Студентска книжка или уверение от висшето училище; 

2. Лична карта; 

3. Списък на студентите, заверен от висшето училище; 

4. Предсъстезателен медицински преглед (оригинал); 

5. Застраховка злополука при практикуване на спорт; 
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6. Заявка за участие подпечатана и подписана от учебен отдел на ВУ и 

изпратена на sport@aus.bg в срок до 19.11.2021г. 

7. Декларация за съгласие за ползване на личните данни (за всеки 

състезател, ръководител на делегация и официални лица).  

8. Декларация за COVID 19. 

 

*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. ПРОГРАМА 

Техническа конференция 12:30 

 

1 кръг 

13: 00 1 – 4 Ж 

13: 20 2 - 3 Ж 

13: 40 1 – 4 М 

14: 00 2 - 3 М 

 

2 кръг 

14:20 4 – 3 Ж 

14:40 1 – 2 Ж 

15:00 4 – 3 М 

15:20 1 – 2 М 

 

3 кръг 

15:00 2 – 4 Ж 

15:20 3 – 1 Ж 

15:40 2 – 4 М 

16:00 3 – 1 М 

Награждаване 16:20  

 

7. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 

В НУШ Ръгби 7 участващите отбори се класират до трето място. 

Призьорите получават купи и медали. 
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8. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

9.1. Такса за участие в състезанията 

Във връзка с решение на УС на АУС Академик, таксата за участие в НУШ 
по Ръгби 7 е 300 лева на отбор. 

9.2. Начин на плащане 

Всички плащания се извършват от висшите училища по банковата сметка 

на АУСА в лева, до 22.11.2021 г. 

АУСА си запазва правото да не взема под внимание заявките за участие в 

състезанията на висши училища, които не са заплатили таксите в срок. 

9.3. Банкова информация: 

Титуляр: Асоциация за университетски спорт „Академик” 

IBAN: BG95STSA93000012724101 BIC: STSABGSF 

Основание: Такса участие НУШ Ръгби 7 2021 

 

 

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“. 
 

 

 

 

 

Ръководител на НУШ Ръгби 7 

Павел Велков, 0892299725 

 

 

 

 

 

Председател АУС „Академик“ 

/доц. Златко Джуров 
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