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ОБЩИНСКА НАРЕДБА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ
ПРЕЗ УЧEБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
Ученическите игри са основна изява в областта на ученическия спорт. Те са част от
държавната политика за организиране и провеждане на състезания с оглед развитие на
индивидуалните способности и дарования на учениците в областта на спорта.
Организирането и провеждането на ученическите игри съдейства за:
1. Създаване на условия за свободен достъп, избор и изява на училищни отбори, чрез
доброволно организирани форми на тренировъчна и съзтезателна дейност.
2. Създаване на училищни отбори за участие в общински, областни и републикански
първенства.
3. Осъществяване на мерки за закрила на деца с изявени дарби в областта на
ученическия спорт.
Игрите се провеждат в три възрастови групи: V – VII, VIII – X, XI – XII класове.
I. Право на участие:
Право на участие в състезанията от Ученическите игри имат ученици в дневна форма на
обучение.
1. Момчета и момичета – V –VII клас, родени 01.01.2006 г. до 31.12.2008 г.
2. Юноши и девойки – VIII – X клас, родени от 01.01.2003 г. до 31.12.2005 г.
3. Юноши и девойки – XI – XII клас, родени от 01.01.2001 г. до 31.12.2002 г.
II. Документи:
1.Списък на участниците в отбора, съдържащ трите имена, дата на раждане и клас на
обучение, заверен от директора на съответното училище и подписан от учителя водач,
който ги ръководи.
2. Ученическа карта или бележник.
3. Документ за предсъстезателен медицински преглед.
4. Застрахователна полица”Злополука”, осигуряваща застрахователна защита по вида
спорт , при настъпване на злополука или смърт за периода на провеждане на Ученическите
игри.
5. Заповед на директора за определяне на педагогическия и непедагогическия
персонал на училището участник в Ученическите игри, който води отбора по дадения вид
спорт.

_________________________________________________________________________________________________________________
7630 гр.ГЛАВИНИЦА, ул.”ВИТОША” №44
тел. (08636) 20 40, 22 84, 22 64
www.glavinitsa.bg
факс: 22 58
e-mail: obshtina@glavinitsa.bg

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
_____________________________________________
III. Правила за участие по видове спорт:

-

1. Тенис на маса:
състав и ръководство на отбора- трима състезатели, една резерва и един треньор;
играе се отборно на елиминиране чрез жребий – две от три победи;
всеки отбор си носи топчета и хилки.

-

2. Шахмат:
състав и ръководство на отбора: 3 момчета и едно момиче, плюс една резерва/без
значение на пола/, респективно 3 юноши и една девойка, плюс една резерва и
треньор;
играе се отборно , на елеминиране чрез жребий;
класирането се извършва по точки: за победа 1 точка, за равен 0,5 т. и загуба 0 т;
времетраенето на една партия е 60 минути по часовник;
партията се печели от играч, който е матирал противниковия цар или противника се
предаде;
всеки отбор да си носи по два броя шах.

-

3. Футбол :
състав на отбора: 7 състезатели и 2 резерви, един треньор;
играе се на игрище с нормални размери по 30 мин.

-

4. Волейбол:
състав на отбора: 6 състезатели и 3 резерви, един треньор.

-

-

IV. Награди: За общинския кръг наградите се осигуряват от Община Главиница.

Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

ЮР
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