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НАРЕДБА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ШАМПИОНАТ 

ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА 
 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящата Наредба определя реда и организацията за провеждане на 

Национален университетски шампионат по Лека атлетика (НУШ по лека 
атлетика). 
2. ЦЕЛ 

Националният университетски шампионат има за цел да се 
популяризира студентският спорт сред академичната общност и да се 
излъчат националните университетски шампиони в отделните 
лекоатлетически дисциплини. 
3. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

3.1. НУШ по Лека атлетика 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 Лека атлетика 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 Лека атлетика ще се проведе на 14 и 15 май 2022 г. (събота и 
неделя), в гр. София, на официален стадион по лека атлетика, полигон 
за хвърляния при Национална спортна академия „Васил Левски“. 

Национален Университетски Шампионат по Лека атлетика 2022 
включва следните дисциплини: 
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Състезателни дисциплини 
Група  дисциплини Възрастова група 

Пол 
Дисциплина 

Студенти 
 

Мъже 

Студенти 
 

Жени 
Група спринт  100m ɣ  ɣ  

400 m  ɣ  ɣ  
4x100 m  ɣ  ɣ  

Група бягания  800 m  ɣ  ɣ  
1500 m  -  ɣ  
3000 m  ɣ  -  

Група скокове Скок на дължина  ɣ  ɣ  
Скок на височина  ɣ  ɣ  

Група хвърляния Гюле   ɣ  ɣ  
Диск или Копие ɣ  ɣ  

 

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
Максималният брой участници за всеки отбор е 20 мъже и 20 жени. 
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. 

5.5. Всички завършили семестриално през 2021 година нямат право да 
участват в шампионатите след 1 октомври 2021 г. 

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

5.7. Студенти от други ВУ (които не участват в НУШ по вид спорт), 
нямат право да участват от името на друго ВУ. 
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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); 
7.5. Заявка за участие (картотека) подписана и подпечатана от учебен 

отдел на ВУ ; 
7.6. Декларация GDPR. 
* Важно‼‼ За да бъде удостоверено картотекирането на студентите, 
участващи в НУШ от спортния календар на АУСА е необходимо 
Количествената заявка да бъде подписана и подпечатана от 
ректор/учебен отдел на ВУ, сканирани във формат PDF и изпратени 
в срок на е-mail: sport@aus.bg . Федерацията АУС „Академик“ ще 
завери документите и картотекира състезателите. 
8. СРОКОВЕ 

Формулярите за участие трябва да бъдат попълнени в приложените 
форми: 
8.1. техническа заявка – Excel; 
8.2. количествена заявка (картотека) – PDF заверена с подпис и 

печат от учебен отдел) и изпратени до 09.05.2022 г. на имейл 
sport@aus.bg  и teryy2@abv.bg  

Промени по заявените участници се приемат до 95.05.2022 г. Заявки 
подадени след посочената дата няма да се взимат предвид. 

Добавяне на нови състезатели в заявката след крайният срок за 
подаване не се допуска. 
9. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 
9.1. Настаняване и хранене 
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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 09 май 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 Лека атлетика 2022 г. 
10. ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ 
10.1. Основни положения 

Само Ръководителят 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. 
10.2. Регламент на състезанието 
a) Във всяка дисциплина имат право на участие 3-ма състезатели от 

отбор. Един състезател може да стартира в 3 индивидуални 
дисциплини и 2 щафети. 

b) За финал на 100 m (мъже и жени) се класират 8-те състезатели с най-
добри времена (q8). 

c) Промени в заявката могат да бъдат извършени само по отношение на 
състезатели, фигуриращи в предварителната заявка на ВУ, подадена 
в срок. Те могат да бъдат направени не по-късно от 30 мин преди 
Техническата конференция. 

d) Заявка за участие в щафетните бягания се представя в Секретариата 
не по-късно от 90 минути преди началния час на щафетните 
бягания, като се посочват имената и състезателните номера по 
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постове. Смяна на състезател в щафетния отбор се прави не по-късно 
от 45 минути преди старта, единствено, ако новия състезател 
фигурира в предварителната заявка на ВУ. 

e) Проверката на участниците трябва да приключи 20 минути преди 
началния час за беговите дисциплини и 30 минути преди началния 
час за дисциплините от група скокове и хвърляния. Състезател се 
отстранява от участие във всички по-нататъшни дисциплини, ако той 
не присъства на мястото за проверка в съответното време, 
публикувано в графика на проверката. 

f) Състезател се отстранява от участие във всички по-нататъшни 
дисциплини, ако той не присъства на мястото за проверка в 
съответното време, публикувано в графика на проверката. 

g) За участниците в техническите дисциплини (скок на височина, скок 
на дължина, тласкане на гюле и мятане на диск), времето за 
изпълнение на опит е една (1) минута, освен в случаите предвидени в 
Правилата на WA; 

h) Зоната за приемане и предаване на щафетата при щафета 4х100 м е 
30 м, като стартиране преди зоната на съответния пост, който трябва 
да получи щафетната палка не се разрешава; 

i) Всеки състезател, отговорен за фалстарт се дисквалифицира. 
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. 

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

шампионат по Лека атлетика е индивидуално, отборно (по групи 
дисциплини) и комплексно. 

a) Индивидуалното класиране е съобразно реда на завършване в 
дадената дисциплина. 

b) За отборното класиране точки се начисляват на двамата най-добре 
представили се състезатели от отбор в дадената дисциплина, без да 
се посочват предварително. Ако трети състезател се е класирал 
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между първите 14, то той не носи точки за своя отбор, а следващите 
състезатели не преминават по-нагоре в класирането и си запазват 
точките според мястото си в крайното класиране. Точки получават 
първите 14 състезатели, за съответната дисциплина и се начисляват 
както следва: 1-во място – 15 т., 2-ро – 13 т., за 3-то – 12 т., 11 т. за 4-то 
място и т.н. до 14-то място – 1 точка. При равенство в точките 
предимство има отборът с повече челни места в групата дисциплини. 

11.2. Награди. 
a) Призьорите във всички дисциплини ще бъдат наградени с медали. 
b) С купи ще бъдат наградени отборните победители по групи 

дисциплини. 
c) С купи ще бъдат наградени отборните победители комплексно за 

мъже и жени. 
d) Награждаването ще се извършва непосредствено след всяка 

дисциплина на официален стадион при НСА „В. Левски”. 
 
 
 
 
 
Председател на техническа комисия по Лека атлетика 
Петя Петкова, GSM: 0887 57 64 70, e-mail: teryy2@abv.bg  
 
 
 
 

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