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НАРЕДБА 

НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ШАМПИОНАТ 

ПО БАДМИНТОН 2022 
 

1. Ръководство и Организация: 

Националният университетски шампионат (НУШ) по бадминтон-

отборно първенство се провежда от АУС „Академик”. Първенството ще се 

проведе съгласно изискванията на правилника за спортно състезателната 

дейност на АУС „Академик” и настоящата НАРЕДБА. 

Организатор - Университетската федерация АУС „Академик“ е 

организатор на вътрешния спортен  календар на университетския спорт. 

Националните университетски шампионати се организират и провеждат по 

правилата   на федерацията и правилника на съответния спорт 

2. Време и място на провеждане на състезанието: 
От 26.11.2022 до 27.11.2022 г. в залата по бадминтон (закрити спортни 

съоръжения) на Национална спортна академия в Студентски град, ул. 

Академик Стефан Младенов – 21, София. 

3. Участници 

Право на участие в Националния университетски шампионат по Бадминтон 

имат: 

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 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. 

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

на АУСА. 

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

право да участват от името на друго ВУ. 

 

4. Документи: 

Ръководителят на делегацията трябва да представи на 

Техническата конференция на главния ръководител и пред делегат на АУСА 

следните 
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документи за всеки един състезател: 

 Студентска книжка или уверение от висшето училище; 

 Лична карта; 

 Списък на студентите, заверен от висшето училище; 

 Предсъстезателен медицински преглед (оригинал); 

 Застраховка злополука при практикуване на спорт; 

 Заявка за участие подпечатана и подписана от учебен отдел на ВУ; 

 Декларация за съгласие за ползване на личните данни  (за 

всеки  състезател, ръководител на делегация и официални лица); 

 
Заявките за участие да се изпратят на email sport@aus.bg 

и  ivanovarumi1@gmail.com до: 23.11.2022г. 

5. Система на провеждане: 

При мъжете  и при жените система за провеждане на отборен мач е – 3 срещи 

мъже/жени единично и 2 срещи мъжки/женски двойки, при 3 победи от срещите, 

отборът печели отборната среща. 

Първи етап – срещи в групи, по системата ,,всеки срещу всеки”. 

Втори етап - схема на директна елиминация при полуфинали и финали, с игра 

за 3-то място. 

Отборите се разпределят в групи. За определяне водачи в групите се взима 

класирането от предходното първенство (Универсиада 2022 г) 

    а/ При участие до 6 отбора включително се играе в една група по системата” 

всеки срещу всеки”. 

     б/ При участие от 7 до 8 отбора включително, се разпределят в две групи, в 

които играят по системата “всеки срещу всеки”.  Първите два отбора от всяка 

група играят на кръст 1/2 финали. Загубилите играят за 3-4 място, победителите 

финал. Третите от групите се класират на 5-6 място, четвъртите на 7-8 място.  

     в/ При участие от 9 до 11 отбора включително , се играе в три групи по 

системата “всеки срещу всеки”. Победителите играят за 1-3 място- “всеки срещу 

всеки”. Вторите от групите се класират на 4-6 място, третите на 7-9 място, 

четвъртите на 10-11м.  

    г/ При участие от 12 до 16 отбора се играе в четири групи. 

      Победителите играят полуфинали и финал вторите се класират на 5-8м., 

третите се класират на 9-12 ,четвъртите се класират на 13-16м. 

д/ При участие над 16 отбора първият ден се играе квалификация, за се 

излъчат 4 отбора, които ще се подредят към първите 8. При отсъствие на някой 

отбор от първата осмица се играе допълнителна квалификация за допълване на 

12-те. 
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В заявките (по образец) се вписват точките на отделните състезатели по 

дисициплини (единично и двойки – мъже/жени). За образуване на точки на 

състезател по отделните дисциплини (единично и двойки) се взима 

класирането от предходното първенство – Национална Универсиада, 2022 г. 

 

Таблица 1 

Място Брой 

точки 

1 70 

2 50 

3 30 

5-8 20 

9-16 10 

17-32 5 

33- 1 

 

   

  При участие на отбори, които не са играли в предходното първенство местата 

им в групите се определят чрез жребий. 

    

   Когато в един отбор има състезатели с равен брой точки, при единичките 

и двойките не могат да се въртят. Важи тимовият лист подаден преди 

състезанието, съобразен с класирането от последната ранглиста.  

ІІІ. Ранглиста на състезателите 

   Ранглистите се съставят за всички дисциплини от възрастова група мъже и 

жени.  За ранг листите се зачитат точките спечелени от Универсиадата в същата 

година, по дисциплини: единично мъже/жени, двойки мъже/жени. 

6. Програма: 

Техническа конференция – 9.30 ч. на 26.11.2022 г. – (събота) в залата по 

бадминтон на НСА, където  се провежда състезанието. 

26.11.2022 – срещи в групи – 10:00ч. 

27.11.2022 – полуфинали и финали – 9:00ч. 

 

Награждаване и закриване на първенството: 27.11.2022 - 13.00 ч. 

7. Класиране: 

В НУШ по бадминтон класирането е отборно.  

 

8. Награди: 

Купи и медали за отборното първенство от I-во до III-то място, отделно за мъже 

и жени. 
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9. Необходими пособия: 
Задължително спортно облекло и маратонки за зала.  

За шампионата се осигуряват пластмасови пера, за финалните срещи пачи пера. 

 
10. Настаняване и хранене: 

АУС “Академик“ не осигурява хотелско настаняване и хранене за участниците. 

 

11. Такса за участие в състезанието: 

Всички състезатели трябва да заплатят такса участие в състезанията в размер на 

20 (двадесет) лева.  

 

12. Начин на плащане:  
Всички плащания се извършват от висшите училища по банковата сметка на АУСА 

в лева, до 22 ноември 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. 

Финансови условия: 

АУС “Академик“ поема съдийските и организационни разходи. Участието е за 

сметка на УСК при ВУ.  

 

Банкова информация: 

Титуляр: Асоциация за университетски спорт „Академик” 

IBAN: BG95STSA93000012724101 BIC: STSABGSF 

Основание: Такса участие НУШ Бадминтон 2022 

 

 
 

Румяна Иванова - Гл.ръководител,  

Мирослав Петров (Национален съдия) – гл. съдия. 

 

 
Председател АУС „Академик“ 

/доц. Златко Джуров/ 
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