
   Б Ъ Л Г АР С К А  А С О Ц И А Ц И Я  С П О Р Т  ЗА У Ч А Щ И 
 

                               П  Р  А  В  И  Л  А 
              ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ 

      Тези правила уреждат участието на български училищни отбори в 

Световни ученически състезания, организирани и провеждани от 

Международната федерация”Спорт в училище”/ISF/. 

Изпълкома  на Международната федерация”Спорт в училище”/ISF/  

възложи на група специалисти с ръководител Юлия Боянова да 

изработи Спортната политика на Международната федерация”Спорт в 

училище”/ISF/ за следващите 10г. и тя беше приета на Генералната 

Асамблея на /ISF/ през м.Юни 2019г. с абсолютно мнозинство. 

Новата стратегия отвори вратите за повече спортове и от 16 спорта 

достигнаха 55, което ще даде възможност на българските ученици да 

се състезават на високо международно ниво в различни видове спорт. 

Видовете състезания са наредени пирамидално. 

На върха  на пирамидата е Гимназиада/Ученическа Олимпиада/, 

следвана от Световни Ученически Първенства /СУП/ по вид 

спорт,Световни купи,континентални първенства,купи и турнири. 

Продължава традицията за провеждане на спортно-образователни 

световни игри. 

УЧАСТИЕ 

Право на участие имат отборите,завоювали I място на финалите 

на Ученическите игри по спортовете- лека атлетика, баскетбол, 

волейбол, хандбал, футбол, плуване,шахмат, тенис на маса, бадминтон 

и в националните ученически турнири по спортовете – кънтри крос, 

худ. гимнастика, баскетбол 3х3, тенис, футзал, ски , плуване и др. 

БАСУ изпраща писмо-покана до училището-първенец и очаква 

писмен отговор до 30 септември.При отрицателен отговор се кани  

училището,заело призовото II място. 

Отборът трябва да е съставен от ученици от едно и също училище, 

които се обучават по общообразователната програма. 

Участниците в СУП трябва да бъдат застраховани. 

В Бюлетините на всяко състезание -Гимназиада, Световно първенство, 

Игри, Купи, Турнири се уточняват допълнителните изисквания за  

възраст, участващи отбори/училищни, селектирани/, брой на 

делегацията и др.  

ВЪЗРАСТ 

Състезанията се провеждат за 2 възрастови категории 13-15г. и 16-18г. 



В някои спортове като тенис,бадминтон,тенис на маса и др. се 

допускат и 12 год. участници. 

ФИНАНСИРАНЕ 

За участие по Правилата на ISF се заплаща 50€ на 

ден/пансионат/,които се заплащат от училищните отбори. 

ММС финансира-транспортни и такса участие, чрез БАСУ. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАСУ 

БАСУ е организацията,която координира,подпомага,синхронизира 

подготовката и участието на училишните отбори. Води официалната 

кореспонденция с ISF и организаторите на СУП.  

Три месеца преди състезанията  БАСУ,организира среща с 

представители на училищата-участници за разясняване на прави- 

лата и изискванията на ISF,както и материали за Вечерта на нациите. 

БАСУ предоставя представителни екипи,значки,стикери,брошури и 

флагчета на отборите. 

Всяка година БАСУ като пълноправен член на Международната 

федерация заплаща членски внос. 

 

                                                   Председател: 

                                                     /Юл.Боянова/ 


