УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2017/2018
ОБЩИНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ
ЗА УЧЕНИЦИ 8 – 10 КЛАС – ГР. ПЛОВДИВ

I-ви кръг
дата

13.11.2017

14.11.2017

час

училище

училище

1

10:00

СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”

ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”

2

11:15

СУ“СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“

НГ „СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА“

3

12:30

СУ „НАЙДЕН ГЕРОВ”

ПГСТ «ПЕНЬО ПЕНЕВ

4

13:45

ПГМ

ПГВАД “ХРИСТО БОТЕВ”

5

10:00

ПГБТ

СУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

6

11:15

ПГAСГ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ”

ПГТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

7

12:30

ЕГ „ИВАН ВАЗОВ“

ПГЕЕ

8

13:45

ЕГ „ПЛОВДИВ“

Всички футболни срещи ще се играят на стадион ПЛОВДИВ
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
Право на участие в състезанията от Ученическите игри имат учениците - дневна форма на обучение:
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:
1. Списък на отбора – трите имена, дата и година на раждане, клас на обучение на ученика. Списъкът се
подписва от учителя – водач на отбора и директора и се заверява с печата на училището. На състезанието
този списък се предава на главния ръководител и е неразделна част от протокола,заедно с копие от
застрахователната полица.
2. Лична карта или паспорт- за навършилите 14 г.до 31.12.2017 г. а за останалите – акт за раждане
(оригинал или заверено копие)
3. Ученическа карта или бележник
4. Ксерокопия на ученическите карти или бележници на състезателите, заверени от директора на
училището(подпис и печат). Ксерокопията се предава на главния ръководител и са неразделна част от
протокола.
5. Документ за предсъстезателен медицински преглед по образец, съгласно Приложение 5 към чл. 7 ал. 5 от
Наредба 8/18.03.2005(ДВ, бр,28/01.04.2005 г.) за провеждане на задължителни начални, периодични и
предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт.
6. Застрахователна полица “Злополука” за периода на участие в УИ, осигуряващи застрахователна защита
по вида спорт, при настъпване на злополука или смърт.
7. Заповед на директора за определяне на педагогическия и непедагогическия персонал на училището
участник в УИ.
8. Документите са задължителни за всички етапи на игрите
9. При нарушения на т. 1–7 по този раздел се налагат следните санкции:
отборът не се допуска до участие;
при нередовен състезател в спортните игри същият се отстранява и се присъждат служебни
загуби за срещите, в които е участвал, а при индивидуалните спортове - състезателят се декласира;
при непълни и нередовни документи главният ръководител отстранява отбора /състезателя/ от
участие в състезанията.
10. При установени нарушения на разделите за документи и заявки за участие, организаторите, на които е
възложено организирането и провеждането на състезанията, писмено уведомяват началника на РИО и
директора на съответното училище в срок до 3 дни от датата на установеното нарушение.
Правилата за организиране на Ученическите игри 2017/2018 г. са достъпни на сайта на Министерство на
младежта и спорта http://mpes.government.bg/ в раздела ДЕЙНОСТИ - Физическо възпитание и спорт на
учащите
Медицинският преглед се извършва само в спортния диспансер тел: 032/ 64 40 49 д-р. Йончев, и д-р Ненков.
Организаторите на първенството си запазват правото за промени по програмата.
Координатор: Димитър Балтаджиев
GSM: 0886 208 786

