Małopolski System Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Nazwa zawodów:

PÓŁFINAŁ- WSCHODNI - IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ CHŁOPCÓW

2. Cel zawodów:
• Popularyzacja siatkówki plażowej wśród młodzieży szkolnej,
• Kształtowanie właściwych postaw i zachowania, gra FAIR PLAY
• Wyłonienie najlepszych zawodników w kategorii chłopców do zawodów wojewódzkich.
3. Termin zawodów:

11 czerwca 2019 r. ( wtorek ) godz. 9.30
9:30 - odprawa techniczna, losowanie
9:50 – otwarcie zawodów
10:00 - rozpoczęcie rywalizacji

4. Miejsce zawodów: Boiska do siatkówki plażowej obok Krytej Pływalni w Gorlicach, ulica
Sportowa 9. ( szatnie do dyspozycji w budynku krytej pływalni – wejście z lewej strony głównego
wejścia )
5. Informacje techniczne: kolejność gier ; System rozgrywek - brazylijski lub „każdy z każdym
Boisko ( 8 x 16 m ), wysokość siatki 235 cm. Sety rozgrywane do 15 pkt.( przy dwóch punktach przewagi jednego z
zespołów), trzeci decydujący set do11 pkt ( przy dwóch punktach przewagi jednego z zespołów).
6. Organizator zawodów:

•
•

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie
PZPO w Bieczu.

7. Kierownictwo zawodów:

•

Kierownik zawodów: Tomasz Chmura Tel. 606 395 713

8. Uczestnictwo: w zawodach biorą udział uczniowie szkół /roczniki 2003-2004-2005/ – po jednej

drużynie ( 2 + 1 rezerwowy )
Uczniowie zakwalifikowani z zawodów z powiatów: Kraków Miasto, Tarnów Miasto, Nowy Sącz Miasto,
krakowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego ,limanowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, wielickiego,
tarnowskiego, dąbrowski
9. Zgłoszenia elektronicznie: należy przesłać do dnia 10.06.2019 - poprzez srs.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia, nazwę szkoły i opiekuna .

W dniu zawodów odbędzie się weryfikacja zgłoszeń zawodników z listą wysłaną drogą elektroniczną,
obowiązkowa zgłoszenie potwierdzone przez dyrektora szkoły i opiekuna oraz legitymacje szkolne.
10. Nagrody: Medale za I –III miejsce i dyplomy oraz puchar dla drużyny za zajęcie I miejsca.

11. Finansowanie: - Małopolski SZS w Krakowie - uczestnicy pokrywają koszty przejazdów.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski –
Marszałek Województwa Małopolskiego organizacyjny Półfinałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży w
Siatkówce Plażowej Chłopców
12. Postanowienia końcowe:

•

Zawody organizowane zgodnie z regulaminem MSZS w Krakowie na rok szkolny 2018/2019
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

Małopolski System Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży
•
•

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Za zachowanie i dyscyplinę swoich zawodników odpowiedzialni są opiekunowie
W imieniu organizatora
Jerzy Bugno

PMOS.751.27-28.05.2019

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

