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НАРЕДБА ПЛАЖЕН ТЕНИС 
 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Националният университетски шампионат по плажен тенис ще се проведе на 

пясъчните кортове на МГУ в София на 22-23.10.2022 г. и се организира от Асоциация за 
университетски спорт „Академик” (АУСА). Състезанието  ще се проведе съгласно 
изискванията на настоящата наредба. 
Целта на  националният университетски шампионат по плажен тенис е да 
популяризира и масовизира плажния тенис сред студентската младеж и да излъчи 
победители в индивидуалната и отборна надпревари. 
Шампионатът се провежда повече от 10 години и е с голям интерес сред студентите. 
2. Период на провеждане 
        Състезанието по плажен тенис ще се проведе на 22.10 - 23.10.2022 г. на 
пясъчните кортове на МГУ в София.   
 
3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
 
3.1. Състезатели 
Само следните студенти може да участват като състезатели в Националния 
университетски шампионат по Плажен тенис: 
 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. 

 
3.2. Документи 
Ръководителят на Делегацията трябва да представи в центъра за акредитация и пред 
Делегата на АУСА следните документи за всеки един състезател: 
1. Списък с трите имена и факултетен номер на състезателите от отбора, заверен от 
учебния отдел на съответното Висше учебно заведение.  

2. Предсъстезателен медицински преглед.  

3. Документ за студентска самоличност (студентска книжка) при поискване от 
организаторите.  

4. Застраховка злополука при практикуване на спорт (копие)  

5. Заявка за участие  

6. Декларация за съгласие за ползване на личните данни (за всеки състезател, 
ръководител на делегация и официални лица)  

7. Декларация за COVID 19  
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3.3. 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 техническата конференция и пред АУС “Академик“.  
 
3.4. Срокове 
Формулярите за участие трябва да бъдат попълнени компютърно или четливо на ръка с 
печатни букви и трябва да бъдат изпратени в АУСА  преди следните крайни срокове: 

а) Заявка за участие – 20.10.2022 г. (четвъртък). 
б) допускат се промени по заявените състезатели и официални лица по време на 

техническата конференция, която ще е на 22.10.2022 г.  от 9:00 часа на кортовете 
на МГУ. 
 
4. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 
4.1. Настаняване и хранене 
АУС “Академик“ не осигурява хотелско настаняване и хранене за участниците. 
4.2. Такса за участие в състезанията 
Всички състезатели, преминали одобрение от делегата на АУСА, трябва да заплатят 
организационна такса за участие в състезанията в размер на двадесет (20) лева. 
4.3. Начин на плащане 
Всички плащания се извършват от висшите училища по банковата сметка на АУСА в 
лева, до 20.10.2022 г. 
АУСА си запазва правото да не взема под внимание заявките за участие в състезанията 
на висши училища, които не са заплатили таксите в срок. 
4.4. Банкова информация: 
Титуляр: Асоциация за университетски спорт „Академик”  
IBAN:  BG95STSA93000012724101   BIC:  STSABGSF 
Основание:  Такса участие НУШ Плажен тенис есен 2020 
 
5. ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ 

      В регламента на състезанието са включени двойки мъже, двойки жени и смесени 

двойки. В зависимост от броя на участниците, турнирът ще се проведе по схема или 

групи. Точки за комплексното класиране ще носят двойки мъже, двойки жени и най-

предно класиралите се две смесени двойки.   

Начало на срещите 10:00 часа. 

 
6. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 
6.1. Класиране  

        Участващите двойки се класират до трето място. За призьорите ще бъдат 

осигурени купи и медали. 

 

 

Председател на техническа комисия по Плажен тенис: 
доц. Ралица Арсова, д-р 

0887215964 rali.arsova@abv.bg 
 

            Председател на АУС„Академик”  

(доц. Златко Джуров, д-р) 
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