СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ “СПОРТ И ЗДРАВЕ”

НАРЕДБА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕДЕМНАДЕСЕТАТА СПАРТАКИАДА НА УЧИТЕЛИТЕ
31 август - 05 септември 2021 г., к.к. Албена
Уважаеми колеги,
Скъпи приятели,
През 2020 година Синдикатът на българските учители отбеляза своя 30-годишен
юбилей. Изминалата година бе изключително трудна за всички нас, но българските учители
бяха единствените, които взеха участие в спортните състезания от календара на БРФ „Спорт
и здраве“ по време на епидемичната обстановка в страната, което е достойно за уважение.
Представителите на тази благородна професия винаги са се отличавали със своя смел дух и
с непреклонната си воля да преодоляват всички изправили се на пътя им препятствия.
От името на Синдиката на българските учители и БРФ „Спорт и здраве” имаме
удоволствието да поканим Ваши отбори да вземат участие в Седемнадесетата спартакиада
на учителите, която ще се проведе между 31 август и 5 септември 2021 г. в курортен
комплекс Албена под патронажа на г-н Бойко Борисов – Министър-председател на
Република България, д.ик.н. Янка Такева - Председател на Синдиката на българските
учители, г-н Пламен Димитров – Президент на Конфедерацията на независимите синдикати
в България (КНСБ) и г-жа Сюзан Флокан – Европейски директор на Европейския
синдикален комитет по образование.
Като организатори на спартакиадата бихме искали да ви уверим, че всички
състезания ще се проведат стриктно спазвайки противоепидемичните мерки, съобразени със
заповедите на МЗ и ММС. Здравето и добрата кондиция на нашите участници са приоритет
номер 1, а спортът е най-доброто средство за постигането им.
Надяваме се да приемете нашата покана и отново да бъдем заедно в най-красивия ни
черноморски курорт Албена! С вашето участие ще покажете, че силният дух е найотличителната черта на българските учители!
І. Дата и място на провеждане
Спартакиадата ще се проведе в курортен комплекс Албена от 31 август до 5
септември 2021 г. по следните видове спорт:
1. МИНИ ФУТБОЛ
мъже
2. ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ
мъже и жени
3. ТЕНИС НА МАСА
мъже и жени
4. ШАХМАТ
мъже и жени
5. БРИДЖ
мъже и жени
6. ПЛУВАНЕ
мъже и жени
7. БАСКЕТБОЛ/СТРИЙТБОЛ/
мъже и жени
8. ДАРТС
мъже и жени
9. ПЕТАНК
мъже, жени и смесени отбори
10. СПОРТНА ТАБЛА
мъже и жени
11. ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ
смесени отбори
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ІІ. Изисквания по отделните дисциплини
МИНИ ФУТБОЛ
Състав на отборите:
Мъже: 4 + 1 вратар, 5 резерви + треньор и водач – общо 12 души.
ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ
Състав на отборите:
Мъже: 3 състезатели + 1 резерва + треньор и водач – общо 6 души.
Жени: 3 състезателки + 1 резерва + треньор и водач – общо 6 души.
ТЕНИС НА МАСА
Състав на отборите:
Мъже: 3 състезатели + 1 резерва + треньор и водач – общо 6 души.
Жени: 2 състезателки + 1 резерва + треньор и водач – общо 5 души.
ШАХМАТ
Състав на отборите:
Мъже: 3 състезатели + треньор и водач – общо 5 души.
Жени: 2 състезателки + треньор и водач – общо 4 души.
БРИДЖ
Състав на отборите:
Мъже: 2 + 2 състезатели – общо 4 души.
Жени (двойков турнир): 2 състезателки – общо 2 души.
ПЛУВАНЕ 50м. СВОБОДЕН СТИЛ
Състав на отборите:
Мъже: 2 състезатели + треньор и водач – общо 4 души.
Жени: 2 състезателки + треньор и водач – общо 4 души.
Щафета 4х50м. смесено: 2 мъже и 2 жени + треньор и водач – общо 6 души.
ВАЖНО: състезателите трябва да носят свои плувни шапки! Състезатели без плувни шапки няма
да бъдат допускани до участие!
ВАЖНО: точки за комплексното класиране ще носят отборните състезания при мъжете и жените,
както и състезанията при смесената щафета.

БАСКЕТБОЛ /СТРИЙТБОЛ/
Състав на отборите:
Мъже: 3 състезатели + 1 резерва + треньор и водач– общо 6 души.
Жени: 3 състезателки + 1 резерва + треньор и водач– общо 6 души.
ДАРТС
Състав на отборите:
Мъже: 2 състезатели + 1 резерва – общо 3 души.
Жени: 2 състезателки + 1 резерва – общо 3 души.
ПЕТАНК
Състав на отборите:
Мъже: 2 състезатели + 1 резерва – общо 3 души.
Жени: 2 състезателки + 1 резерва – общо 3 души.
Смесени отбори: 1 мъж и 1 жена + 2 резерви (1 мъж и 1 жена) – общо 4 души.
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СПОРТНА ТАБЛА
Състав на отборите:
Мъже: 2 състезатели – общо 2 души.
Жени: 2 състезателки – общо 2 души.
ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ
Състав на отборите: 3 мъже + 2 жени + 2 резерви (мъж и жена) – общо 7 души.
ВАЖНО: Организационният комитет на спартакиадата си запазва правото да не провежда
състезания по дадена спортна дисциплина, ако най-малко 3 отбора не са заявили участие! В
такъв случай заявили участие отбори ще бъдат своевременно уведомени.

ІІІ. Право на участие
Право на участие имат:
Учители и служители, работещи в системата на средното образование, членове на
СБУ, които са навършили 18 години.
Забележка: Нямат право на участие състезателите, включени в националните
отбори, както и тези, картотекирани и играещи в “А”, “Б”и ”В” групи, редовни студенти и
ученици.
В състезанията по плажен волейбол (мъже и жени) нямат право на участие състезатели,
които са картотекирани в Суперлигата на Българска федерация волейбол.
Нямат право на участие в състезанията по шахмат:
 Състезатели с ФИДЕ или български рейтинг (ЕЛО) по стандартен шах и ускорен
шах по-висок от 2300 (за мъжете) и 2200 (за жените) към последната рейтинг листа.
 Картотекирани състезатели, които са участвали в А или Б група отборно или
индивидуално на етап от Държавно първенство за мъже и жени (полуфинал или
финал).
ІV. Документи, регистрация и настаняване на участниците
Всички участници в спартакиадата (ръководители, състезатели, треньори и
придружаващи лица) задължително трябва да представят един от следните два документа:
1. Отрицателен антигенен или PCR тест за изследване на коронавирус COVID-19, направен
не по-рано от 72 часа преди пристигане в к.к. Албена.
2. Документ за направена ваксинация против коронавирус COVID-19 с който се
удостоверява, че лицето е било ваксинирано.
Важно: лица, които не могат да представят един от горепосочените документи,
няма да бъдат допускани до участие в спартакиадата.
Редовността на състезателите и отборите се удостоверява със следните документи:
1. Лична карта.
2. Отчетни форми 820 на Министерство на здравеопазването за предсъстезателен
медицински преглед или списък на състезателите, заверен от лекар или здравна служба.
3. Списък – в 2 екземпляра на състезателите – отборите, включително с имената на
треньорите, водачите и техническите лица, заверен от регионалния инспекторат на
просветата.
4. Застраховка „Злополука” за периода на мероприятието.
Регистрацията на отборите ще се извърши на 31 август 2021 г. от 14 до 19 ч. в
хотел Добруджа, к.к. Албена. След като се регистрират, участниците в спартакиадата
се настаняват в определените им хотели.
Състезанията ще се проведат според правилата на спортните федерации. Във връзка
със спазването на противоепидемичните правила, всички технически въпроси ще се
уточняват предварително по и-мейл.
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V. Нарушения, жалби и наказания
При нарушаване изискванията на настоящата Наредба или състезателните
правилници на съответните спортни федерации, засегнатите страни имат право да подадат
контестация до главния съдия по съответния вид спорт и засегнатата страна, чрез водача на
отбора, непосредствено след приключване на срещата, в която са участвали и за която имат
претенции. Закъснели контестации, а именно подадени повече от 1 час след приключване на
срещата (състезанието) не се разглеждат. Такса за подаване на контестация – 150 лв.
Доказателствата за нередовни състезатели се предоставят от отбора, подал жалба, а
нарушенията от съдийско естество се решават от ръководството на спартакиадата.
При груби нарушения ръководството на състезанието може да отстрани и декласира
целия отбор.
При неявяване на даден отбор в 50 % от срещите, същият ще бъде декласиран и няма
да носи точки за комплексното класиране.
VІ. Награди
На участниците в спартакиадата, на основание на отборно, индивидуално и
комплексно класиране, ще бъдат раздадени следните награди:
а) отборно:
класиралите се отбори във всеки вид спорт на І, ІІ и ІІІ място се награждават с
купи и медали – златни, сребърни и бронзови;
класиралите се на ІV, V и VІ място отбори се награждават с плакети;
Забележка: Всяка странаили синдикална организация има право да участва с
неограничен брой отбори във всеки вид спорт, но точки за комплексното класиране
носи само класиралият се на най-предно място отбор.
б) индивидуално:
за спортовете тенис на маса, шахмат, плуване и дартс първите класирали се
трима състезатели (състезателки) ще бъдат наградени с медали – златен,
сребърен и бронзов.
Забележка: Индивидуалните състезания не носят точки за комплексното класиране!
в) комплексно:
спортни клубове, класирали се на І, ІІ и ІІІ място (по сбор от точки по видове
спорт до шесто място) ще бъдат наградени с купи “комплексен първенец” – І,
ІІ и ІІІ място.
Забележка: Комплексното класиране се определя от общия спечелен брой точки от
всички отборни състезания. Отборните състезания носят следните точки: За 1-во
място – 7 точки, за 2-ро място – 5 точки, за 3-то място – 4 точки, за 4-то място – 3
точки, за 5-то място – 2 точки, за 6-то място – 1 точка. За класирането на всяка страна
или синдикална организация се отчитат резултатите получени само от един отбор
(мъже и жени) във всеки вид спорт.
г) феърплей – отбор (отделно за мъже и жени), спазвал условията и изискванията за
висок спортен морал, взаимно уважение, спортсменство, култура и взаимна помощ по
време на състезанията ще бъде награден с купа.
Всички участници в спартакиадата ще получат сувенири.Снимки и информация за
класирането по видове спорт ще може да се изтеглят от интернет страницата на БРФ „Спорт
и здраве”: www.bwsf-bg.org
VІІ. Финансови условия
Всички участници ще бъдат настанени в хотели в курортен комплекс Албена при следните
финансови условия:
 Такса участие за настаняване на човек в единична стая за периода на спартакиадата в
хотел Зона море – 630 лв.
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 Такса участие за настаняване на човек в двойна стая за периода на спартакиадата в
хотел Зона море – 505 лв.
В таксата участие влизат: нощувки, изхранване на база „ол инклузив” (закуска, обяд, вечеря
на шведска маса с включени безалкохолни напитки и български алкохол), медицинско
осигуряване, съдийски хонорари, купи и медали, мултимедийно обслужване, сувенири,
предметни награди и др.
При подаване на заявката (краен срок до 02.08.2021 г.) се извършва и заплащане на 50%
(може и на 100%) от сумата, която трябва да се преведе по банков път по сметка в Юробанк
И Еф Джи:
IBAN: BG70BPBI 7940 104 6788 101, BIC: BPBIBGSF
Титуляр: БРФ „Спорт и здраве”
Остатъкът от сумата се заплаща преди пристигането на отборите (31.08.2021 г.) или в брой
при регистрацията им в хотел Добруджа, к.к. Албена, срещу фактура и касов бон.
Заявката се счита за валидна само при превод на поне 50 % от дължимата сума в срок
до 2август 2021 г.
VІIІ. Анулации
Във връзка със сключените договори за настаняване, БРФ „Спорт и здраве” въвежда
следната система на анулации на направени резервации:
при анулиране на заявки за резервация до 06.08.2021 г. БРФ „Спорт и здраве”
възстановява на клиента цялата сума
при анулиране на заявки за резервация от 09.08 до 27.08.2021 г. БРФ „Спорт
и здраве” задържа сума равна на 1 нощувка за всяка анулирана резервация
при анулиране на заявки за резервация след 27.08.2021 г. БРФ „Спорт и
здраве” задържа 100 % от общата сума
ІX. Заявка за участие:
Краен срок до 2 август 2021 г., изпращат се на адрес
София 1000, ул. “Генерал Паренсов” № 11
Синдикат на българските учители.
тел.: 02 / 987 78 18, факс: 02 / 988 17 94;
e-mail:office@bwsf-bg.org и kparzulov@abv.bg с копие до sbu_centrala@abv.bg
ВАЖНО: След 02.08.2021 г. заявки не се приемат!!!
ПРИЛОЖЕНИЕ:
заявка за участие;
програма за провеждане на спартакиадата

Десислава Ягодин
Председател на БРФ СЗ
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д.ик.н. Янка Такева
Председател на СБУ

ПРОГРАМА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
СЕДЕМНАДЕСЕТА СПАРТАКИАДА НА УЧИТЕЛИТЕ
от 3 1 август до 05 септември 2021 г. в к.к. Албена
31 август 2021 г.- Пристигане и регистрация на участниците в хотел Добруджа и настаняване по
хотели.
18:30 ч. – 21:00 ч. - Вечеря.
01 септември 2021 г.
07:30 ч. – 10:00 ч. - Закуска.
09:00 ч. – 12:00 ч. - Състезания.
12:30 ч. – 14:00 ч. - Обяд.
14:30 ч. – 19:00 ч. - Състезания.
18:30 ч. – 21:00 ч. - Вечеря.
21:00 ч.
- Официално откриване на спартакиадата на открита сцена зад Централно
управление на к.к. Албена.
02 септември 2021 г.
07:30 ч. – 10:00 ч. - Закуска.
09:00 ч. – 12:00 ч. - Състезания.
12:30 ч. – 14:00 ч. - Обяд.
14:30 ч. – 19:00 ч. - Състезания.
18:30 ч. – 21:00 ч. - Вечеря.
03 септември 2021 г.
07:30 ч. – 10:00 ч. - Закуска.
09:00 ч. – 12:00 ч. - Състезания.
12:30 ч. – 14:00 ч. - Обяд.
14:30 ч. – 19:00 ч. - Състезания.
18:30 ч. – 21:00 ч. - Вечеря.
04 септември 2021 г.
07:30 ч. – 10:00 ч. - Закуска.
09:00 ч. – 12:00 ч. - Състезания.
12:30 ч. – 14:00 ч. - Обяд.
14:30 ч. – 19:00 ч. - Състезания.
18:30 ч. – 21:00 ч. - Вечеря.
05 септември 2021 г.
07:30 ч. - 10:00 ч. - Закуска.
12:30 ч. - 14:00 ч. - Обяд и отпътуване.
Важно: награждаването на първенците в отделните спортни дисциплини ще се извършва на място
след приключване на състезанията. Допълнително ще бъде предоставена информация за
награждаването в комплексното класиране.
Забележка: моля да имате предвид, че програмата е примерна и е възможно да претърпи промени в
зависимост от противоепидемичните мерки на територията на Република България по време на
спартакиадата.
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ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Област, община, училище……………………………………………………………............
АДРЕС:………………………………………………………………………...........................
гр. ……………………………………………………………………………...........................
телефон:………………........; факс:…………………......; e-mail:…………………...............

№

Вид спорт

1

Мини футбол

2

Плажен волейбол

3

Тенис на маса

4

Шахмат

5

Бридж

6

Плуване

7

Баскетбол (стрийтбол)

8

Дартс

9

Петанк

Мъже
(брой отбори)

Жени
(брой отбори)

Смесени
отбори
(брой отбори)

Общ
брой
лица

10 Спортна табла
11 Теглене на въже
Общ брой участници, в това число ръководители, треньори и гости:
Бихме желали да бъдем настанени в:
Хотел Зона Море (all inclusive)
Дал заявка:.............................
име

единична стая (брой) ........... двойна стая (брой)...........
...................................
....................................
фамилия
длъжност

Тел. за контакти на лицето дало заявката: ............................................................................
Подпис: ....................................
Заявките се изпращат до 02.08.2021 г. (краен срок) на адрес:
гр. София 1000, ул. “Генерал Паренсов” 11, СБУ
тел.: 02 / 987 78 18, факс: 02 / 988 17 94,
e-mail:kparzulov@abv.bgи office@bwsf-bg.org, с копие до sbu_centrala@abv.bg
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