СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Дирекция “ Превенция, интеграция, спорт и туризъм”

ОСМИ ФЕСТИВАЛ
ПО МИНИ ВОЛЕЙБОЛ
за ученици от столичните училища
25 ноември 2017 година

Регламент

I. Организатор на турнира
Дирекция “Превенция, интеграция, спорт и туризъм” към Столична
община в партньорство със сектор „Волейбол” към Катедра
„Баскетбол, волейбол и хандбал” при НСА „Васил Левски” и със
съдействието на Българска федерация волейбол.
I. Цел и задачи на фестивала
1. Да се популяризира волейбола
2. Да се разкрие красотата и динамиката на волейболната игра
3. Да се провери нивото на овладяване на двигателните навици и
умения в състезателни условия
II. Време и място на провеждане
- Фестивалът ще се проведе на 25 ноември 2017 г. /събота/ в
многофункционалната зала на НСА „Васил Левски” от 9.30 часа
до 18.00 часа .
- ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ ще се състои от 13.00 часа на 25
ноември 2017 г.
III. Право на участие
Ученици на възраст 10-12 години от Столични училища

•
•

Правила на играта – съгласно официалния правилник по
мини волейбол.
Възрастова групи – 10-12 годишни ученици / 3-6 клас / –
момичета, момчета

VII. РАБОТНА СРЕЩА /ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
20 ноември 2017 г. /понеделник/, 12.30 часа
Столична община, в сградата на ул. „Оборище” 44, етаж 1,
дясно, дирекция ПИСТ
VIII. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
Приемат се до 20 ноември 2017 г. в Столична община,
Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” на
телефони: т/ф 02 980 24 78; моб. тел: 0884 322 644 – ст. експерт
Валя Ликова
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОТБОРИТЕ:
• Да се явят 30 мин. преди определения час на срещата.
• Да се стремят към победа, спазвайки изискванията
волейболния правилник.
• Всеки отбор е длъжен да си носи топки за загрявка и игра.

на

IV. Необходима документация

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Списък на отбора - с отбелязан клас на обучение и дата на раждане,
подписан от директора на училището и заверен с печата на училището.
В списъка е необходимо да фигурира името на учителя водач на
отбора / учител по физическо възпитание и спорт/.

• Всички участници във фестивала да бъдат на терена при
откриването и по време на срещите по игрално облекло.

V. Система за провеждане на турнира
Всеки участващ отбор ще има възможността да изиграе две
волейболни срещи. / ако времето позволява ще се даде възможност
и за повече срещи /. Крайно класиране няма да има.
VI. Спортно – технически условия за провеждане на турнира
• Състав на отборите – 10 състезатели и водач / учител /
• Времетраене – Срещите се играят по 2 от 3 гейма. Всеки гейм
завършва до 15 точка при две точки разлика
• Съдийство и протокол – Срещата се ръководи от един съдия и
един секретар

• На работната среща на 20 ноември 2017 г. /понеделник/ в
зависимост от подадените заявки за участие ще се реши какъв
да бъде форматът на провеждане на фестивала и каква ще е
програмата за отборите /групи, срещи и часове на
провеждането им/.
• За всички участници са осигурени сандвич, вода и награда
(медал).
ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА
ПРАВЯТ ПРОМЕНИ!

