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СПОРТ 

 

Ученическа Купа Варна 
Спортен празник 

“БЪРЗИ И СРЪЧНИ“ 
I, II, III и IV клас 

 

ПРАВИЛНИК 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Ученическа купа Варна и спортен празник „Бързи и сръчни“ е част от програма 

„Спорт“ и стратегията на Община Варна, която има за цел да популяризира активния и 

здравословен начин на живот сред децата на възраст от I до IV клас. 

В кампанията ще бъдат привлечени децата участници, както и учителите и 

семействата на учениците. Спортния празник се организира от Дирекция „Спорт“ с 

подкрепата на РУО - Варна. 

Спортен празник „Бързи и сръчни“ ще се състои два пъти за всяка възраст 

ЕСЕНЕН И ПРОЛЕТЕН КРЪГ, независими един от друг, за възрастова група I, II, II, IV 

клас  през учебната година. 

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: 

Право на участие в спортен празник „Бързи и сръчни“ имат ученици: 

1. Ученици от IV  клас  - дневна форма на обучение, 10 души– 5 момчета и 5 

момичета – всяко училище има право на участие само с 1 отбор. 

2. Ученици от III  клас  - дневна форма на обучение, 10 души– 5 момчета и 5 

момичета – всяко училище има право на участие само с 1 отбор. 

3. Ученици от II  клас  - дневна форма на обучение, 10 души– 5 момчета и 5 

момичета – всяко училище има право на участие само с 1 отбор. 

4. Ученици от I  клас  - дневна форма на обучение, 10 души– 5 момчета и 5 момичета 

– Всяко училище има право на участие само с 1 отбор. 

- Всяко училище има право на до 2 резерви. 

- Записани и учещи в съответното училище през съответната учебна година. 

5. Всяка възрастова група се провежда самостоятелно. 

 

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 

За всяко състезание ще се обявява допълнителна дата на провеждане. 

Място: Зала Първа езикова гимназия 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:       

ЗАЯВКА от училищата се приемат в посочения срок и начин.  

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ : 

1. СПИСЪК за участие - съдържащ трите имена, дата, година на раждане и клас 

на обучение на ученика /представя се в деня на състезанието, за всяко отделно 

състезание/; 

2. Документ за предсъстезателен медицински преглед /представя се в деня на 

състезанието, за всяко отделно състезание/; 

3. Застраховка „Злополука“ на участващите деца; 
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ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 

Отборно състезание-щафета - „Бързи и сръчни“ IV, III, II, I клас 

1. Общи положения – щафетно отборно състезание по предварително начертан 

маршрут /Приложение 2/ – спринт – слалом /конуси/ - провиране – прескок – шут с 

крак на топка – и обратно по същия маршрут;  

2. Състав на отборите – 10 деца /плюс до две резерви/ от IV, III, II или I клас – 5 

момчета и 5 момичета – всяко училище има право на участие само с 1 отбор; 

3. Описание на състезанието; 

Класиране: 

Самостоятелно класиране на отделните състезания ще се определи на база най-добро 

време на отборите. 

Квалификации – по две трасета стартират по 2 отбора паралелно - първи пост – 

момче; втори пост-момиче, трети пост – момче, четвърти пост-момиче и т.н. Всеки 

отбор има по един старт; 

Финали – участват 4-те отбора постигнали най-добро време в квалификационния 

етап. 

4-те отбора с най-добро време се състезават отново. Отбора от финалната четворка със 

най-добро време се класира на първо място в отделния кръг. 

4. Класиралите се от 1 до 4 място получават купи и медали. 

 

ДНЕВНА ПРОГРАМА: 

14.30 ч. пристигане на отборите 

14.45 ч.  техническа конференция за участващите отбори 

14.55 ч. -  строяване на отборите и откриване 

15.00 ч. – Начало на отборно състезание – щафетна игра “Бързи и сръчни“ 

16.30 ч. – награждаване на победителите 

*Организаторите си запазват правото за промени на дати и график. 

 

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ: 

Всички разходи по провеждането на спортните празници са за сметка на 

организаторите от Дирекция „Спорт“, Община Варна. 

 

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ: 

Класираните на първо, второ, трето и четвърто място на щафетната игра се 

награждават с купи, медали и с предметни награди. 

СЛЕД ВСЕКИ КРЪГ ЩЕ БЪДЕ ТЕГЛЕНА ТОМБОЛА С НАГРАДИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ. 

За ръководителите водачи също са предвидени награди! 

 

РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ:  

Организаторите на състезанието осигуряват съдийски екипи и аниматори, медицинско 

обслужване,  водещ и фото заснемане на терен. 

 

За контакти:  Дирекция „Спорт“ - 052/820 812 –Данчо Илиев 

 


