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НАРЕДБА  
НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ШАМПИОНАТ 

ВОЛЕЙБОЛ СЕЗОН 2022-2023 
 
 

I. Цел и задачи на първенството – да популяризира волейбола сред 

студентите и да излъчи победителите сред участващите отбори. 

II. Организатор на Националния университетски шампионат по 

волейбол е АУС „Академик”. 

III.  

IV. Време и място на провеждане: НУШ по волейбол – ноември, 

декември - 2022 и март, април - 2023 г., ще се проведе в София, 

Пловдив, Велико Търново 

 

                                                                                                                                            

УЧАСТВАТ ОТБОРИТЕ ПОТВЪРДИЛИ УЧАСТИЕТО СИ В 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК.                                                   

 

ЗА НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИАДА 2023 СЕ КЛАСИРАТ 

ПЪРВИТЕ ЧЕТИРИ ОТБОРА – ОТ ГРУПА СОФИЯ - ЖЕНИ И МЪЖЕ, 

ПЪРВИТЕ ДВА ОТБОРА - ЖЕНИ И МЪЖЕ ОТ ГРУПА ПЛОВДИВ И 

ПЪРВИТЕ ДВА ОТБОРА – ЖЕНИ И МЪЖЕ ОТ ГРУПА ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО.                                     

                                                                                                                                                                                                                                      

ІV. Право на участие 

Само следните може да участват като състезатели в Национален 

университетски шампионат по Волейбол:  
4.1.1. Студенти и докторанти, които се обучават във висшето училище, за 

което се състезават.  

4.1.2. Студенти и докторанти без ограничение във възрастта.  

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

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

записването си. 

4.1.4.  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.  
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4.1.5. Прекъснали студенти и докторанти, нямат право да участват в 

състезания на АУСА. 
 

V. Документи за участие  
Преди всяка среща от всички етапи на Националния шампионат главният 

съдия на всеки турнир проверява редовността на състезателите, което се 

удостоверява с : 
 

a) Списък до 20 състезатели заверен от учебния отдел на съответното 

Висше училище.         
b) Документ за самоличност и студентска книжка на всеки от записаните в 

тимовия лист състезатели.  
c) Тимов лист ЗА ВСЯКА ОТДЕЛНА СРЕЩА с имената и състезателните 

номера на състезателите. ТИМОВИЯТ ЛИСТ ОСТАВА С ПРОТОКОЛА 

ОТ СРЕЩАТА ! 

d) Предсъстезателен медицински преглед с изходящ номер и мокър печат 

e) Декларация GDPR попълнена и подписана от всеки състезател и треньор 

 

 VІ. Задължения на отборите: 

Всички отбори се явяват с официален екип 30 минути преди мача. 

Състезателите да бъдат с еднакъв спортен екип, с номерирани фанелки. НУШ 

по волейбол се провежда с топки, предоставени от участващите отбори - 

Микаса /ако липсва Микаса - Гала/. 
 

VIІ. НУШ ПО ВОЛЕЙБОЛ СЕ ПРОВЕЖДА ПО ПРАВИЛАТА НА 

БФВ.   ПРАВО НА УЧАСТИЕ НА ЛИБЕРО –  

а/ отборите съставени от 13 или 14 състезатели са длъжни да имат 2 

– ма играчи на поста либеро.  

б/ отборите съставени от 8 до 12 състезатели могат да имат 0,1 или 2 

–ма състезатели на поста либеро.  

в/  отборите съставени от 7 състезатели могат да имат 0 или 1 

състезател на поста либеро. 
 

VIIІ. Система на провеждане 

Турнирите се провеждат всеки срещу всеки в групите. Срещите се 

играят с топки Микаса и Гала. Когато няма налична Микаса, се играе с Гала. 

Ако двата отбора са съгласни, може по изключение, да се играе с Гала. Микаса 

е топката, с която се играе, когато само единия отбор разполага с такава, а 

другия с различна. НУШ по волейбол се обезпечава от квалифицирани съдии 
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и секретари от НСКВ, съгласувано с Николай Георгиев – главен ръководител 

на НУШ по волейбол. 
 

IХ. Класиране 

Класирането се извършва по точки, съгласно правилника на БФВ. 

Отборите, заели първите ЧЕТИРИ МЕСТА ЗА СОФИЯ И ПЪРВИТЕ ДВЕ 

МЕСТА в групите и регионите, се класират директно за финалите на 

Националната Универсиада 2023г.. При необходимост се провежда 

квалификация за попълване на финалната осмица на Националната 

Универсиада - 2023 г.. 
 

Х. Финансови условия: 

1.Такса участие - 350 лв. на отбор в началото на сезона и 350 лв. при 

класиране на финали;  
2. Съдийските хонорари, медицинското осигуряване и наем зали се 

поема от АУС „Академик“. Разходите за транспорт, храна и нощувки са за 

сметка на участващите отбори - УСК, ВУ или за сметка на самите участници. 

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

IBAN: BG95STSA93000012724101 BIC: STSABGSF  
Основание: Такса участие НУШ ВОЛЕЙБОЛ 2022-2023 
 
 
 
 
 

Николай Георгиев – главен ръководител  

НУШ Волейбол тел.за връзка: 0898 545 940  и        

0892 299709  

mailto:office@aus.bg
mailto:sport@aus.bg

