Malbork, 16.01.2015 roku
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 5
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku informuje, że mistrzostwa Malborka szkół
podstawowych w minisiatkówce odbędą się hali widowiskowo-sportowej Gimnazjum nr 3, w niżej
podanym terminie (odprawa techniczna 15 minut przed rozpoczęciem zawodów):
Program:
23.01.2015 roku (piątek), godz. 11:00 – dziewczęta i chłopcy (rocznik 2002 i młodsze/si)
Zasady współzawodnictwa:
1. Zespoły składają się z 10-ciu zawodników z jednej szkoły.
2. Obowiązują uproszczone przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej i regulamin ustalony przez
organizatora.
3. Wymiary boiska: 14 m x 7 m, na boisku wyznacza się linię ataku (3 m od siatki).
4. Wysokość siatki: 215 cm dziewczęta, 230 cm chłopcy.
5. Obowiązuje normalny rozmiar piłki.
6. Gra się do dwóch wygranych setów do 25 pkt, w przypadku remisu rozegrany zostanie trzeci set do 15.
7. W pierwszym secie grają 4 zawodniczki/cy + 1 rezerwowa/wy, w drugim secie pozostałych 5
zawodniczek/ów, w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna czwórka,
wyznaczona z dziesiątki.
8. Kolejność czwórek ustalona przed zawodami nie może być zmieniana przez cały turniej.
9. Każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 s w każdym secie.
10. Obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki.
11. Zawodnik zagrywający jest zawodnikiem obrony, zawodnik linii obrony nie może przebijać na stronę
przeciwnika piłki znajdującej się powyżej górnej krawędzi siatki.
12. W każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana, tzn. można wymienić jednego z
zawodników, który może wrócić w czasie seta na swoje miejsce (druga zmiana dokonana).
13. W momencie uderzenia piłki przez zagrywającego, każdy zespół musi znajdować się na własnej stronie
boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji (z wyjątkiem zawodnika zagrywającego).
14. Zasady punktacji i wyłaniania zwycięzcy
- Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt, za przegraną 1 pkt, za walkower 0 pkt.
- O kolejności miejsc decyduje większa liczba zdobytych punktów
- W przypadku równej liczby punktów decyduje: lepszy stosunek setów, małych punktów, bezpośredni
mecz między zainteresowanymi
15. Uwaga! Obowiązuje własny sprzęt sportowy.
Nagrody
Za miejsca I-III drużyny otrzymują puchary.
Przepisy końcowe:
1. Do zawodów dopuszczani są uczniowie uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.
2. Wymagane jest imienne zgłoszenie szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora szkoły.
3. Sprawy nieobjęte regulaminem oraz wszelkie kwestie sporne i niejasności, jakie mogą wyniknąć podczas
rozgrywek rozstrzyga organizator.
4. Uczniowie w trakcie zawodów pozostają pod opieką swoich nauczycieli.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników.
6. Powyższe mistrzostwa stanowią jednocześnie eliminacje do powiatowego szczebla zawodów wg limitu
ustalonego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Malborku.
Otrzymują:
1. SP 3, 5, 8, 9, ZS 1, 2
2. Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Malborku
3. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Malborku
4. Prasa lokalna
5. a/a

