ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ
ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ, НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ И
УВРЕЖДАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СОФИЯ, 2021 ГОДИНА

Настоящите правила уреждат организацията и провеждането на Ученическите игри
за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на
централната нервна система (ЦНС) през учебната 2021/2022 година.
Ученическите игри са основна изява в областта на ученическия спорт. Те са част
от държавната политика за организиране и провеждане на спортни дейности на учениците
и дават възможност за спортна изява на учениците с увреждания.
Организирането и провеждането на Ученическите игри съдействат за:
1.

Практикуване на спорт, сформиране и изява на училищни

отбори чрез

доброволно участие в организирани форми на спортно-състезателна дейност.
2.

Възпитаване на трайни навици за системни спортни занимания с цел

подобряване на физическото и психичното състояние на учениците с увреждания.
3.

Осъществяване на мерките за закрила на деца с изявени дарби в областта на

ученическия спорт съобразно Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на
деца с изявени дарби.
Състезанията се провеждат в 3 възрастови групи, за учениците от III - IV, V-VIII и
IX - ХII клас в 2 етапа и спортове, както следва:
• за ученици с увреден слух – бадминтон, тенис на маса, футзал и волейбол;
• за ученици с нарушено зрение – лека атлетика, шоудаун, шахмат, колоездене
(тандем с водачи) , голбал и ски-бегови дисциплини;
• за ученици с физически увреждания и увреждания на ЦНС – тенис на маса, дартс,
бадминтон и лека атлетика.
I. ЕТАПИ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Първи етап
вътрешноучилищни състезания

до 31.03.2022г.

Участват ученици и отбори по вид спорт за съответната възрастова група.
Втори етап
финални състезания:
1. Ученици с нарушено зрение

до 30.06.2022 г.

(момчета и момичета, юноши и девойки)
2. Ученици с увреден слух

до 30.06.2022 г.

(момчета и момичета, юноши и девойки)
3. Ученици с физически увреждания

до 30.06.2022 г.

и увреждания на ЦНС
(момчета и момичета, юноши и девойки).
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Финалните състезания за съответния вид увреждане се провеждат едновременно за
всички възрастови групи.
Във финалните състезания участват ученици и училищни отбори по вид спорт за
съответната възрастова група.
Предложение до ММС и МОН за одобряване на конкретните дати и места за
финалните състезания за учениците се прави от Българската паралимпийска федерация
(БПФ) за учениците с нарушено зрение, с физически увреждания и увреждания на ЦНС и
Спортната федерация на глухите в България (СФГБ) за учениците с увреден слух, но не покъсно от 30 дни преди датата на тяхното провеждане.
БПФ и СФГБ съответно уведомяват писмено директорите на училищата за
определените дати и места не по-късно от 15 дни преди провеждането на финалните
състезания.
II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Право на участие в състезанията от Ученическите игри имат ученици с увреден слух,
нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на ЦНС (без ментални нарушения).
Игрите се провеждат във възрастови групи, както следва:
• момчета и момичета (V - VIII клас) – родени след 01.01.2008 г.;
• юноши и девойки (IX - XII клас) – родени от 01.01.2001 г. до 31.12.2007 г.
• момчета и момичета (ІІІ - ІV клас) - родени след 01.01.2011 г.
Във финалните състезания имат право да участват:
• учениците с увреден слух в два вида спорт в една възрастова група;
• учениците с нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на ЦНС в
три вида спорт в една възрастова група;
• учениците с физически увреждания и увреждания на ЦНС (ІІІ-ІV клас).
Във всички етапи на състезанията учениците имат право да участват в по-горна
възрастова група с медицинско разрешение.
III. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
1. Списък на учениците в отбора по видове спорт - съдържащ трите имена, дата,
година на раждане и клас на обучение на ученика. Списъкът се подписва от учителя и
директора на училището и се заверява с печата на училището. На състезанието списъкът
се предава на главния ръководител и е неразделна част от протокола на състезанието.
2. Лична карта или паспорт – за навършилите 14 години към 31.12.2021 г., а за
останалите – акт за раждане (оригинал или заверено копие) или паспорт.
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3. Копия на ученическите карти или ученическа книжка на състезателите, заверени
от директора на училището (подпис и печат). Копията се предават на главния
ръководител и са неразделна част от протокола.
4. Документи за извършен физикален предсъстезателен медицински преглед съгласно чл.
17, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и
провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния
план по образци Приложение № 1 към чл. 17, ал. 4 и Приложение № 2 към чл. 17, ал. 6 от
Наредбата.
5. Застрахователна полица „Злополука“, осигуряваща застрахователна защита по вида
спорт, при настъпване на злополука или смърт за периода на провеждане на Ученическите
игри.
6. При нарушения по т. 1 - 5 на този раздел се налагат следните санкции:
•

отборът (ученикът) не се допуска до участие;

•

при нередовен състезател в спортните игри същият се отстранява и се присъждат

служебни загуби за срещите, в които е участвал, а при индивидуалните спортове
състезателят се декласира;
•

при непълни документи главният ръководител разрешава на учителя – водач на

отбора, да предостави липсващите такива до започване на състезанието.
IV. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
Заявки за участие във финалните състезанията, включващи общия брой участници
по пол, спорт и възрастова група, се подписват от директора и се заверяват с печат на
училището. Изпращат се до 10 (десет) дни преди определената дата за състезанията.
За учениците с увреден слух заявките се изпращат на адрес: гр. София, пощ. код
1040, бул. “Васил Левски” № 75, Спортна федерация на глухите в България или по
електронна поща, като оригиналите се предават по време на техническата конференция.
За учениците с нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на ЦНС на
адрес: гр. София, пощ. код 1040, бул. “Васил Левски” № 75, Българската Паралимпийска
Федерация.
V. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
Организаторите, провеждащи състезанията в етапите, осигуряват условия за
сигурността и безопасността на участниците в тях.
Организацията и провеждането на финалните състезания от Ученическите игри се
осъществяват, както следва:
• от БПФ - за учениците с нарушено зрение и за учениците с физически
увреждания и увреждания на ЦНС;
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• от СФГБ - за учениците с увреден слух.
Контролът на провеждането на финалните състезания от Ученическите игри се
осъществява от ММС и МОН.
Спортните организации, провеждащи финалните състезания, осигуряват главно
ръководство,

съдии,

секретари,

лекар,

охрана,

помощен

персонал,

обслужващ

състезанията и др.
Главното ръководство на финалните състезания се утвърждава съответно от БПФ и
СФГБ и се състои от главен ръководител, главен съдия и главен секретар по съответния
вид спорт.
Главният ръководител отговаря за посрещане, настаняване, хранене на отборите,
насрочване на техническата конференция, извършва проверка на документите и
координира провеждането на състезанията.
Проверката на документите и техническата конференция се провеждат в деня,
предхождащ състезанието.
Главният съдия провежда техническата конференция.
Задълженията на главния съдия и главния секретар са съгласно правилника на
съдийската комисия на съответната спортна организация.
Вътрешноучилищните състезания се организират и провеждат от учителите по
физическо възпитание със съдействието на диагностичната комисия и училищното
настоятелство в съответствие с училищния спортен календар.
Контролът се осъществява от директора на училището.
Финалните състезания се организират и провеждат от БПФ и СФГБ за съответните
увреждания със съдействието на представителите на училищата и общините – домакини
на финалните състезания, и спортните клубове по вид спорт. След приключване на
състезанията БПФ и СФГБ изпращат крайното класиране (Приложение № 2) по спортове
и справка за участниците (Приложение № 3) в МОН и ММС.
Директорът

на

училището

със

заповед

определя

педагогическия

и

непедагогическия персонал на училището за участие във финалните състезания на
Ученическите игри.
VI. СЪСТАВ НА ОТБОРИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ ПО ВИДОВЕ СПОРТ
1. УЧЕНИЦИТЕ С УВРЕДЕН СЛУХ
бадминтон
Състав на отборите – 4 момичета и/или 4 момчета, 4 девойки и/или 4 юноши.
Класирането е индивидуално, двойки и смесени двойки.
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тенис на маса
Състав на отборите – 2 момичета и/или 2 момчета, 2 девойки и/или 2 юноши.
Класирането е индивидуално, двойки, смесени двойки и отборно.
футзал
Състав на отборите – 8 момчета и/или 8 юноши
Състезанията се провеждат по правилата за футзал на UEFA и БФС.
волейбол
Състав на отборите – 8 юноши и/или 8 девойки
Общ брой участници – до 180 - ученици (момчета, момичета, юноши и девойки) и
ръководители от СУУУС и ученици, интегрирани в училищата в системата на средното
образование.
2. УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ
лека атлетика
Състав на отборите – 24 (момчета и/или юноши, момичета и/или девойки, максимум
до 16 от мъжки или женски пол).
Всеки отбор има право да участва с до трима състезатели в дисциплина, а всеки
състезател в три дисциплини. Класирането е индивидуално и отборно.
Дисциплина
( В1); (В2 - В3)

Момичета
(В1); (В2 - В3)

Момчета

(В1); (В2 - В3)

Девойки

Юноши

(В1); (В2 - В3)

60 м

х

х

-

-

100 м

-

-

х

х

400 м

x

х

x

x

скок на дължина

х

х

x

х

хвърляне на малка плътна топка

х

х

х

х

тласкане на гюлле

3 кг

4 кг

3 кг

5 кг

шахмат
Състав на отборите – 3 момчета и/или юноши, 1 момиче и/или девойка.
Класирането е индивидуално и отборно. Индивидуалното класиране се определя от
I, II и III дъска при момчетата, а при момичетата от IV дъска. Разрешава се момичета
да играят на дъски за момчета.
шоудаун
Състав на отборите – 3 момчета и/или юноши, 3 момичета и/или девойки
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Класирането е индивидуално и отборно. За комплексно класиране – сборът от точки
от отборното се умножава по коефициента.
Колоездене ( тандем с водачи)
Състав на отборите – 3 момчета и/или юноши, 2 момичета и/или девойки.
Класирането е индивидуално по време. Отборното класиране е общо за двата пола.
Голбал – паралимпийски спорт
Състав на отборите – до 6 момчета и/или юноши, до 6 момичета и/или девойки, с
неограничен брой смени. Класирането е отборно.
Общ брой участници от училище във финалните състезания (момчета и
момичета, юноши и девойки) – до 30 (ученици и ръководители).
ски бегови дисциплини
Състав на отборите – до 6 момичета и/или девойки, до 6 момчета и/или юноши.
Всеки отбор има право да участва с трима състезатели в дисциплина, а всеки
състезател има право да участва в две дисциплини. Класирането е индивидуално и
отборно.
Дисциплина

Момичета

Момчета

Девойки

Юноши

В1

1000 м

х

х

х

х

х

2000 м

х

х

х

х

х

Общ брой участници от училище (момчета и момичета, юноши и девойки) – до
15 ученици, включително и ръководители.
3. УЧЕНИЦИ С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ И УВРЕЖДАНИЯ НА ЦНС
тенис на маса
Състав на отборите – 3 момичета и/или девойки и 1 резерва, 3 момчета и/или юноши
и 1 резерва. Класирането е индивидуално и отборно.
бадминтон
Състав на отборите – 3 момичета и/или девойки, 3 момчета и/или юноши.
Класирането е индивидуално и отборно.
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лека атлетика
Състав на отборите – 10 момичета и/или девойки, 10 момчета и/или юноши.
Всеки отбор има право да участва с до трима състезатели в дисциплина, а всеки
състезател има право да участва в три дисциплини. Класирането е индивидуално и
отборно.
Дисциплина

Момичета Момчета

60 м

х

Девойки

х

100 м
скок на дължина

х

тласкане на гюле

3 кг

хвърляне на малка плътна топка

х

х

Юноши

-

-

х

х

х

х

4 кг

3 кг

5 кг

х

х

х

д'артс
Състав на отборите – до 15 момичета и/или девойки, момчета и/или юноши.
Класирането е индивидуално и отборно.
Общ брой участници от училище (момчета и момичета, юноши и девойки) – до 26
(ученици и ръководители).
VII. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Класирането е индивидуално, отборно и комплексно за учениците с увреден слух,
нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на ЦНС.
Индивидуалното и отборното класиране се извършват в съответствие с
изискванията на българските спортни федерации и Българския футболен съюз.
В отборното класиране при индивидуалните спортове участват всички класирани
състезатели. Последният в класирането получава 1 точка, класиралият се преди него
получава 2 точки и т.н. Разликата между първия и втория при класирането на отборите в
колективните спортове и на състезателите в индивидуалните спортове трябва да бъде 2
точки. В дисциплина с един участник не се дават точки за отборно класиране.
Комплексното класиране на училищните отбори се извършва от сбора на точките
от всички спортове. За учениците с нарушено зрение не се прави комплексно класиране.
Награди:
• отборни – от първо до трето място (включително) – грамоти, купи и медали,;
• индивидуални – грамоти, медали и плакети за индивидуални награди от
колективните спортове.
Общините

домакини

и

клубовете

организатори

могат

да

осигуряват

допълнителни предметни и други награди.
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VIII. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Средствата за организацията и провежданeто на вътрешноучилищните състезания
се осигуряват от училището, училищния спортен клуб, училищното настоятелство и
спонсори.
Средствата за финалните състезания за ученици с увреден слух, нарушено зрение,
физически увреждания и увреждания на ЦНС момичета и момчета (V-VIII клас), девойки
и юноши (IX-XII) за пансионат (храна и нощувка), както и наградите за всички възрастови
групи и видове увреждания се осигуряват от МОН.
Средствата за финалните състезания за ученици с нарушено зрение, физически
увреждания и увреждания на ЦНС за момичета и момчета (V-VIII клас), девойки и юноши
(IX-XII клас) за пансионат (храна и нощувка) се осигуряват от ММС.
Средствата за хонорари на съдии и помощен персонал, пътни и организационни
разходи за състезанията за учениците с увреден слух, нарушено зрение, физически
увреждания и увреждания на ЦНС се осигуряват от ММС.
За учениците, които са настанени в интернат и придружаващите ги учители от
училището в града – домакин на финалните състезания, се осигуряват средства само за
храна.
Минималният размер на хонорарите за съдии и помощен персонал, обслужващи
състезанията, се определя съгласно таблица – Приложение № 1.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящите Правила се издават на основание чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 24
от 5.11.2019 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност
в съответствие с Националния спортен календар на МОН през учебната 2021/2022 година.
Контестации по спортно-технически въпроси се подават от учителя – водач на
отбора, до главното ръководство на състезанието, с копие до ръководството на другия
отбор, най-късно 30 минути след завършване на срещата или дисциплината в леката
атлетика. Всяка контестация се разглежда в хода на състезанията до нейното приключване
от избрано за тази цел жури Д`апел, но задължително преди началото на следващата
среща (дисциплина) на заинтересованата страна.
Жури Д`апел се избира на техническата конференция в състав – главен
ръководител, главен съдия и учител – водач на отбор.
След изтичане на регламентирания 30-минутен срок и приключване на
състезанията жалби и контестации не се разглеждат.
При установени нередности след приключване на състезанията главният
ръководител уведомява писмено ММС и МОН.
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Във всички етапи на Ученическите игри състезанията се провеждат съгласно
настоящите Правила.
Неупоменатите или възникналите въпроси, свързани със спортно-техническите
изисквания по отделните видове спорт, се решават съгласно правилниците на българските
спортни федерации, Наредбата на Българския футболен съюз и правилниците на
Международния параолимпийски комитет и Световната федрация на глухите.
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Приложение № 1
ТАБЛИЦА
Минимални хонорари на съдиите и длъжностните лица,
обслужващи състезанията, включени в Ученическите игри за учениците с
увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната
нервна система за учебната 2021/2022 година

Спортни игри
Длъжности

Не по малко от:

24 лв.

24 лв.

главен секретар
3. Съдия
4. Секретар

спортове

Не по малко от:
1. Главен съдия, главен ръководител и
2. Ст. съдия

Индивидуални

14 лв. (на среща)
9 лв. (на среща)

20 лв.
14 лв.
12 лв.

5. Дежурен лекар

30 лева

30 лв.

6. Дежурен фелдшер

16 лв.

16 лв.

7. Ръководител (организатор) на обект

20 лв.

20 лв.

8. Ел. техник, радио техник, охрана

10 лв.

10 лв.

9. Счетоводител, касиер

16 лв.

16 лв.

10. Работник по поддръжка

10 лв.

10 лв.

11. Охрана

10 лв.

10 лв.

20 лв.

20 лв.

12. Преводач (жестомимичен превод) за
ученици с увреден слух
ЗАБЕЛЕЖКИ

1. За подготовка на документацията, провеждане на техническата конференция
и организация на състезанията на гл. ръководител, гл. съдия и гл. секретар се заплаща
хонорар за един допълнителен ден.
2. Когато състезанието продължава повече от 4 часа, за всеки следващ час се
заплаща допълнително 10% от дневния хонорар.
3. При спортните игри, когато съдиите и секретарите ръководят повече от една
среща на ден, пълен хонорар получават за първата среща, а за останалите - по 50%.
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Приложение № 2
ПРОТОКОЛ
ЗА КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ОТ УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН
СЛУХ, НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ И УВРЕЖДАНИЯ НА
ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА
…………….. ………. – ……………………
/вид спорт/

/пол/

……… – …… КЛАС
/възрастова група/
ПРОВЕДЕНО ОТ ............ – ………… г. гр. …………………..
ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ

1.
2.
3.
4.
5.
ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ

1.
2.
3.
Главен ръководител:
Главен съдия:
Главен секретар:
/подписи и печат/
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Приложение № 3
СПРАВКА
на участниците от училище ……………………………………………, гр. …………………
във финалните състезания от Ученическите игри 2021/2022 г. за ученици с …………….
………………………………………………………………………………………………………...
от ……………………... до …………… 20…. г., проведени в гр. ……………………………….

№

Име, презиме, фамилия

Ученик,
ръководител

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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