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1. Ръководство и организация. 

 Шампионата се организира и провежда от АУС „Академик”, със 

съдействието на БФ по хокей на трева (БФХТ) и сектор „Хокей на трева“ 

към катедра „Футбол и тенис“ на НСА “Васил Левски“. Турнирът ще се 

проведе съгласно изискванията на ПРАВИЛНИКА за спортно-

състезателната дейност на АУС „Академик”, Състезателния правилник на 

Международната федерация по хокей (МФХ) за дисциплината хокей в 

зала (в сила от 01. 10.2022 г., с промените от 01 октомври 2022) и разпоредбите 

на Наредбата за първенствата и турнирите на БФХТ, сезон 2022 г.  

2. Време и място на провеждане. 

 Място –  гр. Благоевград, спортна зала ЮЗУ „Неофит Рилски“ 
 Дата – 11. 12. 2022 г. 

3. Цел и идеи на състезанието. 

 Целта на турнира по хокей е да участват студенти (мъже или 

жени) на всички желаещи ВУ в България и популяризирането на нови 

нетрадиционни за студентското общество спортове. 

4. Право на участие. 

 Право на участие в Националния университетски шампионат по 

Хокей на трева 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. 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 и докторанти, които са завършили семестриално през 

2023 година, могат да участват в Националните 

университетски шампионати до 01.10.2023 година.  
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5. Конференция, регламент, правила и програма на НУШ. 

 Техническа конференция (ТК) ще се проведе на 10.12.2022г.,  
18.00 ч., чрез видеоконферентна връзка в портала „Гугъл миит“. Линк за 

връзка ще бъде изпратен до всички длъжностни лица на отборите, както 
и до назначените от АУС  съдии и секретари от Ръководителя на НУШ, две 

часа преди обявения начален час на ТК във вайбър групата и на 
електронната поща на всеки. 

 Шампионата ще се проведе по система „Всеки срещу всеки”. 
Отборите са подредени по азбучен ред по наименованието на ВУ.  

 Срещите ще се играят по състезателните правила на МФХ за 
хокей в зала, с времетраене 4 х 6 минути с почивка между четвъртините 

– 1 минута. Съгласно разпоредбите на чл. 4, т. 5 от НПТХ 2022, всеки 

отбор може да бъде в състав до 12 състезателя, от които – 10 полеви и 2 
вратари. В игра участват 5 полеви състезателя и вратар. Може да се 

участва в игра и само с полеви състезатели, но е абсолютно забранено 
участието на полеви играчи с вратарски привилегии.  

 При победа – 5 т. за победителя, равенство в редовното време 
– по 2 т. за всеки отбор, при загуба с по – малко от 2 гола вкл. – 1 т. 

6. Документи за участие. 
 Заявка участие 

 списък заверен от учебен отдел на съответния университет, 
че студентите отговарят на изискванията по т. 4 от настоящата наредба.  

 Заверени списъци от пред състезателен медицински преглед. 
 Ентри форми образец на БФХТ. 

7. Краен срок за подаване на заявки за участие 04.12.2022 г. на 

emai: sport@aus.bg  

8. Класиране и награди. 

За отборите класирали се на първите три места купи и медали, а за 

голмайстор, най-добър вратар и най-полезен играч индивидуални награди. 

Купа за „Честна игра”. 

9. Допълнителни разпоредби: 

Всички състезатели – ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“, редовно 
и задочно обучение да носят документ за самоличност и 

студентска книжка, със записан зимен семестър на учебната 2022 
– 2023. 

mailto:sport@aus.bg
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Контестации се подават след подписване на състезателния протокол от 

страна на мениджъра на отбора и вписване в графа забележки – час и 

минутата на подаването и от страна на техническия офицер на срещата 

(ТО). До 10 мин. след отразения в протокола час, контестацията се 

представя на турнирния директор (ТД).    

10.Финансови условия. 

Организационните разходи, наградите, хонорарите на съдиите се 
покриват от организатора - АУС 

Разходите на участващи отбори се покриват от ВУ 
Важно! Всяко ВУ осигурява настаняването на своите състезатели и 

длъжностни лица.  
При желание, може да се ползва осигурения от ас Вероника Георгиева, 

при спазване на указаните от хотела срокове и изисквания за плащане! 

Телефон за резервации в х-л „Рио“, гр. Благоевград: 0899/862-198 
Email за подаване на резервации: hotelrioblg@abv.bg 

 

12. Такса участие в НУШ е за сметка на УСК при ВУ в размер на 300 лв. 

на отбор. Срок за плащане 09.12.2022 г. 

Банкова информация: 

Титуляр: Асоциация за университетски спорт „Академик”  

IBAN:  BG95STSA93000012724101   BIC:  STSABGSF 

Основание:  Такса участие НУШ ПО Хокей на трева 2022 
 

13. Ръководител НУШ:  

Ас. Вероника Георгиева, д-р: vdimanachka@abv.bg, GSM:0894577305 
Отговорник по управленските и организационните въпроси по 

провеждането на НУШ хокей на трева 2022 
Главен съдия НУШ: 

ТД Калоян Христов: kht_slavia_1921@abv.bg, GSM:0887507591 
Отговорник по спортно-техническите и административните въпроси 

свързани с организацията на НУШ хокей на трева 2022, в т.ч 
определяне на съдии, ТО и Секретарите.  

 
 

доц. Златко Джуров, 
Председател АУС „Академик“ 
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