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НАРЕДБА 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ШАМПИОНАТ ПО 

ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КРОС – ПРОЛЕТ 2022 

 
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящата Наредба определя реда и организацията за провеждане на 
Национален университетски шампионат по Лекоатлетически крос – Пролет 
(НУШ по лекоатлетически крос – пролет). 
2. ЦЕЛ 

Националният университетски шампионат има за цел да се популяризира 
студентският спорт сред академичната общност и да се излъчат националните 
университетски шампиони в бягането на кросовото бягане. 
3. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

3.1. НУШ по Лекоатлетически крос – пролет е част от спортния календар на 
многоспортова федерация Асоциация за университетски спорт „Академик“ 
(АУСА). 

3.2. Шампионата се организира и провежда от АУСА. Организаторите отговарят 
за цялостната подготовка и провеждане на състезанието – уреди и съоръжения, 
медицинско обезпечаване, съдийски апарат, класиране и награждаване, със 
съдействието на назначен от федерацията ръководител. 
3.3. НУШ по Лекоатлетически крос – пролет се провежда в съответствие със 
Състезателните и Техническите правила на Световната атлетика (World 
Athletics – WA), правилата на многоспортовата федерация и правилата посочени 
в настоящата Наредба. 

4. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 
НУШ по Лекоатлетически крос – Пролет ще се проведе на 26 и 27 Март (събота и 
недел), в гр. Ямбол, местност „Боровец“. 
 
 

ПРОГРАМА 
 
 

Дата Час  Място на провеждане 

26.03.2022 г. След 14:00 ч. Пристигане и настаняване на 
отборите 

 

26.03.2022 г. 19:00 ч. Техническа конференция Община Ямбол 
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СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА 

Дата Час Дисциплина / Пол Място на провеждане 

27.03.2022 12:00 2 km / жени местност „Боровец“ 

27.03.2022 12:30 6 km / мъже местност „Боровец“ 

27.03.2022 13:30 Награждаване местност „Боровец“ 

 
 
5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
 Само следните студенти може да участват като състезатели в Националния 
университетски шампионат: 
5.1. Студенти и докторанти, които се обучават във висшето училище, за което се 

състезават. 
5.2. Студенти и докторанти без ограничение във възрастта. 
5.3. Всички редовно записани студенти и докторанти, в текущата година 

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

5.4. Студенти и докторанти, които са завършили семестриално през 2022-ра 
година, могат да участват в Националните университетски шампионати до 
01.10.2022 година. Всички завършили семестриално през 2021 – ва година 
нямат право да участват в шампионатите след 1 октомври 2021 г. 

5.5. Прекъснали студенти и докторанти, нямат право да участват в състезания на 
АУСА. 

5.6. Студенти от други ВУ (които не участват в НУШ по вид спорт), нямат право 
да участват от името на друго ВУ. 

6. РЪКОВОДИТЕЛ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА (РД) 
 Всяко висше училище трябва да утвърди Ръководител на Делегацията, който 
да представлява висшето училище и състезателите му на церемониите по 
откриване и закриване, на техническата конференция и пред АУС “Академик“. 
 
7. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 

Ръководителят на Делегацията трябва да представи на Техническата 
конференция на главния ръководител и пред Делегата на АУСА следните 
документи за всеки един състезател: 
7.1. Лична карта; 
7.2. Студентска книжка или уверение от висшето училище; 
7.3. Предсъстезателен медицински преглед (оригинал); 
7.4. Застраховка злополука при практикуване на спорт (копие); 
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7.5. Заявка за участие подпечатана и подписана от учебен отдел на ВУ  
7.6. Декларация Ковид 19; 
7.7. 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. 
 
8. СРОКОВЕ 

Формулярите за участие трябва да бъдат попълнени в приложената форма 
(техническа заявка) и изпратени до 20 март 2022 г. на имейл teryy2@abv.bg и 
sport@aus.bg  

Промени по заявените състезатели се допускат по време на Техническата 
конференция. 
9. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 
9.1. Настаняване и хранене 

АУС “Академик“ не осигурява хотелско настаняване и хранене за 
участниците. 
9.2. Такса за участие в състезанията 
a) Всички състезатели трябва да заплатят организационна такса за участие в 

състезанията в размер на петнадесет (15) лева. 
b) Всички плащания се извършват от висшите училища по банковата сметка на 

АУСА в лева, до 20.03.2022 г. 
c) АУСА си запазва правото да не взема под внимание заявките за участие в 

състезанията на висши училища, които не са заплатили таксите в срок. 
Банкова информация: 
Титуляр: Асоциация за университетски спорт „Академик” 
IBAN: BG95STSA93000012724101 BIC: STSABGSF 
Основание: Такса участие НУШ Лекоатлетически крос – Пролет 2022 
10. ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ 
10.1. Основни положения 

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. 
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10.2. Регламент на състезанието 
a) Лекоатлетически крос се провежда по предварително маркирано и 

обезопасено трасе, с дължина 2 km. Жените правят една обиколка на трасето, 
а мъжете 3 обиколки. 

b) Всяко висше училище има правото да заяви осем (8) състезатели (4 мъже и 4 
жени), като при участие на пети състезател в отбор изрично се посочва, че е 
извън класирането. 

10.3. Спортно – технически изисквания 
a) Състезателните номера се определят от ръководителя на шампионата за 

всеки състезател. Същите ще се получат срещу подпис на ръководителя или 
упълномощен представител на делегацията на техническата конференция. 
Номерата се връщат във вида в който са получени. 

b) Времеизмерване – Времеизмерването ще бъде извършено чрез чип система. 
Чиповете ще бъдат поставени на състезателните номера.  

11. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 
11.1. Класиране. Класирането в Национален университетски шампионат по 

Лекоатлетически крос – Пролет е индивидуално и отборно. 
a) Индивидуалното класиране е съобразно реда на финиширане в даденото 

състезание. 
b) Отборното класиране се определя от сбора от точки на тримата най-добре 

представили се състезатели от отбор, като класиралият се на 1-во място 
получава 1 т., на второ 2 т. и т.н. Четвъртият по класиране в отбора не носи 
точки, но измества в класирането. При равенство в точките за отборно 
класиране се взима предвид по-предното класиране на четвъртия състезател. 

11.2. Награди. Класиралите се на първите три места в индивидуалното 
класиране ще бъдат наградени с медал. Първите три (3) отбора в 
отборното класиране ще бъдат наградени с купи. 

 
 

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“. 
 
Карта на състезателното трасе 
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Картата може да разгледате и на: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=11GQnptuwo9N1uES_Gn_ybI93yek5

cpRT&usp=sharing 
 
Хотели за настаняване по време на шампионата в гр. Ямбол: 

1. Сити хотел Ямбол – тел. 0895 09 99 66 

2. Хотел „Кабиле“ – тел. 046 680 000, 0894 70 44 90; https://www.hotelkabile.com/   

3. Хотел „Боровец“ – тел. 0895 61 86 96  

4. Хотел „Ривърсайд“ – тел. 046 661 730; https://www.riverside-hotel.eu/bg/contacts/  

5. Хотел „Диана Палас“ - 046 664 807 

6. Хотел „Тунджа“ – тел. 046 662 771 

7. Хотел „Капри“ – тел. 046 669 525 

8. Парк хотел Ямбол – тел. 089 555 7585 

 
Лица за контакт: 
Председател на техническа комисия по Лека атлетика 
Петя Петкова, GSM: 0887 57 64 70, e-mail: teryy@abv.bg  
 
Гл. ръководител на шампионата 
Силвена Тодорова, GSM: 0889 47 32 50 
 

Председател на АУС „Академик” 
(доц. Златко Джуров, д-р) 
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