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НАРЕДБА  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  

НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ШАМПИОНАТ (НУШ)  

ПО ХАНДБАЛ (МЪЖЕ) СОФИЯ 2022  

 

ОРГАНИЗАТОР: АУС „АКАДЕМИК“ 

ДАТИ: 23-24 НОЕМВРИ, 2022  

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ГР. СОФИЯ (ХАНДБАЛНА ЗАЛА НСА) 

 
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Шампионатът по хандбал - мъже ще се проведе в гр. София (зала 

НСА)  23-24 ноември 2022г. и се организира ог Асоциация за 

университетски спорт "Академик" (АУСА). 

 Целта е да бъдат излъчени университетски шампиони за учебната 

2021/2022 за мъже и жени. Да се популяризира хандбалната игра сред 

студентите. Шампионатът ще се проведе в академичния дух и в духа на 

университетското спортно движение, въз основа на който не се допуска 

дискриминация насочена срещу висше училище или лице на базата на 

расова, религиозна или политическа принадлежност. 

АУС – АКАДЕМИК  притежава изцяло правата и задълженията да 

организира, провежда и администрира НУШ по Хандбал. 

 

2. ПРАВО И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

2.1. Състезатели 

Само следните студенти може да участват като състезатели в 

Националния университетски шампионат по Хандбал: 

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 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. 

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

състезания на АУСА. 
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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 главният съдия на турнира проверява редовността  

на състезателите, което се удостоверява  с: 

а) Списък от 20 състезатели заверен от учебния отдел на съответното 

Висше училище. 

б) Списък на официалните лица в делегацията.  

в) Документ за самоличност и студентска книжка на всеки от 

записаните в тимовия лист състезатели. 

г) Тимов лист (отделен от медицинския преглед) с имената и 

състезателните номера на състезателите. 

д) Предсъстезателен медицински преглед с изходящ номер и мокър 

печат. 

e) Застраховка злополука при практикуване на спорт (копие). 

ж) Заявка за участие. 

з) Декларация за съгласие за ползване на личните данни (за всеки 

състезател и официалните лица). 

2.3. Срокове 

Формулярите за участие трябва да бъдат попълнени компютърно или 

четливо на ръка с печатни букви и изпратени на email: sport@aus.bg  до 

16.11.2022 г. 

3. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

3.1. Настаняване и хранене 

АУС "Академик" не осигурява хотелско настаняване и хранене на 

отборите. 

3.2. Такса за участие в състезанията 

Всяко висше училище или УСК, трябва да заплаи такса участие на 

отбор в размер на 350 (триста и петдесет) лева. 

3.3. Начин на плащане 

Всички плащания се извършват от висшите училища по 

банковата сметка на АУСА в лева до 16.11.2022 г. 

АУСА си запазва правото да не взема под внимание заявките за 

участие в състезанията за висши училища, които не са заплатили таксите в 

срок. 

3.4. Банкова информация 

Титуляр: Асоциация за университестски спорт "Академик" 

IBAN: BG95STSA93000012724101 BIC: STSABGSF 

Основание: Такса участие НУШ по Хандбал  2022 година 

4. ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ 
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4.1. Основни положения 

НУШ по хандбал – мъже ще се проведе съгласно изискванията на 

правилника за спортно-състезателната дейност на АУС "Академик", 

регламента на БФХ и настоящата Наредба. 

 Контестация се подава в писмена форма до 15 мин. след завършване 

на срещата до гл. ръководител на шампионата, в съответствие с правилата 

на БФХ. Всяка контестация трябва да бъде съпроводена със заплащане на 

депозит в размер на 50 (петдесет) лева, който се възстановява, ако 

протестът е основателен. 

4.2. Регламент на състезанията 

Шампионатът ще се проведе по системата „Бергер". Отборите са 

подредени по ред на номерата. Срещите са с времетраене 2 х 25 минути с 

10 мин. почивка между полувремената. Условията могат да бъдат 

променени на техническата конференция при необходимост. 

4.3. По време на техническата конференция, ще се избере комисия, 

разглеждаща неспортсменски прояви и ще взима решения на място. 

5. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 

5.1. Класиране 

Класирането е отборно. 

5.1.1. Точки: 

- за победа – 2 точки; 

- за равен – 1 точка; 

- за загуба – 0 точки. 

 5.1.2. При равен брой точки се гледат: 

- срещата между претендентите; 

- по-добрата голова разлика между претендентите; 

- по-голям брой вкарани голове между претендентите; 

- по-добра обща голова разлика; 

- жребий.  

5.2. Награди 

5.2.1. Индивидуални: купи за голмайсторите, най- полезни състезатели и 

най-добри вратари. 

Отборни: с купа и медали се награждават първите три (3) отбора в 

състезанието. 

 

Изготвил наредбата: 

Доц. Сашо Чанев, доктор 

Телефон за връзка: 0898776050; Email: chanev_s@abv.bg 

 

Председател АУС „Академик“ 

Доц. Златко Джуров 
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