
 

 ОБЩИНА ВАРНА 
 

 ДИРЕКЦИЯ „СПОРТ“ 

 
 

 
П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКА КУПА ВАРНА 2017/2018 г. 

ЛЕКА АТЛЕТИКА I-II И III-IV КЛАС 

 

І. Място на провеждане 

Спортен комплекс „Локомотив” гр. Варна 

 

ІІ. Дата на провеждане - състезанията ще се в периода месец ноември - май: 

- за момичета и момчета I-ІІ клас – първи кръг на 15 ноември/сряда/ 2017г. 

Заявки до 14 ноември 2017 г. на sportvarna@abv.bg или 052/820 812. 

- за момичета и момчета III-IV клас – първи кръг 6 декември/сряда/ 2017 г. 

Заявки до 5 декември 2017 г. на sportvarna@abv.bg или 052/820 812 

* Подадени заявки за първи кръг,  важат и за останалите кръгове 

 

Всяко отделно състезание ще се обявява допълнително. 

Ученическа купа Варна по лека атлетика за I-ІІ клас и III-IV клас ще се 

проведе в три или четири кръга през учебната 2017/2018 г., като във всички кръг 

ще бъде излъчен победител, а комплексния шампион ще се определи на база 

спечелените точки от всички проведени кръгове. 

Във всеки отделен кръг ще бъдат наградени победителите, а комплексния 

шампион и класиралите се на второ и трето място ще получат специални награди. 

 

ІІІ. Право на участие 

В турнирите имат право  на  участие  всички  учащи в съответните класове записани 

в дневна форма на обучение; 

 

ІV. Необходими документи за участие /в деня на състезанието/: 

 Списък съдържащ трите имена, дата и година на раждане, клас на обучение на 

ученика, заверен от директора на училището, /приложение/; 

 Заверен медицински преглед на състезателите. 

 Заповед на определяне на педагогическия и непедагогически персонал на 

училището – участник. 
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 Застраховка „Злополука“ за състезателите. 

 

V. Техническа конференция  

Техническа конференция за проверка на документите ще се проведе в 09.45 ч. 

в деня на състезанието на ст. „Локомотив“.  

 

VІ. Система на провеждане и дисциплини 

Училищни отбори сe състоят в състав: 8 момчета  и 8 момиче. Всеки ученик има 

право да участва в две дисциплини, плюс щафета. Едно училище има право да 

участва с двама състезатели в една дисциплина. 

Системата за провеждане по приложена програма - график 

 

 Дисциплини: 

 50 м. гладко бягане 

 200 м. гладко бягане 

 Дълъг скок от място 

 Хвърляне на малка плътна топка, с една ръка над рамо - възрастова група I-II 

клас момичета и момичета 

 Хвърляне на малка плътна топка с една ръка над рамо - възрастова група III-

IV клас момичета 

 Хвърляне на плътна топка 2 кг., с две ръце над глава - възрастова група III-IV 

клас момчета 

 Щафета /8 деца по 40 м./ 

 

Отборите се разделят на две или три станции, като по този начин могат да се 

правят няколко дисциплини едновременно.  

 

 Класирането е отборно. Всяка една дисциплина ще носи съответни точки. 

След което точките се сборуват и ще се определи крайното класиране. Точките се 

дават за отделните дисциплини, както следва: първо място - 13 т., второ място - 

11т., трето място - 10 т. и т.н. При равни отборни точки, предимство има отборът 

заел повече първи места, респективно втори места и т.н. 

За комплексното състезание се сумират получените точки от всяко състезание. 

 

Гл. съдия – Руслан Грозданов 0889/625839  

 

Програмата може да намерите и на www.sportvarna.com 

http://www.sportvarna.com/


ПРОГРАМА – ГРАФИК 

НА ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ  ИГРИ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА 

I - II клас МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА 
 

15 ноември 2017 г. стадион “ЛОКОМОТИВ” 

 

 

Час   Дисциплина 

9.45   Техническа конференция – проверка на документи 

9.55 Откриване на състезанието  

10.00  50 м. гладко бягане – момичета 

10.00   скок от място момчета /момичета 

10.00  хвърляне на малка топка момичета 

10.30 50 м. гладко бягане – момчета 

10.40   хвърляне на  малка топка  /момчета 

11.10  200 м. гладко бягане – момичета  

11.40  200 м. гладко бягане – момчета 

12.15 8 х 40 м. щафета  – момичета 

12.30  8 х40 м. щафета – момчета 

13.00  Закриване и награждаване на победителите 

 

 

 

 

 

Гл.съдия: 

                                                                                   / Руслан Грозданов/ 



 

 

 

ПРОГРАМА – ГРАФИК 

НА ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ  ИГРИ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА 

III – IV клас МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА 

 

6 декември 2017 г. стадион “ЛОКОМОТИВ” 

 

Час   Дисциплина 

9.45   Техническа конференция – проверка на документи 

9.55 Откриване на състезанието  

10.00  50 м. гладко бягане – момичета 

10.00   скок от място момчета /момичета 

10.00  хвърляне на малка топка момичета 

10.30 50 м. гладко бягане – момчета 

10.40   хвърляне на топка с 2 ръце над глава /момчета 

11.10  200 м. гладко бягане – момичета  

11.40  200 м. гладко бягане – момчета 

12.15 8 х 40 м. щафета  – момичета 

12.30  8 х40 м. щафета – момчета 

13.00  Закриване и награждаване на победителите 

 

 

 

 

Гл.съдия: 

                                                                                   / Руслан Грозданов/ 


