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Н А Р Е Д Б А                    

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

X НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ШАМПИОНАТ 

ПО БАСКЕТБОЛ 3X3-МЪЖЕ И ЖЕНИ 

БЛАГОЕВГРАД, 24-26 МАРТ, 2022  

 

Организатор: 

АУС ”АКАДЕМИК”   

БФ Баскетбол                                                                                                         

 

Място: УНИВЕРСИТЕТСКА СПОРТНА ЗАЛА НА ЮЗУ „НЕОФИТ 

РИЛСКИ“ 

 

МЕДИЕН ПАРТНЬОР:  www.bgbasket.com 

 

 

 

ДАТИ: 24-26 Март, 2022 г. 

Техническа конференция – 24. 03. 2022 г. от 15:00 часа 

Официално откриване на шампионата - 16.00 часа 

Начало на срещите – 16.30 ч. 

                                                

Място на провеждане:  

УНИВЕРСИТЕТСКА СПОРТНА ЗАЛА НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

X Национален университетски шампионат по Баскетбол 3х3 ще се 

проведе в град Благоевград от 24 до 26 Март, 2022 г. и се организира от 

Асоциация за университетски спорт „Академик” в партньорство с ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ и  Българска федерация по Баскетбол. 

Х Национален университетски шампионат по Баскетбол 3х3 трябва да 

се проведе в академичния дух и в духа на университетското спортно 
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движение, въз основа на които не се допуска дискриминация, насочена срещу 

висше училище или лице на базата на расова, религиозна или политическа 

принадлежност. 

 

2. ПРОГРАМА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Х Национален университетски шампионат по Баскетбол 3х3 ще се 

проведе в период от три (3) дни и включва следните състезания: 

- Един турнир Баскетбол 3Х3, Жени; 

- Един турнир Баскетбол 3Х3, Мъже; 

- Конкурси за стрелба от зоната за 3 точки (мъже и жени); 

- Конкурс за забивки (мъже). 

 

2.1 СПОРТНА ПРОГРАМА 

24 март 

-  16.00 - Официално откриване на шампионата часа  

* Отбори, които не присъстват на откриването не се допускат за участие 

- 16.30 часа стартират мачове от груповата фаза   

25 Арт 

-10.00 часа - Мачове от груповата фаза и четвъртфинални мачове, 

конкурси за стрелба за 3 точки и конкурс за забивки, 

 26 март 

-10.00 часа – полуфинали, мачове за трето място и финални мачове 

-Около 13.00 часа – награждаване и закриване на турнира 

 

2.2. ОТМЯНА НА СЪСТЕЗАНИЕ 

 

Спортно състезание може да бъде отменено от АУС „Академик“ в 

случай, че към крайната дата за подаване на количествени заявки, броят на 

участниците е по-малък от: 

 Отборни: шест (6) отбора от шест (6) висши училища. 
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АУСА е длъжна да уведоми всички участващи висши училища пет (5) дни 

предварително, в случай на отмяна на състезание. След този срок, отмяна не 

се допуска. 

 

2.3. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

 

Х Национален университетски шампионат по Баскетбол 3х3 ще се 

проведе в град Благоевград от 24 до 26 Март, 2022 година в СПОРТНАТА 

ЗАЛА НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ 

 

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

3.1. Състезатели 

Само следните студенти може да участват като състезатели в Националните 

университетски шампионати:  

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

което се състезават.  

3.1.2. Студенти и докторанти без ограничение във възрастта.  

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

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

записването си. 

3.1.4.  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.  

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

състезания на АУСА. 

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

право да участват от името на друго ВУ. 

3.1.7.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ в сайта: www.play.fiba.3x3.com 

(Платформа на FIBA) 

Всеки състезател трябва да има електронна регистрация в интернет на 

страницата на www.play.fiba.3x3.com. Регистрацията се извършва лично от 

всеки участник и за самия отбор. Регистрацията е задължителна за участието 

на всеки състезател в турнира. Данните, които се попълват, трябва да са 
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реални, включително и активен e-mail адрес, на който да се потвърди 

регистрацията. 

 

3.2. Документи 

 

Ръководителят на Делегацията трябва да представи в центъра за 

акредитация и пред Делегата на АУС „Академик“ следните документи за 

всеки един състезател: 

a)  Лична карта;  

b) Студентска книжка или уверение от висшето училище; 

c) Предсъстезателен медицински преглед (оригинал);  

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

e) Заявка за участие (картотека) подпечатана и подписана от учебен 

отдел на ВУ и изпратена на sport@aus.bg в срок до 18.03.2022г. 

f) Декларация Ковид 19; 

g) Декларация GDPR. 

 

*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 представя следните документи за 

всички официални лица в делегацията: 

 а) Лична карта; 

 б) Списък на официалните лица в делегацията 

   

3.3. Участници и официални лица 

Делегацията за Х Национален университетски шампионат по Баскетбол 3х3 

трябва да бъде:  

- отбори-съставени от 4 състезатели; 

- един треньор;  

- едно лице-официален представител на ВУ. 

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

 

 

 

 

 

3.4. 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 Генералната техническа конференция, пред АУС “Академик“ и 

пред всички останали участници и официални гости на Х Национален 

университетски шампионат по Баскетбол 3х3. 

 

3.5. Срокове 

 Формулярите за участие трябва да бъдат попълнени компютърно или 

четливо на ръка с печатни букви и трябва да бъдат изпратени в АУС 

“Академик“  преди следните крайни срокове: 

а) Заявка за участие –  (до 18 Март, 2022 г.); 

 

4. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

АУС “Академик“ не запазва места за настаняване на делегациите. 

Всяка делегация трябва да потвърди настаняването си самостоятелно на 

посочения телефон. 

Настаняването е договорено в Университетски център „Бачиново“ 

За контакти и резервации се обръщайте към г-н Тодор Златков-

управител, на тел: + 359/73 831 824; +359/889  878 734 

4.2. Такса за участие в състезанията 

Всички състезатели, преминали одобрение от делегата на АУС 

“Академик“, трябва да заплатят организационна такса за участие в 

състезанията в размер на 15 (петнадесет) лева на човек. 

 

4.3. Начин на плащане 

Всички плащания се извършват от висшите училища по банковата 

сметка на АУС „Академик“ в лева, не по-късно от 5 (пет) дни преди 

шампионата. 
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АУС “Академик“ си запазва правото да не взема под внимание 

заявките за участие в състезанията на висши училища, които не са 

заплатили таксите в срок. 

 

 4.4. Банкова информация: 

Титуляр: Асоциация за университетски спорт „Академик”  

IBAN:       BG95STSA93000012724101    

BIC:       STSABGSF 

Основание: Такса участие - Х Национален университетски шампионат по 

Баскетбол 3х3. 

 

5.  ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ 

5.1. Основни положения 

 

Състезанията от Х Национален университетски шампионат 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. 

 

5.2. Задължения на организатора  

 

Организаторите осигуряват необходимите условия за нормалното 

провеждане на първенството: 

• Оборудване в залата 

- Табла и кошове; 

- Информационни табла; 

- Уред за отчитане на 12 секунди; 
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- Показатели за отборните нарушения; 

- Хронометри; 

-Топките за НУШ са Wilson Fiba 3x3, размер 6 за двата пола и се 

подсигуряват от организаторите; 

- Музикална уредба; 

• Организиране на срещите 

За провеждане на срещите организаторът е задължен да осигури до 15 мин. 

преди началния час на срещата:  

- секретарска маса 

- съдии с лиценз от  Съдийската комисия към БФБ  

- секретар и времеизмервач на игралното време и за 12 секунди 

- дежурен лекар  

- дежурен съдия 

 

• Популяризиране и отразяване на проявата  

• Официални лица и гости 

 

5.3. Регламент на състезанията Баскетбол 3х3  

Всяко висше училище има правото да заяви осем (8) състезатели и 

двама (2) треньори.  

 

Мъже: Отборно: четирима (4) състезатели и един (1) треньор.  

 

Жени: Отборно: четирима (4) състезатели и един (1) треньор.  

ПРАВИЛА  Х Национален университетски 

шампионат по Баскетбол 3х3 ще 

се играе на игрище с размери 

15х11 метра 

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 

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,  

 

 

 

 

 постави 2-ри съдия по преценка 

Секретар/времеизмервач   Двама (2) 

Продължителност на играта и 

резултат 

Една (1) част от 10 (десет)  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 
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да пречи на противника в зоната, 

предназначена за игра без фаул в 

нападение под коша. 

Ако състезател с топка, играе повече 

от 3 секунди с гръб или странично 

към коша и защитника с дрибъл се 

отсъжда 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  

 

 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; 

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,  

 

 

 

 

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.  

 

 

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 
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6. 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. 

 

6. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 

6.1. Класиране 

Класирането е отборно и се извършва за всички участници.  

 

6.2. Награди 

а) С купа и медали се награждават първите три (3) отбора в състезанията; 

 

 

 

                  Председател на техническа комисия  

                                 по Баскетбол 3 х 3: 

         Доц. Спас Ставрев - 0889788861;  

      E-mail: stavrevspas@hotmail.com 
                                                                                                          

                                                Председател на АУС 

„Академик”                                                                                                                                        

                                     доц. Златко Джуров, доктор 
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