ПОДГОТВИТЕЛНИ ЧАСОВЕ ЗА КАНДИДАТ - СТУДЕНТИ
15 април – 5 юли 2019 г.
Консултации за комплексен практически изпит
За специалности ФВ, СМ, СА, СК, АФАС, КП и БПФП

Футбол
сряда и четвъртък

14.00 – 14.45 ч.

изкуствен терен /ОСС/

Баскетбол
понеделник и сряда

09.00 –09.45 ч.

баскетболна зала /ЗСС/

Волейбол
понеделник и сряда

11.00 – 11.45 ч.

МФСЗ – зала волейбол

Хандбал
понеделник и сряда

10.00 – 10.45 ч.

хандбална зала /ЗСС/

Гимнастика – мъже
понеделник и сряда

13.00 – 13.45 ч.

зала 206 /ЗСС/

Гимнастика – жени
понеделник и сряда

13.00 - 13.45 ч.

зала 207 / ЗСС/

Лека атлетика
сряда

11.30 – 12.15 ч.

закрита лекоатл. писта /ЗСС/

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОБЕДИНЕНИ СПОРТНИ ИГРИ
17 юни – 5 юли 2019 г.
понеделник, сряда,
четвъртък

от 12.00ч.

мъже – зала баскетбол
жени – МФСЗ

КОНСУЛТАЦИИ ЗА „КОМПЛЕКСЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ“
24 юни – 5 юли 2019 г.
от понеделник до петък

от 13.00ч.

мъже – зала баскетбол
жени – МФСЗ

ПОДГОТВИТЕЛНИ ЧАСОВЕ ЗА КАНДИДАТ - СТУДЕНТИ
15 април – 5 юли 2019 г.
За специалност Спорт – вид спорт
Футбол
сряда и четвъртък

14.00 – 14.45 ч.

изкуствен терен /ОСС/

Бейзбол и крикет /за месец Юни/
понеделник и четвъртък
16.00 – 16.45 ч.

изкуствен терен /ОСС/

Тенис /за месец Юни/
понеделник и петък

13.00 – 13.45 ч.

тенис кортове /ОСС/

Ръгби
Вторник и четвъртък

16.00 – 16.45 ч.

ІІ-ри терен на /ОСС/

Бадминтон /за месец Юни/
понеделник и сряда

13.00 – 13.45 ч.

зала 210 бадминтон /ЗСС/

Скуош /за месец Юни/
вторник и сряда

13.00 – 13.45 ч.

МФСЗ – зала скуош

09.00 –09.45 ч.
17.00 – 17.45 ч.

изкуствен терен /ОСС/

09.00 –09.45 ч.
17.00 – 17.45 ч.

изкуствен терен /ОСС/

Голф /за месец Юни/
понеделник и сряда

16.00 – 16.45 ч.

голф игрище / ОСС/

Туризъм – алпинизъм
сряда

10.00 – 12.00 ч.

катерачна стена /ЗСС/

Туризъм – ориентиране
понеделник

10.00 – 11.00 ч.

каб.423 /Ректорат/

Спортно катерене
сряда

10.00 – 12.00 ч.

катерачна стена /ЗСС/

Ски биатлон
сряда

13.00 – 14.00 ч.

каб.419 /Ректорат/

Хокей на трева
от понеделник до петък
Флорбол
от понеделник до петък

Ски бягане
сряда

13.00 – 14.00 ч.

каб.416 /Ректорат/

Ски алпийски дисциплини
сряда

13.00 – 14.00 ч.

каб.419 /Ректорат/

Сноуборд
сряда

13.00 – 14.00 ч.

каб.414 /Ректорат/

Скейтборд
Сряда

13.00 – 14.00 ч.

скейт Парк – УНСС

Хокей на лед
сряда

13.00 – 13.45 ч.

каб. 417 /Ректорат/

Колоездене
сряда

13.00 – 13.45 ч.

каб. 315 /Ректорат/

Спортна стрелба
сряда

13.00 – 13.45 ч.

каб. 313 /Ректорат/

Стрелба с лък
сряда

13.00 – 13.45 ч.

каб. 313 /Ректорат/

Конен спорт
понеделник

13.00 – 13.45 ч.

каб. 102 /Ректорат/

Шахмат
сряда

13.00 – 13.45 ч.

зала Шахмат /ЗСС/

Фигурно пързаляне
вторник

13.00 – 13.45 ч.

каб. 417 /Ректорат/

Шорттрек
вторник

13.00 – 13.45 ч.

каб. 417 /Ректорат/

Спортни шейни
сряда

13.00 – 13.45 ч.

каб. 318, 320 /Ректорат/

Автомобилизъм
Понеделник и сряда

08.30 – 09.15 ч.

сектор Автомобилизъм /ЗСС/

Кърлинг
понеделник

13.00 – 13.45 ч.

каб. 417 /Ректорат/

Доджбол
От понеделник до петък

13.00 – 13.45 ч.

Спортна София

Бокс, кикбокс и ММА
понеделник

17.00 – 18.00 ч.

зала Бокс /МФСЗ/

Фехтовка
четвъртък

13.00 – 14.00 ч.

зала фехтовка /МФСЗ/

Вдигане на тежести
понеделник

09.30 – 10.30 ч.

зала Тежка атлетика /ЗСС/

Силов трибой
понеделник

09.30 – 10.30 ч.

зала Тежка атлетика /ЗСС/

Културизъм
понеделник

10.30 – 11.30 ч.

зала Тежка атлетика /ЗСС/

Фитнес
понеделник

10.30 – 11.30 ч.

зала Тежка атлетика /ЗСС/

Йога
сряда

11.30 – 12.30 ч.

зала Сумо /МФСЗ/

Кендо
Сряда
Петък

19.00 – 21.00
19.00 – 21.00

122 ОУ „Николай Лилиев“
18 СУ „Уилям Гладстон“

Борба класически стил
сряда

17.00 – 17.45 ч.

зала Борба /ЗСС/

Борба свободен стил
сряда

11.30 – 12.15 ч.

зала Борба /ЗСС/

Джудо
вторник

10.00 – 10.45 ч.

зала Джудо /ЗСС/

Самбо
вторник

10.00 – 10.45 ч.

зала Джудо /ЗСС/

Сумо
вторник

11.00 – 11.45 ч.

зала Сумо /МФСЗ/

Карате – до
вторник

11.30 – 12.15 ч.

зала Карате-до /ЗСС/

Таекуон – до
вторник

10.00 – 10.45 ч.

зала Таекуон – до /ЗСС/

Баскетбол
понеделник и сряда

10.00 – 10.45 ч.

баскетболна зала /ЗСС/

Волейбол
понеделник и сряда

10.00 – 10.45 ч.

МФСЗ – зала волейбол

Хандбал
понеделник и сряда

11.00 – 11.45 ч.

хандбална зала /ЗСС/

Гимнастика – мъже
понеделник и сряда

13.00 – 13.45 ч.

зала 206 /ЗСС/

Гимнастика – жени
понеделник и сряда

13.00 - 13.45 ч.

зала 207 / ЗСС/

Художествена гимнастика
четвъртък

13.00 – 14.00 ч.

зала 207 /ЗСС/

Естетическа групова гимнастика
четвъртък
13.00 – 14.00 ч.

зала 207 /ЗСС/

Спортна акробатика
вторник

14.00 –14.45 ч.

зала 108 /ЗСС/

Скокове на батут
вторник

14.00 – 14.45 ч.

зала 108 /ЗСС/

Спортна аеробика
вторник и четвъртък

17.00 – 17.45 ч.

зала Аеробика /МФСЗ/

Спортни танци
сряда

13.00 –14.00 ч.

зала 16 /ЗСС/

 По спортовете, които не фигурират в горния график не се провеждат
консултации.
 НСА си запазва правото за промени в графиците, като актуална
информация ще намерите в сайта ни и на информационните табла в
Ректората.

Бойно – приложна физическа подготовка и спорт в МВР и БА (задочно обучение)
четвъртък
12.00 – 13.00 ч.
зала БПФПС /ЗСС/

Подготвителен курс по ЕЗИКОВА КУЛТУРА
от 24 юни до 28 юни
09.00 ч.

зала А5 /Ректорат/

Записване за курса по езикова култура е в кабинет 108, етаж І, Ректорат след
платена такса.
ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ЧАСОВЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ в касите на НСА чрез
пос терминално устройство ст. 208 и 209 или по банков път на сметка:
BG 83 BN BG 9661 3100 1751 01
БНБ - ЦУ, НСА "Васил Левски"
Забележка: Използвани съкращения
ФВ – Физическо възпитание
СМ – Спортен мениджмънт
СА – Спортна анимация
СК - Спортен коментатор
АФАС – Адаптирана физическа активност и спорт
КП – Кондиционна подготовка
БПФП – Бойно-приложна физическа подготовка
МФСЗ – Многофункционална спортна зала
ЗСС – Закрити спортни съоръжения
ОСС – Открити спортни съоръжения

