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НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН 

УНИВЕРСИТЕТСКИ ШАМПИОНАТ ПО ПЛУВАНЕ – 25 м. БАСЕЙН 

 

1. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

НУШ по Плуване на 25 метров басейн ще се проведат в съответствие с 

техническите правила на Българска федерация плувни спортове и ФИНА, 

освен ако АУСА не реши друго. 

 

2. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 
Състезанието ще се проведе на 12-ти и 13-ти ноември 2021г. в град София, 

25м басейн на НСА (Мадара). Техническата заявка/поименна/ със заявени 

предварителни времена трябва да бъде направена в приложената форма не 

по-късно от 10.11.2021г.      

Техническата конференция  ще се проведе на 12.11.2021г. от 16:30 ч. в 

учебната зала на басейна. Водачите на отбори могат да премахват 

състезатели от заявката, но не и да добавят нови такива. 

 

СПОРТНА ПРОГРАМА 

 

ДИСЦИПЛИНИ                                             
50 м. свободен стил  

50 м. гръб  

50 м. бътерфлай  

50 м. бруст  

100 м. съчетано   

4 х 50 м. свободен стил щафета 

4 х 50 м. съчетана щафета 

 

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

12.11.2021/петък / 

16.45ч. – загрявка 

17.25ч. – откриване 

17.30ч. – първи старт 
    

50 м. бътерфлай               ж/м                             

50 м. гръб              ж/м  

100 м. съчетано                        ж/м   

4 х 50 м. св. стил щафета        ж/м 
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13.11.2021/събота/ 

09.45ч. – загрявка 

10.30ч. – първи старт 

50 м. свободен стил   ж/м    

50 м. бруст    ж/м    

4 х 50 м. съчетано щафета       ж/м 

 

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

 

3.1. Състезатели 

Право на участие в НУШ по Плуване имат: 

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. 

 

3.2. 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 пред ръководителя на 

състезанието следните документи за всеки един състезател:  
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a) Оригинал на заявката за участие, подпечатана и подписана от 

ректор/учебен отдел на ВУ – до 10.11.2021г. 

b) Техническа заявка – до 10.11.2021г. 

c) Лична карта;  

d) Студентска книжка или уверение от висшето училище;  

e) Предсъстезателен медицински преглед (оригинал);  

f) Застраховка злополука при практикуване на спорт (копие).  

g) Декларация GDPR 

h) Декларация за COVID 19 

i) Копие от платежното нареждане за такса участие 

 

*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. 

 

Заявки за участие на e-mail: sport@aus.bg.  

Техническа заявка/поименна, според приложената форма, с  посочени 

предварителни времена/  на v_tsekov@abv.bg   

 

4. СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

 

     Състезанията по плуване на 25 метров басейн се провеждат по време. 

Сериите се подреждат според посочените във техническата заявка 

предварителни постижения.  

 

     Всяко ССК/ВУ може да заяви за участие в състезанието: 

     - един (1) отбор мъже от пет (5) състезатели, като всеки  състезател има 

право на участие в две (2) индивидуални дисциплини и две (2) щафетни 

дисциплини. Точки за класирането носят само двама (2) състезатели на 

дисциплина, с по-добри времена. 

     - един (1) отбор жени от пет (5) състезатели, като всеки състезател има 

право на участие в две (2) индивидуални дисциплини и две (2) щафетни 

дисциплини. Точки за класирането в индивидуалните дисциплини носят само 

двама (2) състезатели на дисциплина, с по-добри времена. 

 

Точки получават първите двама класирали се състезатели от ВУ както 

следва: 1-во място – 27 т.; 2-ро място – 25 т.; 3- то място – 24 т. и т.н. до 25-то 

място – 2 т. Класиралите се след 25-то място получават по 1 т. за участие. 

Точките от щафетите се удвояват. 
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5. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

 

Такса участие в състезанията 

Всички състезатели, преминали одобрение от делегата на АУСА, трябва да 

заплатят организационна такса за участие в състезанията в размер на 

петнадесет (15) лева. 

Начин на плащане 

Всички плащания се извършват от висшите училища по банковата сметка 

на АУСА до 11.11.2021г. 

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

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

4.3. Банкова информация: 

Титуляр: Асоциация за университетски спорт „Академик” 

IBAN:  BG95STSA93000012724101 BIC: STSABGSF 

Основание: Такса участие в НУШ по Плуване 25м басейн – 2021 

 

 

6. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 

НУШ по плуване на 25 м. басейн класирането е индивидуално и отборно. 

Класиралите се на първите три места в индивидуалното класиране се 

награждават с медали. Отборите победители при жените и мъжете получават 

купи. С купи се награждават и победителите в крайното комплексно 

класиране/общо за мъже и жени/.  

 

Ръководител НУШ Плуване,  

Вили Цеков : 0897/937356; 0882/164844 

e-mail: v_tsekov@abv.bg 

 

 

 

Председател АУС „Академик“ 

Доц. Златко Джуров 
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