НАРЕДБА
за провеждане на „Лекоатлетически крос”
към ХХ-та Варненска универсиада
1. Ръководство и организация.
Лекоатлетическия крос част от Варненска Универсиада се организира и провежда от
Община Варна, Студентските съвети и Академичните звена отговарящи за спорта в
университета.
2. Време и място на провеждане.
 Място – Морска градина – Летен театър;
 Дата – 13.04.2019 г. /събота/
 Час – 11.00 часа
3. Идеи и цели на състезанието.
Идеята и целите на лекоатлетическия крос e стимулиране и популяризиране на
двигателната активност сред студентите от шестте варненски университета.
4. Право на участие.
В лекоатлетическия крос имат право да участват студенти бакалаври, магистри,
докторанти, специализанти и студенти-програма „Еразъм +“ записани за учебната 2018/2019
г., вписани в регистъра на действащи и прекъснали студенти и докторанти.
Всеки Университет има право да участва с неограничен брой състезатели.
5. Програма.
 Техническа конференция и приемане на заявки за участие ще се състои в Морска
градина –Летен театър на 13.04.2019 г. от 10.30 до 11.00 часа.
 Състезанието включва следните дисциплините:
⇒ 2000 м. – мъже;
⇒ 1000 м. – жени;
6. Документи за участие.
 Списък съдържащ трите имена и факултетен номер, заверен от Академичните звена
отговарящи за спорта в съответния университет приложение 1;
 Студентска книжка на състезателите удостоверяваща самоличността и
административна заверка за учебната 2018/2019 година;
 Заверен предсъстезателен медицински преглед.
7. Класиране и награди.
Класирането е индивидуално, отборно мъже, отборно жени и комплексно. За
отборното и комплексно класиране се зачитат резултатите на най-добрите 4 мъже и 4
жени от всеки Университет. При равенство в точките, по-предно класиран е отбора с
по-голям сбор точки на четвъртите състезатели (мъж и жена). При ново равенство се
вземат в предвид по-добре класирал се състезател независимо от пола.

За отборното класиране точки ще бъдат давани както следва:
1-во място - 33т., 2-ро място – 31т., 3-то място – 30т., 4-то място – 29т. и т.н.
За състезателите, мъже и жени класирали се на първите три места са предвидени
предметни награди.
8. Официалното награждаване и закриване на ХХ-та Варненска универсиада ще се
състои на 19 април 2019 /петък/ от 18.00 часа в Юнашки салон.
9. Допълнителни разпоредби:
 Всеки отговорник на отбор представя документите на главния съдия преди
началото на срещата.
 Контестации се подават до 15 мин. след края на състезанието, на главния съдия и
на представител от организаторите. Разглеждат се от комисия в състав съдийски
апарат и представител на организаторите.
 Ако т. 6 се наруши по какъвто и да е начин отбора се дисквалифицира от
турнира.
10. Финансови условия
Организационните разходи, разходите за съдийски хонорари и награди се осигуряват от
организаторите от Община Варна.
11. Контакти - Дирекция „Спорт“ – 052/ 820 812 Данчо Илиев и www. sportvarna.com
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