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Съвместна конкурсна сесия  
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   ПГСУАУ“АТАНАС БУРОВ“ ГР.СИЛИСТРА    

 

Проект „Междуучилищна лига по електронни спортове в община Силистра – място за 

социализация и кариерно израстване“ 

Конкурсна сесия „МЛАДИТЕ ЗА СИЛИСТРА 2022“ 

Неформална младежка група „Гейминг концепции” при ПГСУАУ“Атанас Буров“ 

гр.Силистра  

ОРГАНИЗИРА 

Турнир по електронни спортове от 6.06 до 09.06.2022г. 

 Целта на турнира е учениците от гр.Силистра на възраст от V-XI кл. да се ангажират в 

общинска межуучилищна лига и да се повиши интересът им към информационните 

технологии и към гейминга. Турнирът ще създаде благоприятна среда за развитие на умения 

и формиране на социални отношения. 

 

 Секции за турнира: 

Общинската междуучилищната лига /ОМУЛ/ по електронни спортове League of Legends и 

CS:GO е между отбори на училищата на територията на гр. Силистра в две възрастови 

групи: 

- ученици от 5 до 7 клас ;  

- ученици от 8 до 11 клас 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Общинска междуучилищна лига Season (LoL) 

 

ОМУЛ Season 1 (LoL) започвa на 06.06.2022г. Мачовете преди и по време на финалната фаза се 

провеждат присъствено. Минималният брой играчи в един отбор е 5, позволени са до 2 резерви. 

Фаза 1 - Плейсмънт: Отборите ще се изправят в BO3 мачове срещу опонентите си по 

предварително изтеглен жребий в първия ден.  При победа се присъждат 3 точки, при загуба 0 

точки. BO3 и директна елиминация определят последните 2 отбора, които се класират за 

финалите. По този начин Плейсмънт периодът ще послужи за по-точен сийдинг за следващата 

фаза. 

Фаза 2  - Финална фаза: Най-добре класиралите се 2 отбора ще се срещнат във финалната фаза. 

Форматът ще бъде Single Elimination, а срещата ще бъде BO3. 

 

 

 

НГ„ГЕЙМИНГ КОНЦЕПЦИИ” 
 



Общинска междуучилищна лига Season (CS:GO) 

 

ОМУЛ Season 1 (CS:GO) започвa на 06.06.2022г. Мачовете преди финалната фаза ще се 

провеждат присъствено. Минималният брой на играчи в един отбор е 5, позволени са до 2 резерви. 

Фаза 1 - Плейсмънт: Отборите ще се изправят в BO3 мачове срещу опонентите си по 

предварително изтеглен жребий в първия ден.  При победа се присъждат 3 точки, при загуба 0 

точки. BO3 и директна елиминация определят последните 2 отбора, които се класират за 

финалите. По този начин Плейсмънт периодът ще послужи за по-точен сийдинг за следващата 

фаза. 

Фаза 2  - Финална фаза: Най-добре класиралите се 2 отбора ще се срещнат във финалната фаза. 

Форматът ще бъде Single Elimination, а срещата ще бъде BO3. 

 

Най-добре предствалите отбори ще имат шанс да се изправят един срещу друг на финалите на 

9.06.2022 г. и да станат първите училищни еспорт шампиони на Община Силистра за 2022 година. 

 

Записването на всички отбори е до 2.06. на дискорд канал https://discord.gg/v3eQ6btnhG 

Адрес за кореспонденция: e-mail: contact_pgsuau@abv.bg; тел.0878989694 – Диана Жекова 

Награждаване на най-добрите отбори, класирани на 1во място по възрастовите групи и игри: 

10.06.2022 г. от 13:45 в двора на ПГСУАУ „Атанас Буров“. 

 

Геймингът се развива с много бързи темпове от година на година, а с нея расте и броят на 

кариерните пътища. Сферите за развитие са многобройни, като най-популярните са свързани с 

програмиране, гейм дизайн, управление на проекти, продукти и събития, продажби, маркетинг и 

други. 

Защо електронни спортове? 

Достъпни са за всеки, който може да използва компютър и дават шанс за участие на ученици, които 

може би не са част от извънкласни или спортни дейности. 

Не просто хоби: Видеоигрите са страст на милиони ученици по света. Ангажираността с интереса 

им е предпоставка за създаването на благоприятна среда за развитие на умения и формиране на 

социални връзки, докато се занимават с това, което ги интересува. 

STEM насоченост: Заниманието с електронни спортове е тясно свързано с дигитални умения и 

креативност, компютърни технологии и математика. Включването на електронните спортове в 

училищата е нестандартен и иновативен начин за мотивация на учениците да продължат бъдещето 

си кариерно развитие в STEM сфери. 

Пътят към победата включва не само безупречнo изпъленение, но и изключителна стратегия. 

Всичко това изисква бързо стратегическо и аналитично мислене, както и умения за креативно 

решаване на проблеми и вземане на решения. 

Работа в екип: Отборните игри и успехът в тях изисква екипна работа, комуникационни и лидерски 

умения. 



Спортменство: Учениците показват своите талант и умения, но и демонстрират уважение към 

съперника и висок спортен дух – независимо дали печелят или губят. Справянето с неуспеха и 

контрола над емоциите в такива моменти учат учениците как да не се отказват и да 

продължават да преследват целите си. 

Турнирът по League of  Legends в ПГСУАУ“Атанас Буров“ Силистра и 

материалите се подготвиха с любезното съдействие на Първата българска 

училищна еспорт лига SCHOOL ESPORTS LEAGUE http://esportsleague.bg/ 


