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     П Р И В И Л А  

 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

 „УЧЕНИЧЕСКА КУПА ВАРНА“ 

 

1. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

 Ученическа „Купа Варна“ се организира и провежда от Община Варна, дирекция 

„Спорт“, със съдействието на РУО – Варна. 

 

2. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

 Място –  спортни зали на училища, ОП „Спорт-Варна“ и други 

 Дата – февруари – юни 2023 г. 

3. ИДЕИ И ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

 Популяризиране на масовия ученически спорт, като част от стратегия на Община 

Варна и ММС за развитие на детско-юношеския и ученически спорт; 

 Училищата да определят представителни отбори за участие по видовете спорт; 

 Разнообразяване календара за ученически спорт и създаване на възможност за 

изява на ученици и учители. 

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

Право на участие в състезанията имат всички ученици дневна форма на обучение, 

съгласно чл. 80 от правилника за прилагане на закона за народната просвета,  записани 

за учебната 2022/2023 г. 

  ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В „КУПА ВАРНА“ ВСЯКО УЧИЛИЩЕ Е 

НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВКЛЮЧИ В МИНИМУМ ДВА ВИДА СПОРТ – заявка по образец 

 УЧЕНИК ИМА ПРАВО ДА УЧАСТВА САМО В СВОЯТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА. 

ЕДИН УЧЕНИК НЯМА ПРАВО ДА УЧАСТВА В ПО-ГОРНА ИЛИ ПО-ДОЛНА 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА. 

 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ЗА УЧАСТИЕ  

 От I до XII клас според вида спорт 

  

5. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 

 Списък съдържащ трите имена, дата и година на раждане, клас на обучение 

на ученика, заверен от директора на училището /представя се в деня на 

състезанието/. 

 Заверен медицински преглед на състезателите /представя се в деня на 

състезанието/. 

 Заповед на определяне на педагогическия и непедагогически персонал на 

училището – участник /представя се в деня на състезанието/.  
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6. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 

 За отборите класирали се на първите три места са предвидени предметни 

награди от Община Варна, дирекция „Спорт“. 

 След края на всяко състезание се провежда награждаване на победителите. 

  

7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 Всеки отговорник на отбор представя документите на главния съдия 30 мин. 

преди началото на срещата. 

 Контестации се приемат до 15 мин. след края на срещата при главния съдия. 

Разглеждат се от комисия в състав съдийски апарат, домакин и представител на 

организаторите. 

 За всички не описани ситуации важи правника на спортната федерация по вида спорт. 

 

8.  ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ 

Организационните разходи, разходите за съдийски, лекарски хонорари и награди се 

осигуряват от Община Варна, Дирекция „Спорт“. 

 

9. ВИДОВЕ СПОРТ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

 9.1 МИНИ ФУТБОЛ  

 Място на провеждане: ще се уточни допълнително 

 Възрастови групи: 

 IV-VI клас момчета 

 VII-VIII клас момчета 

 IX -X клас юноши 

 XI-XII клас юноши 

 Отборът се състои от 6 полеви състезателя (вратар и 5 полеви играча) и до 6 резерви; 

 В турнира по мини футбол имат право да участват по един отбор от училище за всяка 

възраст; 

 Един ученик/участник има право да участва само в един отбор в своята 

възрастова група; 

 Срещите ще се провеждат в две полувремена по 15 минути с 5 минути почивка в 

груповата фаза. Финалните срещи (полуфинали, мач за трето място и финал) ще се 

провеждат в две полувремена по 20 минути с 5 минути почивка; 

 Броят на смените е неограничен (на хокеен принцип), като могат да се извършват по 

всяко време, но само с разрешение на съдията; 

 Състезател получил жълт картон напуска игра за 2 минути, а отборът играе с човек 

по-малко за този период. След което състезателя може отново да вземе участие в 

срещата. При два жълти картона следва санкциониране с червен картон; 
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 Състезател получил червен картон напуска игра до края на срещата и няма право да 

участва в следващия мач на тима си. Отборът продължава играта с човек по-малко в 

продължение на 5 минути; 

 Забранено е правенето на „шпагат”, при нарушение на правилото се присъжда пряк 

свободен удар за противниковия отбор; 

 Страничното вкарване на топката в игра е с крак; 

 При странично вкарване на топката в игра с крак, не може директно да бъде 

отбелязан гол; 

 При удар от вратата (аут) топката се вкарва с крак; 

 Не се допуска участие с футболни обувки тип – бутонки; 

 Допуска се участие на състезателите с маратонки, гуменки и футболни обувки тип – 

стоножки; 

 Разстоянието за изграждане на стена от топката при ПСУ и НСУ е 3 метра; 

 Стандартният наказателен удар (дузпа) се изпълнява от 7 метра; 

 При равенство на резултата, в редовното време, във финалния етап се изпълняват по 

5 наказателни удара (дузпи). При ново равенство се изпълняват по 1 или толкова по 1 

наказателен удар, колкото е необходимо за излъчване на победител; 

 При равенство на точките в груповата фаза, като критерии се взема изхода от 

директния двубой между отборите. При равенство се взема, като критерии головата 

разлика на отборите, като отборът с по-голяма разлика се класира в следващия етап. При 

ново равенство в показателите се взема критерия брой червени картони, като отборът с 

по-малък брой се класира напред. При ново равенство се взема критерия брой жълти 

картони, като отборът с по-малък брой  жълти картони се класира напред. При ново 

равенство се тегли жребии; 

* Според подалите заявки участници, ще бъде изтеглен „служебен 

жребий“ за игра в групова фаза и финали. 

           

 9.2. ВОЛЕЙБОЛ   

 Място на провеждане: Многофункционална зала Първа ЕГ, СУ 

„Елин Пелин“, СУ „Димчо Дебелянов“ и др. 

 Възрастови групи: 

 V-VII клас момчета и момичета 

 VIII-X клас юноши и девойки 

 XI-XII клас юноши и девойки 

 В турнира по волейбол имат право да участват по един отбор от училище, съставен 

момчета/юноши и момичета/девойки в съответната възраст, записани за учебната година. 

 Един ученик/участник има право да участва само в един отбор в своята 

възрастова група. 

 Отборът се състои до 12 състезателя. 
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 Всички срещи се играят 2 от 3 гейма. Документите за участие се проверяват 30 мин. 

преди началото на срещата при главния съдия.  

 * Според подалите заявки участници, ще бъде изтеглен „Служебен жребий“ 

за игра в групова фаза и финали. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ за класиране в групова фаза: 

1. По точки:   

    - При мач завършил 2:0 гейма, победителя получава 3 точки, загубилия отбор 0 точки.                                                                                                                                                               

    - При мач завършил 2:1 гейма, победителя получава 2 точки, загубилия отбор 1 точка. 

2. При равенство по т.1, втория показател са победите.  

3. При равенство по т.1 и т.2 втория показател се определя по коефициент геймово 

съотношение /спечелени към загубени геймове/. 

4. При равенство по т.1,т.2 и т.3, класирането се определя по коефициент /К/ 

К = спечелени точки в геймовете към загубените точки в геймовете /от всички 

мачове/. 

Всички останали ситуации се отнасят към правилника на БФ Волейбол. 

 

 9.3 ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ  

 Място на провеждане: Южен плаж 

 Възрастови групи: 

 VIII-X клас юноши и девойки 

 В турнира по плажен волейбол имат право да участват по два отбора юноши и по два 

отбора девойки от всяко училище, като се отбелязва в заявката. 

 Състав на отборите: 3 състезатели на полето + 1 резерва. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Един ученик/участник има право да участва само в един. 

 Програмата и графикът за провеждане на срещите ще бъдат изготвени на техническа 

конференция, която ще се проведе в деня на състезанието, според подалите заявки 

участници 

 

 

 9.4. ШАХМАТ 

 Място на провеждане: Юнашки салон или друга зала 

 Възрастови групи: 

 Възрастова група I-IV клас за момчета и момичета 

 Възрастова група V-VIII клас за момчета и момичета 

 Възрастова група IX-XII клас за юноши и девойки 
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ОТБОРИ, КОНТРОЛНО ВРЕМЕ И СЪСТЕЗАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ИГРА 

 Смесени училищни отбори в състав от 5 ученика, без значение момчета и/или 

момичета, юноши/девойки; 

Време за игра: по 20 минути на състезател до завършване на партията. 

Състезателна система ще определи служебно на място, според броя на явилите се 

отбори, направили заявка. 

Класиране - според съдийския Правилник на ФИДЕ. Допълнителните показатели за 

класиране на отборите се съобщават на техническата конференция. 

Гл. Съдия – Красен Николов – 0897/721318 

 

 

 

 9.5. ЛЕКА АТЛЕТИКА  

 Място на провеждане: Спортен комплекс „Локомотив“ 

 Възрастови групи:   

 Възрастова група I-II клас момичета и момичета 

 Възрастова група III-IV клас момичета и момичета 

 Училищни отбори сe състоят в състав: 8 момчета и 8 момиче. Всеки ученик има право 

да участва в две дисциплини, плюс щафета. Едно училище има право да участва с двама 

състезатели в една дисциплина. 

 Състезателни дисциплини: 

 50 м. гладко бягане 

 200 м. гладко бягане 

 Дълъг скок от място 

 Хвърляне на малка плътна топка - възрастова група I-II клас момичета и момичета 

 Хвърляне на малка плътна топка - възрастова група III-IV клас момичета 

 Хвърляне на плътна топка 2 кг. - възрастова група III-IV клас момчета 

 Щафета /8 деца по 40 м./ 

Отборите се разделят на две или три станции, като по този начин могат да се правят 

няколко дисциплини едновременно.  

Класирането е отборно. Всяка една дисциплина ще носи съответни точки. След 

което точките се сборуват и ще се определи крайното класиране. Точките се дават за 

отделните дисциплини, както следва: първо място - 13 т., второ място – 11 т., трето място 

- 10 т. и т.н. При равни отборни точки, предимство има отборът заел повече първи места, 

респективно втори места и т.н. 

 

Гл. съдия – Руслан Грозданов 0889/625 839 
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9.6. ТЕНИС НА МАСА 

 Място на провеждане: Ще се уточни допълнително 

 Възрастови групи: 

 Възрастова група VIII-XII клас за юноши и девойки  

 Възрастова група II-VII клас за момчета и момичета  

 Състав на отборите: отборите са съставени от 3 /три/ състезатели/ки/ и 1 резерва 

/момчета и момичета отделно/; 

 В зависимост от броя на участващите отбори на място, от главния съдия ще се 

определи системата за провеждане на ученическите турнири; 

 Индивидуалният турнир ще се проведе по системата на отстраняване при една 

загуба; 

Гл. съдия – Александър Савов 0888/454 014 

 

 9.7 СТРИЙТБОЛ 3Х3  

 Място на провеждане: ще се уточни допълнително 

 Възрастови групи: 

 V-VII клас момчета и момичета 

 VIII-X клас юноши и девойки 

 XI-XII клас юноши и девойки 

 В турнира по стрийтбол 3х3 имат право да участват по два отбора момчета/юноши и 

по два отбора момичета/девойки от всяко училище /трима състезатели и една резерва/. 

 Отборите се състоят от 3 състезатели/момчета/момичета/ и 1 резерва. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Един ученик/участник има право да участва само в един отбор в 

своята  възрастова група. 

 Една среща продължава 7 минути /без да се спира времето/ или достигане на 11 точки; 

 Кош зад дъгата се отбелязва с 2 точки, а вътре в дъгата с 1 точка. Кош от линията за 

наказателен удар се отбелязва с 1 точка. Ако се стигне до продължения се играе до 2 

точки разлика; 

 Няма ограничение във времето за атака. При бавене на времето от атакуващия отбор, 

следва предупреждение от съдията. При второ предупреждение, топката се дава на 

противника; 

 Притежанието на топката в началото на мача се определя чрез жребий; 

 Относно притежанието след грешка или нарушаване на правилата (двоен дрибъл, 

крачки, нарушение, топка, напуснала терена и т. н.) - играта се подновява с „чек"-пас от 

противников играч зад дъгата; 

 Притежанието на топката след отбелязан кош е за защитата. Топката се изнася с пас 

или дрибъл зад дъгата; 
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 Притежанието след спорна топка е на защитата. Играта се подновява с „чек"-пас от 

противников играч зад дъгата; 

 При фаул при стрелба пред дъгата се присъжда 1 наказателен удар, а при фаул при 

стрелба зад дъгата - 2 наказателни удара; 

 Топката се смята „зад дъгата", когато нападателят в притежание на топката е с двата 

крака зад линията за отбелязване на две точки; 

 Максималните позволени фаулове от един състезател са 5. След това той трябва да 

напусне игра; 

 Позволените отборни фаулове са 4. Всеки следващ фаул се наказва с 1 наказателен 

удар; 

 Всеки отбор има право на едно техническо прекъсване от 30 секунди, при което 

времето се спира. 

 Всички останали ситуации се отнасят към правилника на БФ Баскетбол. 

 

 

 Контакти - Дирекция „Спорт“ – 052/820 812 Данчо Илиев и www.sportvarna.com 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Списък за участие 

На учениците от училище ................................... 

за участие в ученическа „Купа Варна“ в спорта…………… 

 

 

 

 

 

 
 

Отговорен учител     Подпис и печат: 

Директор 

(Име и фамилия)     (Име и фамилия) 

 

№ Три имена Дата на раждане клас 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     


