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НАРЕДБА 

НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИАДА 

СОФИЯ 2022 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Национална Универсиада (НУ) София 2022 се организира от 

многоспортовата университетска федерация АУС „Академик” (АУСА) със 

съдействието на висшите училища от град София и партньорството на Столична 

община. 

Националната универсиада е най-голямото университетско, спортно 

събитие, обединяващо финалите на 12 вида спорт. 

Национална Универсиада София 2022 се провежда в академичния дух на 

университетското спортно движение и адекватните действия според 

изискванията на държавните органи и ситуацията в момента.  

Не се допуска дискриминация, насочена срещу висше училище или лице на 

базата на расова, религиозна или политическа принадлежност. 

 

2. ПРОГРАМА 

Национална Универсиада София 2022 включва следните Национални 

университетски шампионати: 

БАДМИНТОН   (мъже и жени) 

БАСКЕТБОЛ    (мъже и жени) 

ВОЛЕЙБОЛ    (мъже и жени) 

ДЖУДО    (мъже и жени) 

КИКБОКС    (мъже и жени) 

КРИКЕТ    (мъже и жени) 

МАЖОРЕТНИ СПОРТОВЕ  (мъже и жени) 

ПЛУВАНЕ    (мъже и жени) 

СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ (мъже и жени) 

ТЕНИС НА МАСА   (мъже и жени) 

ТЕНИС    (мъже и жени) 

ФУТБОЛ    (мъже) 
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3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Национална Универсиада 2022 ще се проведе в гр. София, съгласно 

програмата на състезанията в периода от 14 до 18 май 2022 г. 

 

! АКРЕДИТАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДИ 

СТАРТА НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО СПОРТОВЕ. 

! НАЧАЛО НА АКРЕДИТАЦИЯ – 14 МАЙ ОТ 09:00 ч. В ОФИСА НА 

АУС „АКАДЕМИК” В НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

! НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ СЪСТЕЗАТЕЛИ 

БЕЗ АКРЕДИТАЦИЯ! 

 

4. ОТМЯНА НА СЪСТЕЗАНИЕ 

Спортно състезание може да бъде отменено от АУСА, в случай, че към 

крайната дата за подаване на количествени заявки, броят на участниците не 

съответства на правилника. 

АУСА е длъжна да уведоми всички участващи висши училища 

предварително, в случай на отмяна на състезание. 

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

5.1.СЪСТЕЗАТЕЛИ 

Само следните могат да участват като състезатели в Национална Универсиада 

София 2022: 

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. 
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5. Всички завършили семестриално 2021г. нямат право да участват в 

шампионатите след 1 октомври 2021г. 

6. Прекъснали студенти и докторанти, нямат право да участват в състезания 

на АУСА. 

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

да участват от името на друго ВУ). 

5.2. ДОКУМЕНТИ 

Ръководителят на Делегацията трябва да представи пред Делегата на АУСА 

и Главния ръководител следните документи за всеки един състезател: 

 Студентска книжка; 

 Списък на студентите, заверен от висшето училище; 

 Предсъстезателен медицински преглед (оригинал); 

 Техническа заявка по образец; 

 Застраховка злополука при практикуване на спорт (копие). 

 Декларация по GDPR, попълнена и подписана от всеки състезател и 

ръководител; 

 

5.3. 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 Генералната техническа конференция, пред АУСА и 

пред всички останали участници и официални гости на Национална Универсиада 

София 2022. 

5.4. СРОКОВЕ 

Формулярите за участие трябва да бъдат попълнени компютърно или 

четливо на ръка с печатни букви и трябва да бъдат изпратени в АУСА на email: 

sport@aus.bg   преди следните крайни срокове: 

1. Заявка за участие К1 – 5 май 2022г. 

2. Техническа заявка спортно ориентиране – 05 май 2022 г. 

3. Тенхическа заявка по вид спорт – 9 май 2022 г. 

 

mailto:sport@aus.bg
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6. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

6.1. Настаняване и хранене 

За периода 14 - 18 май настаняването на делегациите ще се осъществява 

от висшите училища по тяхна преценка. 

6.2. Такса за участие в състезанията 

Организационна такса за участие в състезанията, както следва: 

 Такса участие в размер на петнадесет (15) лева за индивидуални спортове: 

 Бадминтон; 

 Джудо; 

 Кикбокс; 

 Мажоретни спортове; 

 Плуване; 

 Спортно ориентиране; 

 Тенис на корт; 

 Тенис на маса; 

 Такса участие за колективни спортове както следва: 

 Баскетбол – 300 лв. на отбор; 

 Волейбол – 300 лв. на отбор; 

 Крикет – 100 лв. на отбор; 

 Футбол – 100 лв. за всяка изиграна среща; 

6.3. Начин на плащане 

Всички плащания се извършват от висшите училища по банковата сметка на 

АУСА в лева в период до 09.05.2022г. 

АУСА няма да взема под внимание заявките за участие в състезанията на 

висши училища, които не са заплатили таксите в срок. Същите няма да бъдат 

акредитирани и включени в стартовите списъци. 

6.4. Банкова информация 

Титуляр: Асоциация за университетски спорт „Академик” 

Банка: ДСК АД 
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IBAN: BG95STSA93000012724101 BIC: STSABGSF 

Основание: Такса участие НУ София 2022 - (съответния спорт) 

 

7. ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ 

7.1. Основни положения 

Състезанията от Национална Универсиада София 2022 ще се проведат в 

съответствие с най-новите технически правила на съответната национална 

федерация по вид спорт, освен ако АУСА не реши друго. 

Само Ръководителят на Делегацията (РД) или неговият 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 

съответната спортна федерация. Всяка контестация трябва да бъде съпроводена 

със заплащане на депозит в размер на петдесет (50) лева, който се възстановява, 

ако протеста е основателен. 

7.2. Регламент на състезанията 

7.2.1.БАСКЕТБОЛ 

Състезанията по Баскетбол в програмата на НационалнаУниверсиада София 

2022 ще се проведат в съответствие с наредбата и дисциплинарния правилник на 

АУСА за спортно-състезателната 2021-2022 г. в периода 14-18.05.2022 г. 

Висшите училища, участват с: 

- класирания отбор мъже от двадесет (20) състезатели, от които само 

дванадесет (12) може да участват във финалния турнир. 

- класирания отбор жени от двадесет (20) състезатели, от които само 

дванадесет (12) може да участват във финалния турнир. 

Финален етап – жени и мъже 

Финаленият етап - жени е с участието на 6 (шест отбора). Въз основа на 

класирането в първия етап (квалификации) и по наредба. Отборите са 

разпределени в две групи ( А и Б ) от по 3 (три) отбора. В първия етап се играе 

по системата „всеки срещу всеки“. Във втория етап -  полуфинали: среща №1 - 
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победителят от група А1 играе срещу втория от група Б2 и в среща № 2 - 

победителя от група Б1 срещу втория от група А2.  

Финали: победителите от среща №1 и №2 играят за  І – ІІ място, а загубилите за 

ІІІ – ІV място. 

Финалният  етап - мъже е с участието на 8 (осем отбора). Въз основа на 

класирането в първия етап (квалификации) и по наредба. Отборите са 

разпределени в две групи ( А и Б ) от по 4 (четири) отбора. В първия етап се играе 

по системата „всеки срещу всеки“. Във втория етап - полуфинали: среща №1 - 

победителят от група А1 играе срещу втория от група Б2 и в среща №2 - 

победителя от група Б1 срещу втория от група А2.  

Финали: победителите от среща №1 и №2 играят за І – ІІ място, а загубилите за 

ІІІ – ІV място. 

 

 

Главен ръководител: ПРОФ. ЦАНКО ЦАНКОВ 

тел. 0887 525 799; e-mail: tz_tzankov@abv.bg  

 

 

 

7.2.2. ВОЛЕЙБОЛ 

Състезанията по Волейбол в програмата на Национална Универсиада София 

2022 ще се проведат в съответствие с правилата на Българска федерация 

Волейбол, освен ако АУСА не реши друго в периода 14-18.05.2022 г. 

В универсиадата ще вземат участие първите 4 отбора от група София, жени: 

НСА, СУ, УНСС, ЛТУ и мъже – НСА, СУ, УНСС, НБУ.  

Първите 2 отбора от група Пловдив жени – ПУ, МУ ПЛОВДИВ и мъже – 

МУ ПЛОВДИВ и ТРУ и първите два отбора от група Велико Търново жени – 

ВТУ В.ТЪРНОВО и МУ ПЛЕВЕН и мъже – ШУ и РУ.  

Отборите са разпределени в две групи по 4 отбора. Играе се по системата 

„всеки срещу всеки в групите”- Водач на група - шампионите от предходната 

mailto:tz_tzankov@abv.bg
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универсиада 2021 /жени НСА и мъже НСА/, а на другата след решение на 

техническата конференция.  

За всяка среща е необходим попълнен тимов лист.  

 

Главен ръководител: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 

тел. 0877 480 327e-mail: med.uni.ngeorgiev@abv.bg 

 

 

7.2.3. ДЖУДО 

Състезанията по джудо от програмата на Национална Универсиада София 

2022 ще се проведат на 18.05.2022 г., при следните изисквания: 

Място на провеждане: гр. София, ул. „Никола Габровски“ №1, НСК "Диана" 

Дата: 18.05.2022г. 

Програма: 

11:30-12:15 ч. Кантар (в деня на състезанието)  

*състезателите представят студентска книжка 

11:45-12:15 ч. Проверка на документи  

12:30 ч. Техническа конференция 

13:00 ч. Начало на схватките 

Категории мъже: -60 кг., -66 кг., -73 кг., -81 кг., -90 кг., -100 кг., +100 кг. 

Категории жени: -48 кг., -52 кг., -57 кг., -63 кг., -70 кг., -78 кг., +78 кг. 

Толеранс: Няма 

Брой татами: 1 (8х8) 

Времетраене на срещите: 4 мин. 

Правила: 
Съгласно Наредба за провеждане на държавни първенства 

и турнири на БФ Джудо през 2022г. и IJF 

Система: 
До 4 (вкл.) състезатели в категория: всеки срещу всеки, 

над 5 състезатели (вкл.) ко-система репешаж 

Заявка за участие: sport@aus.bg  

 

mailto:med.uni.ngeorgiev@abv.bg
mailto:sport@aus.bg
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Класирането в състезанието е индивидуално и отборно. На базата на 

индивидуалното класиране, като сбор от броя на точките за двата профила, се 

формира отборното комплексно класиране. 

 

 

Главен ръководител: Гл. ас. Мария Янчева 

тел. 0887 456 792; e-mail: mmyancheva@gmail.com 

 

 

7.2.4. КИКБОКС 

Състезанията по кикбокс от програмата на Национална Универсиада 

София 2022 ще се проведат на 15.05.2022г., в съответствие с най-новите 

технически правила на Българска конфедерация по кик бокс и муай тай, освен 

ако АУСА не реши друго. 

 

КИКЛАЙТ КОНТАКТ 
МЪЖЕ      ЖЕНИ 

Категории: 57кг, 63кг., 69кг., 74кг.,   Категории: 50кг., 55кг., 60кг., 65кг., 

79кг., 84кг., 89кг., 94кг., +94кг.   70кг, +70кг 

 

ЛАЙТ КОНТАКТ 

МЪЖЕ      ЖЕНИ 

Категории: 57кг., 63кг., 69кг., 74кг.,   Категории: 50кг., 55кг., 60кг., 65кг., 

79кг., 84кг., 89кг., 94кг., +94кг.   70кг, +70кг 

 

 

Главен ръководител: ЕВТИМ ЛЕФТЕРОВ 

тел. 0889 382 380; e-mail:effo1@abv.bg 

 

 

 

mailto:mmyancheva@gmail.com
mailto:effo1@abv.bg
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7.2.5. ПЛУВАНЕ 

Състезанията по Плуване в програмата на Национална Универсиада София 

2022 ще се проведат съгласно изискванията на правилника за спортно – 

състезателна дейност на АУС “Академик“ и настоящата наредба, в периода 14 – 

15.05.2022 г. 

Техническата заявка /поименна/ със заявени предварителни времена 

трябва да бъде направена в приложената форма и изпратена в срок. Водачите на 

отбори могат да премахват състезатели от заявката, но не и да добавят нови 

такива. 

ДИСЦИПЛИНИ 

- 50 м. свободен стил 

- 50 м. гръб 

- 50 м. бътерфлай 

- 50 м. бруст 

- 100 м. свободен стил 

- 100 м. гръб 

- 100 м. бруст 

- 100 м. бътерфлай 

- 200 м. бруст 

- 200 м. свободен стил 

- 200 м. съчетано 

- 4 х 50 м. съчетана щафета 

- 4 х 50 м. свободен стил 

щафета 

- 4 х 50 м. смесена съчетана 

щафета 

 

ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ 

Основни положения 

Състезанията по Плуване на 25/50 метров басейн от програмата от 

Национална Универсиада 2022 София ще се проведат в съответствие с 

техническите правила на Българска федерация плувни спортове, освен ако 

АУСА не реши друго. Всяко ССК/ВУ може да заяви за участие: 

  - един (1) отбор мъже от осем (8) състезатели, като всеки състезател има 

право на участие в до четири (4) индивидуални и три (3) щафетни дисциплини. 

Точки за класирането носят само двама (2) състезатели на дисциплина, с по-

добри времена. 



 

Page 10 of 22

 
 

  - един (1) отбор жени от осем (8) състезатели, като всеки състезател има 

право на участие в до четири (4) индивидуални и три (3) щафетни дисциплини. 

Точки за класирането в индивидуалните дисциплини носят само двама (2) 

състезатели на дисциплина, с по-добри времена. 

Състезанията по плуване на 25/50 метров басейн се провеждат по време. Сериите 

се подреждат според посочените във техническата заявка 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, а точките от 4 х 50 м. смесена съчетана щафета се 

начисляват само за крайното общо класиране. 

КЛАСИРАНЕ 

Класирането в НУ 2022 в НУШ по плуване на 25/50 м. басейн е лично, отборно - 

отделно за мъже и жени и крайно комплексно. 

Техническа заявка /поименна, според приложената форма, с посочени 

предварителни времена/ на e-mail: v_tsekov@abv.bg.  

Срок за подаване заявките: 09.05.2022г. 

 

 

Главен ръководител: Вили Цеков, 

e-mail: v_tsekov@abv.bg тел.: 0897/937356; 0882/164844 

 

 

7.2.6. ТЕНИС 

Състезанията по Тенис от програмата на Национална Универсиада София 

2022 ще се проведат на 16-ми и 17-ти май 2022г., в съответствие с най-новите 

технически правила на Българска федерация по Тенис, освен ако АУСА не реши 

друго. 

Кортовете са с настилка клей (червени). 

mailto:v_tsekov@abv.bg
mailto:v_tsekov@abv.bg
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Всяко ВУ може да заяви за участие десет до (10) участници, от които пет 

(5) мъже и пет (5) жени. Минимален брой състезатели за участие в отбор двама 

(2), максимален брой състезатели пет (5). Система на провеждане на турнира – 

отборно, 4 срещи по единично и 1 на двойки. 

Класиране - отборно.  

Турнира ще се проведе в групи по кръгова система или в обща схема. При 

наличието на две (2) групи първите два отбора излизат от групите и се играе на 

кръст с другата групи. При 4 групи напред продължава само първия отбор.  

Формата на срещите ще бъде определен на Техническата конференция в 

зависимост от броя на участниците. 

 

Главен ръководител: Димитър Димов 

e-mail: dimov_dimitar86@yahoo.com ; тел. 0892251360  

 

 

 

7.2.7. ТЕНИС НА МАСА 

Състезанията по Тенис на маса от програмата на Национална Универсиада 

София 2022 ще се проведат на 14 и 15.05.2022 г. в съответствие с най-новите 

технически правила на Българска федерация по Тенис на маса, освен ако АУСА 

не реши друго. 

Състезания: 

Отборно – финален етап 

Индивидуално първенство – лично, двойки и смесени двойки – мъже и жени 

Състав на отборите: 3 мъже/1 резерва/, 2 жени/1 резерва/ и 2 треньори.  

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

Отборно първенство по тенис на маса се провежда по системата „всеки 

срещу всеки”, като се запазват резултатите от есенното първенство, до излъчване 

на призьори.  



 

Page 12 of 22

 
 

Системата, по която ще се организира индивидуалното първенство ще се 

уточни на техническата конференция, в зависимост от броя на участниците. 

Kласирането е отборно и индивидуално. 

 

 

Главен ръководител: Елиз Караманлиева. 

Тел. 0886844325 e-mail: eliza80@abv.bg 

 

 

7.2.8. ФУТБОЛ 

Състезанията по Футбол от програмата на Национална Универсиада София 

2022 ще се проведат съгласно действащите правила на играта, Наредбата на 

Български футболен съюз за сезон 2021-2022 г., Наредба за провеждане на НУШ 

по футбол за 2021-2022 г. на ТК по футбол към АУС „Академик“, Финансовата 

наредба на БФС за сезон 2021-2022 г., Правилник за спортно- състезателната 

дейност и Дисциплинарния правилник на АУС „Академик“. 

Висшите училища участват с: 

- класираният отбор мъже, състоящ се от 22-ма състезатели, от които 

осемнадесет (18) може да участват в една среща. 

Срещите от 1/8 финалите се провеждат в периода 11-13 април 2022 г., а 

срещите от 1/4 финалите в седмицата 10-12 май 2022 г. В зависимост от 

сгъстения цикъл на първенствата на БФС, 1/2 финалите и финалът в рамките на 

Националната Универсиада 2022 г. ще бъде в дома на студентския футбол – НСА 

„Васил Левски“ на 23-25 май 2022 г. 

 

 

Главен ръководител: д-р Николай Стайков 

e-mail: nikolaistaikov@abv.bg ; тел.: 0888 858 446 
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7.2.9. СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ 

Състезанията по Спортно ориентиране от програмата на Национална 

Универсиада София 2022 ще се проведат в съответствие с най-новите технически 

правила на Българска федерация по Ориентиране, освен ако АУСА не реши 

друго на 09 – 10 май 2022г. 

Допълнителна информация ще бъде дадена до 29.04.2022 г. 

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ  

Класирането ще бъде лично, сбор на времената от двата състезателни дни и 

отборно, отделно за мъже и жени. Класиралите се на първите 3 места в 

индивидуалните състезания ще получат медали, а в отборното купи. 

 

 

Главен Ръководител: доц. Тодор Педев  

тел: 0893 396 395, e-mail: todor_pedev@abv.bg 

 

 

7.2.10. БАДМИНТОН 

Състезанията по Бадминтон от програмата на Национална Универсиада 

София 2022 ще се проведат на 18 май 2022г. 

Видове дисциплини: единично мъже, единично жени, двойки мъже, двойки 

жени. 

СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 

Първи етап - игра в групи, по системата ,,всеки срещу всеки”. 

Втори етап - схема на директна елиминация, без игра за 3-то място. 

Първенството е лично-отборно. Състезателите получават определен брой точки 

за всяка дисциплина, в която са участвали, според заетото място. Точките се 

разпределят както следва: 

 

mailto:todor_pedev@abv.bg
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Място Брой точки 

1 70 

2 50 

3 30 

5-8 20 

9-16 10 

17-32 5 

33- 1 

Всеки отбор има право да участва в отборното класиране с най-добрите 

резултати на двама състезатели за дисциплината единично и 2 (две) двойки. На 

базата на общия брой точки, се излъчват отборните победители при мъжете и 

жените отделно! 

НЕОБХОДИМИ ПОСОБИЯ: Задължително спортно облекло и маратонки за 

зала. За турнира се осигуряват пластмасови пера, за финалните срещи пачи пера. 

НАГРАДИ: Купи за отборното първенство от І до ІІІ-то място. 

Медали за индивидуалното класиране І-ІІІ-то място. 

 

 

Главен ръководител на шампионата: Румяна Иванова,  

тел: 0885262633, e-mail: ivanova_rumyana@yahoo.com 

 

 

 

5.2.11. МАЖОРЕТНИ ДИСЦИПЛИНИ 

Състезанията по Мажоретни дисциплини от програмата на Национална 

Универсиада София 2022 ще се проведат на 18.05.2022 г. 

Състезанието е регламентирано от Съдийски Правилник съобразено с 

международните стандарти и Български чирлидинг съюз (БЧС), както и от 

съдийска комисия (Съюз по аеробика). 
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ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ 

1. Игрална площ:  

    дължина – минимум 14 м;  

    широчина – минимум 12 м 

    настилка – съответстваща на изискванията 

Няма изискване да се играе в определени очертания и съответно няма наказание 

за игра извън дадена линия. 

2. Продължителност на композицията (музиката) – участващите отбори  

трябва  да демонстрират танц с продължителност  (2.30) минути по ICU (толеранс 

до 10 сек). 

Засичането на музиката започва на първия такт от музиката, на първата 

гласова команда с първото движение или може да се изчака няколко секунди, ако 

има интродукция. За край ще се счита последния такт на музиката или когато 

всички членове на отбора заемат неподвижна позиция. 

3. Композиция – Танцът трябва да съдържа специфичните техники и 

окуражаващи движения на спорта Cheerleading. Основно, танцът трябва да 

включва движения с ръцете, скокове, поддръжки, пирамиди, както и използване 

на музиката и уред помпони. В допълнение, танцовата композиция трябва да 

съдържа както задължителните елементи, така и собствена творческа 

оригиналност. Също така части от хореографията трябва да са фокусирани върху 

танца, подчертавайки  танцовите способности на състезателите и самата 

хореография.    

        4. Музика - Желателно е текстът  в музиката, ако не е инструментал да е 

подходящ за всички присъстващи. Изискванията за носителя на музиката ще 

бъдат уточнявани преди всяко състезание, но е препоръчително винаги да се 

разполага с mp3 и аудио файл. 

PERFORMANCE CHEER КАТЕГОРИИ:   ПОМПОНИ 

 Брой състезатели в един отбор – минимум 5, максимум 14, оптимален 

вариант (8-10). 

 Съставът на един отбор може да бъде от участници – само жени или смесен 

отбор. Разрешава се занапред в един отбор да участват жени и мъже (1-2-
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ма или не повече от 50%, за да се отговори на изискването, което 

съществува във всички спортове – равнопоставеност на половете).  

 Не е задължително мъжете да играят с помпони, ако са в хореографската 

композиция.  

 Не е задължително помпоните да се използват през цялото време на 

съчетанието, но не трябва да е по-малко от 50% от времетраенето на 

изпълнението. 

 Движенията на ръцете с помпоните трябва да са отсечени или плавни, но 

чисти и точни. 

 Всички състезатели трябва да играят с ентусиазъм и в синхрон. 

Хореографията трябва да включва промени в нивото – горе и долу (стоеж, 

седеж и др. положения), групова работа, престроявания, фигури, преходи и други.

    

РЕЗУЛТАТИ 

Фишовете с индивидуалните резултати на всеки отбор се попълват от 

конкретните съдии. Всеки съдия има отговорността и пълномощието да 

преразглежда и да представи своите крайни оценки и класиране преди 

окончателното подреждане на точките за всички отбори. Резултатите и 

класирането ще бъдат достъпни само за треньорите след приключването на 

състезанието. След края на състезанието, ако отбор(и) проявят желание ще могат 

да видят документ, показващ оценките на всеки съдия, както и крайното 

класиране.  

1. Оценяване 

Ще се оценяват хореографията и изпълнението на композициите съгласно 

критериите, поставени от настоящия правилник и приложени от съдиите на 

състезанието. Всеки съдия може да поставя максимум 100 точки на отбор. 

2. Оценки 

- Всеки съдия оценява поотделно всеки отбор по критерии от 100 точковата 

система и събира общата сума от точки за всеки отбор в съдийски фиш (виж по-

долу) – крайна оценка.  
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- Крайният резултат се изчислява от всеки съдия като от крайната оценка за всеки 

отбор се вади общият брой грешки. 

- Главният съдия събира крайните резултати на всеки съдия, дели на броя съдии 

и се оформя средноаритметичен – окончателен резултат за всеки отбор. Той 

прави класирането!  

3. Грешки 

- изпускане/ забравяне на помпон(и) – х1т.; 

- падане от поддръжка/ пирамида /или от други упражнения – х1т.; 

- опит, но неосъществяване на поддръжка/ или пирамида – х1т.; 

- липса на задължителен елемент  - x 1т., намалява се от т.4.1 (Техника) 

- за всяка липса на синхрон – х1 т. 

- голямо залитане, но без падане/ или забравяне на хореографията – х0,5т.;  

- свити колене или ръце – х0,2т. 

- залитане – х0,1т; 

4. Критерии за оценяване:  

4.1.ТЕХНИКА –  максимум 30 точки. 

         - Акробатики, скокове, поддръжки, пирамиди, въздушни акробатики, 

изпълнение на движения с ръцете, пируети, шпагати. 

4.2. ИЗПЪЛНЕНИЕ – максимум 30 точки. 

           - Танцови умения и динамика в изпълнението, синхрон на изпълнението, 

музикален подбор. 

4.3. ХОРЕОГРАФИЯ – максимум 30 точки. 

           - Оригинално изпълнение, привлекателност и използване на шоу 

елементите (с помпони), ниво на трудност на специални умения, движения 

съобразени с музикалния съпровод. 

4.4. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ – максимум 10 точки. 

- Цялостно впечатление (външност, артистичност)  

Общо – 100 точки 
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Доброто представяне се основава на правилната техника на изпълнение на 

различните елементи на Cheerleading, на танца, на хореографията, на творческата 

оригиналност, на представянето и на груповия синхрон. 

Ще се оценяват още: 

• Cheerleading елементи като прецизност и чистота на извършваните движения, 

добра техника, контрол и позиция на тялото; 

• Техника с помпоните; 

• Включване на танцови елементи,  стъпки и разновидности от танцови стилове; 

• Ритъм, групова цялост, интерпретация на музиката. 

5. Наказания и поощрения 

Всички вулгарни, расистки или събуждащи неприлични асоциации движения, 

поведение или език на участниците, треньорите или феновете могат да доведат до 

дисквалификация на съответния отбор. Неспазване на правилата ще завърши с 

дисквалификация независимо дали става въпрос за отбори, участници, зрители, 

съдии или членове на комисията. 

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 

Класирането се извършва според настоящата наредба за 2022 година на база 

най-добро представяне и най-висок резултат на съответния отбор. Отборите 

класирали се от І-во до ІІІ-то място получават купи и медали. 

СЪДИЙСКИ ФИШ 

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЯНЕТО 

      КРИТЕРИИ Описание Точки 

Техника 

Правилна техника с помпоните 
Чисти линии и нива, отсечени, силови и 

точни движения на ръцете 
10 

Техника на движенията 
Точни нива и положения на ръцете, 

торса, хълбоците, краката, дланите, 

ходилата, контрол на тялото, гъвкавост 

10 

Техника на специалните умения и брой 

на изпълняващите ги членове 

Правилно изпълнение на подкоци, 

скокове, въртения, поддръжки, 

партньорства в пирамиди и др. 

10 

 30 

Изпълнение Синхрон/ритмичност с музиката 
Всички се движат като един в такт с 

музиката и синхрон между участниците 

в групата 

10 
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Еднаквост на движенията 
Всички изпълняваът еднакви, чисти и 

точни движения 
10 

Разстояния  

Равни и пропорционални разстояния 

между състезателите при фигурите и 

престрояванията 

10 

 30  

 

Хореография 

Музикалност/креативност/оригиналност 

Използване на стила и акцентите на 

музиката, стил, креативност, оргинални 

движения 

10 

Композиция/визуални ефекти 
Формации/фигури и престроявания, 

визуален ефект от груповата работа, 

работа с помпоните 

10 

Ниво на трудност 
Трудност на специалните умения, 

движенията, ритъма на музиката 
10 

 

 

30 

 

Общо 

представяне 
Комуникация/поведение/благоприличие 

Спортменски да се представи 

динамична, подходяща за аудиенцията 

композиция, заедно с подходящи 

костюми, музика и хореография 

10 

Крайна оценка – общ брой точки за отбор   100т 

 

ТАБЛИЦА С НАКАЗАТЕЛНИТЕ ТОЧКИ 

                                                     ГРЕШКИ                                                                   НАКАЗАНИЯ                                                               

Изпускане/ забравяне на помпон(и) (за всеки участник) х 1т.             (         ) 

Падене от поддръжка/ пирамида /или от други упражнения  х 1т.  (         ) 

Опит, но неосъществяване на поддръжка/ или пирамида  х 1т.             (         ) 

Липса на синхрон  х 1 т.            (          ) 

Липса на задължителен елемент х 1 т.            (          ) 

Голямо залитане, но без падане/ или забравяне на хореографията  х 0,5т              (          ) 

Свити колене или ръце (за всеки участник)  х 0,2т              (          ) 

Залитане х 0,1т              (          ) 

НАКАЗАТЕЛНИ ТОЧКИ – общ брой  

КРАЕН РЕЗУЛТАТ – оформя се от  всеки съдия 

(формула – от крайната оценка с общ брой точки се вади общ брой грешки – краен) 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН  РЕЗУЛТАТ – дава се от главния съдия (формула  – събира се 

крайният резултат на всички съдии, поотделно за всеки отбор и се дели на броя на 

съдиите, като се получава средноаретметичен резултат – окончателен) 
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Главният съдия оформя и съобщава класирането! 

 

ТАБЛИЦА ЗА КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 

 

 

Главен ръководител: Доц. Ирина Нешева, доктор 

Тел. 0893396302; e-mail: iranesheva2005@abv.bg  

 

  

7.2.12. КРИКЕТ 

Състезанията по Крикет от програмата на Национална Универсиада София 

2022 ще се проведе съгласно действащите правила на играта определени от ИСС, 

наредбата на БФ Крикет за 2022 г., правилник за спортно - състезателната 

дейност и дисциплинарния правилник на АУС „Академик“, в периода 14,15 и 16 

май 2022 г. 

Висшите училища, участват с: 

- отбор мъже, състоящ се от 13 състезатели, от които единадесет (11) може да 

участват в една среща. 

- отбор жени състоящ се от 13 състезателки, от които единадесет (11) може да 

участват в една среща. 

Отборите мъже се разпределят в две групи/ А и Б/ и играят в групите по 

системата „всеки срещу всеки“. Първите два отбора във всяка гупа играят 

полуфинали / 1 А – 2Б   и 1Б-2А/. Победителите играят финал, загубилите мач за 

3-то място. 

ОТБОРИ 

СЪДИИ 

ВУ ВУ ВУ ВУ 

Съдия А     

Съдия В     

Съдия С     

Окончателен резултат 

(средноаритметичен  брой точки) 

    

             Класиране 1 място 2 място 3 място 4 място 

mailto:iranesheva2005@abv.bg
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Отборите жени играят в една група по системата „всеки срещу всеки“  и на базата 

на постигнатите резултати се определя крайното класиране. 

Всички мачове се провеждат във формат крикет Т10. Резултатите се регистрират 

по системата CricHeroes  онлайн. За целта имената на състезателите трябва да се 

представят с Техническа заявка по вид спорт – (9 май 2022 г.), за да се въведат в 

системата. 

 

Главен ръководител: преп. Тодор Цветанов 

e-mail: todor.cvetanov@trakia-uni.bg ; тел.: 088 8889500 

 

 

8. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 

8.1. Класиране 

Класирането в Национална Универсиада София 2022 е комплексно, отборно 

и индивидуално. 

8.2. Награди 

а) С купа за Комплексен Шампион на Национална Универсиада София 2022 

се награждава университета с най-много спечелени златни медали. В случай, че 

има делегации с равен брой златни медали, купата се присъжда на тази с по-

голям брой  сребърни  медали  (или  бронзови, в случай на равен брой сребърни). 

б) С медал се награждават първите трима (3) състезатели в индивидуалните 

състезания; а при колективните игри - с медал се награждават състезателите на 

първите три (3) отбора; 

в) С купи се награждават първите три (3) отбора в отборните състезания. 

КЛАСИРАНЕТО ОТ НУШ ПО ФУТЗАЛ И НУШ ЛЕКА АТЛЕТИКА ВАЖИ ЗА 

КОМПЛЕКСНОТО КЛАСИРАНЕ В НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИАДА СОФИЯ 2022. 
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КООРДИНАТИ РЪКОВОДИТЕЛИ СПОРТ 

АУС "АКАДЕМИК“ 

Златко Джуров 

Марина Терзийска 

0898 776 587 

 

0893 396 506 

office@aus.bg 

sport@aus.bg  

Баскетбол 

Цанко Цанков (НСА) 

0887 525 799 tz_tzankov@abv.bg  

Волейбол 

Николай Георгиев (МУСф) 

0877 480 327 med.uni.ngeorgiev@abv.bg  

Джудо 

Мария Янчева (НСА) 

0887 456 792 mmyancheva@gmail.com 

Кик бокс 

Евтим Лефтеров (НСА) 

Мария Бомбова 

 

0893 396 477 

0889 382 380 

 

effo1@abv.bg 

maria_b@abv.bg   

Лека атлетика 

Петя Петкова (НСА) 

 

0887 576 470 

 

teryy2@abv.bg 

Тенис 

Димитър Димов (ТУ София) 

 

0892 251 360 

 

dimov_dimitar86@yahoo.com   

Тенис на маса 

Елиз Караманлиева (СА) 

 

0886 844 325 

 

eliza80@abv.bg  

Футбол 

Николай Стайков (СУ) 

 

0888 858 446 

 

nikolaistaikov@abv.bg  

Плуване 

Вили Цеков (ИУ ВАРНА) 

 

0882 164 844 

 

v_tsekov@abv.bg  

Спортно Ориентиране 

Тодор Педев (НСА) 

 

0893 396 395 

 

todor_pedev@abv.bg  

Бадминтон  

Румяна Иванова (НСА) 

 

0885 262 633 

 

ivanova_rumyana@yahoo.com   

Мажоретни спортове 

Ирина Нешева (НСА) 

 

0893 396 302 

 

iranesheva2005@abv.bg   

Крикет 

Тодор Цветанов (ТрУ) 

 

0888 889 500 

 

todor.cvetanov@trakia-uni.bg 

АУС „АКАДЕМИК” СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО НА ПРОМЕНИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ! 

ПРОГРАМАТА С МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ И ЧАСОВИ ГРАФИК ЩЕ БЪДЕ ИЗПРАТЕНА СЛЕД 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ! 
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