НАРЕДБА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУТБОЛЕН ТУРНИР
„КУПА НА УАСГ“ – 2017 г.
1. ОРГАНИЗАТОР
o Футболен Турнир – „Купа на УАСГ“ – 2017 г., накратко наричан Турнира, се организира от
Студентски Съвет (СС) с любезното съдействие на преподаватели от Центъра по „Физическо
възпитание и спорт“, ръководството на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия
(УАСГ) и копирен център Copycom Bulgaria, накратко наричани Организатор.
o Организаторът запазва правото си за промени в настоящата Наредба до започването на първата
среща от програмата на Турнира.
2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
o Право да участват в Турнира имат всички отбори, които отговарят на изискванията на тази Наредба
и са се записали за участие, съгласно утвърдения от Организатора образец;
o В Турнира могат да участват всички студенти, докторанти и преподаватели от Университета по
Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) към датата на започване на Турнира;
o Всеки отбор се представлява пред Организатора единствено от своя капитан (мениджър);
o Всеки състезател има право да играе само за един отбор във всички етапи на Турнира през
съответната учебна година;
o Всеки отбор трябва да има собствено наименование, свързано тематично с духа, историята и нравите
на УАСГ. В случаите когато това не бъде спазено, Организаторът си запазва правото да изиска от
отбора да смени името си или да откаже регистрация на същия;
o Всеки отбор се състои от минимум 5+1 /шест/ и максимум 10 /десет/ състезатели. Състезателите се
регистрират чрез образец, утвърден от Организатора;
o Нямат право на участие състезатели, картотекирани за сезон 2016-2017г. в „А" и „Б" професионални
футболни групи мъже, както и „В" аматьорска футболна група или състезатели, картотекирани за
републиканското първенство по футзал;
o Състезатели от представителния футболен отбор на УАСГ, участващ в университетски турнири, не
трябва да надвишават бройката от 1 /един/ за всеки състезателен отбор. Отбори, в които са
установени нередности, се дисквалифицират.
3. ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

o Турнирът ще бъде проведен в периода 22.04.2017г. – 30.04.2017г.,съответно на датите: 22.04, 23.04,
29.04 и 30.04.2017г.
4. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
o Записването се провежда в срокове, упоменати на видни места в университета, на страницата на
Студентски съвет във Facebook и сайта на Студентски съвет;
o Подадените след посочения краен срок заявки, се разглеждат само в случай на възможност от
Организатора за включване на допълнителен брой отбори;
o Организаторът провежда техническа конференция поне 2 /два/ дни преди началото на Турнира, като
присъствието на представител от всеки отбор е задължително.

o Представителите на отбори потвърждават участието на отбора в Турнира по време на техническата
конференция. При невъзможност да присъства представител на даден отбор, той трябва да информира
за това Организатора лично или с телефонно обаждане. Отбор, който не се е свързал с Организатора
до два часа преди започване на техническата конференция, няма да бъде включен в жребия и отпада
от участие в Турнира.
o Жребият се тегли по време на техническата конференция.
o Организаторите публикуват в страницата на Студентски съвет във Facebook информация за схемата и
програмата, по която ще играят отборите участници.
o Изготвя се Програма с изтегления жребий, датите и часовете на срещите, на хартиен носител, която се
разпространява до всички участващи отбори и се публикува във Facebook. Схемата ще бъде
разпечатана и на терените за игра, по време на Турнира.
5. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
o Заявление за участие (по образец), съдържащо трите имена и факултетен номер на състезателите, според
регистрацията;
o Декларация (по образец), подписана от всеки състезател, за освобождаване от отговорност на
организаторите, при евентуални възникнали здравословни проблеми по време на участие в Турнира.
Същата се представя при записване и се съхранява от организаторите до 1 /една/ година след
приключване на Турнира;
o Представяне на студентка книжка или ISIC карта + документ за самоличност на всички състезатели на
отбора преди всяка футболна среща пред делегатите за потвърждаване на съответствието на данните с
въведените при регистрацията, след което документите се връщат на състезателите;
o При изискване от Организатора всеки участник е задължен да представи документ за самоличност за
проверка във всеки един момент на Турнира;
6. ПРАВИЛА
o Продължителност на един мач: 2 /две/ полувремена по 15 /петнадесет/ минути с до 5 /пет/ минути
почивка между тях;
o Един отбор се състои от 5 + 1 /пет + един/, играещи състезатели и до 4 /четири/ резерви;
o По време на мач смените могат да бъдат неограничен брой /на хокеен принцип/ и се извършват през
централната зона на терена, без играта да бъде спирана. Новият играч влиза на терена, след напускане
на сменения;
o Минималният брой състезатели от отбор за започване на мач е 4 /четири/;
o Състезателите задължително играят с фланелки (потници), осигурени от организаторите;
o Не се допуска участие на състезатели с футболни обувки с бутони, но се разрешава участието с
футболни обувки тип „стоножки";
o Не се допуска участие на състезатели, носещи предмети, които могат да застрашат здравето на
останалите участници /часовници, гривни, очила и други/;
o Теренът е с фиксирани размери 40m x 20m, с хандбални врати. Не се маркират засади. При изпълнение
на свободен удар стената е на разстояние от 4 /четири/ метра;
o Наказателен удар /дузпа/ се изпълнява от 6 /шест/ метра;
o Аут се изпълнява от вратаря с ръка;

o Странично хвърляне /тъч/ се изпълнява с крак от страничната линия;
o Вратарите нямат право да играят с ръце, когато топката е върната от техен съотборник с крак или след
странично хвърляне;
•

Присъждане на картони:

o При получаване на жълт картон (официално предупреждение) за нарушение на правилата - играчът
продължава да играе;
o При получаване на син картон (директно или чрез втори жълт картон) за нарушение на правилата –
играчът напуска игра и няма право да играе до края на срещата, като на негово място може веднага да
влезе друг играч от същия отбор;
o При получаване на червен картон (директен или чрез втори жълт картон) за грубо нарушение на
правилата - играчът напуска терена до края на мача и бива лишен от права за минимум 1 /една/ футболна
среща (комисия определя наказанието му) и съответно отборът му остава с човек по-малко до края на
текущия двубой;
o При натрупване на 3 /три/ жълти картона на един състезател, същият бива лишен от права за 1 /една/
футболна среща;
o При грубо неспортсменско поведение /удар, блъскане/ срещу състезател от противников отбор или
съдия, двубоят веднага се прекратява и отборът се дисквалифицира;
o Отбор, който напусне демонстративно терена, преди съдийски сигнал за края на мача, няма право да
продължи участието си в Турнира, като състезателите могат да бъдат лишени от участие в следващите
издания на Турнира;
o На отбор, неявил се до 10 /десет/ минути след указания в програмата начален час на мача, се присъжда
служебна загуба;
o Служебната загуба е с резултат 5:0 /пет на нула;
o На дисквалифициран отбор или отбор, неявил се на нито една среща, такса участие не се възстановява,
а играчите могат да не бъдат допуснати до участие в следващите издания на Турнира.
o Шпагатите в краката на съперник са забранени.
o Шпагатите на игрално разстояние за блокиране на удар или пресичане на пас са разрешени.

7. РЕГЛАМЕНТ
o Турнирът се състои от групова фаза и фаза на директни елиминации, които се определят в зависимост
от броя отбори;
o Броят на групите и отборите в тях, както и броя и начина на класиране на отборите в следващата фаза
се решава от Организатора в зависимост от броя на записалите се отбори и се обявява на техническата
конференция;
o Класирането се прави на база следните показатели, като те са изброени в низходящ ред спрямо своята
тежест: точки, директен двубой, голова разлика, отбелязани голове, феърплей, жребий;
o При равенство на срещата във фазата на директно елиминиране, за определяне на победител в мача, се
изпълняват по 5 /пет/ дузпи от всеки отбор. При ново равенство след тяхното изпълнение се изпълнява
по 1 дузпа от отбор до излъчване на победител;

o Класиралият се на първо място отбор получава наградите, определени от Организатора по време на
ХАОС 20 (15:15ч. на 10 май 2017г. в аула Максима), като церемонията ще бъде включена в сценария на
самото тържество.
8. НАРУШЕНИЯ И ЖАЛБИ - Съдийските отсъждания и фиксираните крайни резултати в мачовете са
окончателни и не подлежат на оспорване. Не се приемат и разглеждат жалби, свързани със съдийски
отсъждания;
o При участие на нередовен състезател в противников тим, всеки отбор има право да подаде жалба в
писмена форма до 1 /един/ час след завършване на срещата между тези отбори;
o Жалбата трябва да бъде внесена от капитана на отбора, придружена със съответните доказателства.
Не се разглеждат жалби от други състезатели, както и от отбори, неучастващи в съответната среща.
o Състезател, който не отговаря на условията за участие в Турнира, не е включен в списъка на отбора
или участва под чуждо име, се счита за нередовен и отборът се наказва със служебна загуба или
дисквалификация.
o Отбор, който не отговаря на условията за участие в Турнира, се счита за нередовен и се
дисквалифицира.
o При нередности организаторите имат право да налагат дисциплинарни и административни наказания
срещу отбори или отделни състезатели и в случаите, когато няма подадена жалба от друг отбор.
o При казуси, непосочени в тази наредба, решението се взима от предварително избрана комисия,
следяща за нормалното и безпроблемно протичане на Турнира.
o Организаторите си запазват правото на промени в календара на Турнира, датите за регистрация и
предварително изготвената програма. Такива промени се публикуват от организаторите
своевременно на интернет страница на СС и в социалните мрежи.
9. НАГРАДИ
Наградите се осигуряват от организаторите.
o Отборите, класирани на първите места получават парично-предметни награди;
o Индивидуални награди: най-добър вратар, най-полезен играч, голмайстор на Турнира, отборна
награда за феърплей и др.

