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1. ОБЩА  РАЗПОРЕДБА 

 

АУС – АКАДЕМИК  притежава изцяло правата и задълженията да 

организира, провежда и администрира НУШ по БАСКЕТБОЛ 

За удобство в настоящата Наредба, състезателите са наричани само в 

мъжки род, но всички разпоредби се отнасят съответно и за състезателките 

от женски пол, освен ако в текста не е уточнено друго. 

 

2. ПРАВО И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

2.1. Състезатели  

Само следните студенти може да участват като състезатели в 

Националните университетски шампионати:  

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

което се състезават.  

2.1.2. Студенти и докторанти без ограничение във възрастта.  

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

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

на записването си. 

2.1.4.  Студенти и докторанти, които са завършили семестриално през 2023 

година, могат да участват в Националните университетски шампионати до 

01.10.2023 година.  

Всички завършили семестриално 2022г. нямат право да участват в 

шампионатите след 1 октомври 2022г.  

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

състезания на АУСА. 

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

нямат право да участват от името на друго ВУ. 

 

2.2. Документи 
Преди всяка среща от всички етапи на Националния шампионат, 

главният съдия на всеки турнир проверява редовността на състезателите, 

което се удостоверява с : 
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a) Списък от 20 състезатели заверен от учебния отдел на съответното 

Висше училище. Този списък може да се актуализира до 1 април 

2023 г. 

b) Документ за самоличност и студентска книжка на всеки от 

записаните в тимовия лист състезатели. 

c) Тимов лист /отделен от медицинския преглед/ с имената и 

състезателните номера на състезателите. 

d) Предсъстезателен медицински преглед с изходящ номер и мокър 

печат. 

3.2. Документи 

Ръководителят на Делегацията трябва да представи в центъра за акреди-

тация и пред Делегата на АУСА следните документи за всеки един състе-

зател:  

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 подпечатана и подписана от учебен отдел на ВУ и 

изпратена на sport@aus.bg в срок до 04.11.2022г. 

f) Тимов лист; 

g) Декларация GDPR. 

Ръководителят на Делегацията представя следните документи за всички 

официални лица в делегацията:  

а) Лична карта;  

б) Списък на официалните лица в делегацията 

 

 

3. ЕТАПИ НА НУШ БАСКЕТБОЛ 

 

НУШ БАСКЕТБОЛ МЪЖЕ 

  

Първи етап – квалификации 

 

Отборите са разпределени на  две  групи  на териториален принцип. 

 

Група  А - Запад :  1.ЮЗУ - Благоевград, 2. СУ – София, 3. УНСС – София, 

4.ТУ – София, 5. УАСГ – София, 6. НСА – София  и 7. МУ – София. 

  

Група  Б - Изток  : 1.МУ – Плевен, 2.МУ – Пловдив, 3.ПУ – Пловдив,  
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4. ВТУ – Велико Търново и  5. ШУ –Шумен и 6. РУ – Русе. 

 

Във всяка от двете групи  се играе по системата ” Всеки срещу всеки”. 

За финалите на Националния шампионат се класират: първите 4 (четири) 

отбора от група А – Запад и  първите 3 ( три ) отбора от група Б - Изток. 

За последното осмо място се играе бараж между класиралият се на 5 място 

Група А и класиралият се на 4 място в група Б. 

 

Втори етап – финален  

 

Финален турнир с участието на 8 (осем) отбора, разделени в две 

групи по 4 (четири) отбора. В групите се играе по системата ”Всеки срещу 

всеки ”. Въз основа на класирането в групите, на четвъртия ден се 

провеждат полуфиналните срещи: А1 - Б2 и Б1 - А2. Победителите от тези 

срещи играят финал за І-ІІ място, а загубилите за ІІІ - ІV място.     

 

НУШ БАСКЕТБОЛ ЖЕНИ 

 

Първи етап – квалификации 

 

Отборите са разпределени в една група.   

 

Група  : 1. СУ – София, 2. УНСС – София, 3.ТУ – София, 4. НСА – София , 

5. МУ – София. 

 

В групата се играе по системата ” Всеки срещу всеки ”.За финалите на  

Националния шампионат се класират : първите 4 (четири) отбора. 

 

Втори етап – финален турнир 

 

Финален турнир с участието на 4 (четири) отбора и се играе по системата ” 

Всеки срещу всеки . 

 

 

4. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ – ДОМАКИН 

 

1) Оборудване в залата 
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2) Висшето училище – домакин на състезанията от Националния 

университетски шампионат  е необходимо да осигури в спортната 

зала: 

a) Изправни технически съоръжения по изискванията на 

официалния състезателен правилник; 

b) Информационно табло отчитащо времетраенето и резултата; 

c) Уред за 24 сек.  с функция за стартиране от 14 сек. 

d) Табелки за броя на нарушенията на състезателите и сигнални 

показатели за отборните нарушения; 

e) Стрелка - показалец за алтернативно притежание на топката; 

f) Четири броя топки  годни  за игра – за състезания, жени - №6, за 

мъже №7. 

   

5. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

5.1. Настаняване и хранене 

АУС “Академик“ не осигурява хотелско настаняване и хранене на 

отборите. 

5.2. Такса за участие в състезанията 

Във връзка с решение на УС на АУС Академик, таксите за участие в НУШ 

по Баскетбол са: 350 лева на отбор в началото на сезона и 350 лева при 

класиране за финалната осмица при мъжете и за финалите при жените. 

5.3. Начин на плащане 

Всички плащания се извършват от висшите училища по банковата сметка 

на АУСА в лева до 4.11.2022г. 

АУСА си запазва правото да не взема под внимание заявките за участие в 

състезанията на висши училища, които не са заплатили таксите в срок. 

5.4. Банкова информация: 
Титуляр: Асоциация за университетски спорт „Академик”  

IBAN:  BG95STSA93000012724101   BIC:  STSABGSF 

Основание:   

Такса участие НУШ по Баскетбол 2022– 2023 г.. 

 

 

Председател на ТК по Баскетбол: 

                 проф. Цанко Цанков 

 

Председател на АУС „Академик“ 

Доц. Златко Джуров 
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