Мини-волейбол „МАЛКИ ВЕЛИКАНИ” 2018
РЕГЛАМЕНТ
за провеждане на верига ученически турнири по мини-волейбол
Настоящият регламент урежда условията за организиране и провеждане на
Верига ученически турнири 5-6 клас по мини-волейбол “Малки великани” 2018
в зони с центрове – Бургас, Варна, София и Стара Загора с финал в град
Разлог.
Веригата е платформа, която подкрепя местните общности, като създава
условия за подрастващите и техните семейства да се забавляват и да
прекарват повече време заедно. Инициативата е дългосрочна и насочена към
развиване на социалните умения на учениците чрез спортни активности,
поднесени по атрактивен за тях начин.
В кампанията ще бъдат привлечени както учителите, така и семействата
на учениците.
Турнирите се организират от Застрахователна компания ЗАД БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, със съдействието на Българска федерация
„Волейбол“ и общините - Бургас, Варна, София, Стара Загора и Разлог.
Технически организатор на веригата е Агенция за спортен маркетинг „Реал
– Спорт”.

I. ЕТАПИ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Първи етап: Зонални турнири
Зонални турнири с центрове: Бургас, Варна, София и Стара Загора
02 октомври

2018 г.

Зона „Варна”

03 октомври

2018 г.

Зона „Бургас”

04 октомври

2018 г.

Зона „Стара Загора”

09 октомври

2018 г.

Зона „София”

Организаторите си запазват правото за промяна на горепосочените дати и
зали при необходимост.

Втори етап: Финал
Финал – 19-20 октомври 2018 г. – Град Разлог
Първи ден: Техническа конференция
Участват отборите победители от четирите зони и 1 отбор от зона „Разлог“,
които чрез пълен жребий се разпределят в система на провеждане „всеки
срещу всеки“.
Втори ден: Квалификационен и Финален етап
Срещите се играят в две състезателни сесии /сутрешна и следобедна/ по
система „всеки срещу всеки“. Играе се 2 от 3 гейма до 15 точки. Класиралите се
на 1-во и 2-ро място в квалификационният етап играят финал, съответно
класиралите се на 3-то и 4-то място играят за бронзовите медали. Играе се 2 от 3
гейма до 15 точки.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Право на участие в турнирите по мини-волейбол „Малки великани” имат
ученици 5-6 клас:
1. Дневна форма на обучение.
2. Записани и учещи в съответното училище през учебната 2018/2019 година.
3. Без право на участие са учениците от спортните училища.

III. ОТБОРИ И СЪСТАВ
1. Всеки училищен отбор се състои до 10 състезатели /смесен отбор/ - с не по
малко от 3 момичета и учител / ръководител на отбора.
2. Всяко училище има право да сформира до 2 отбора, с които да участва в
зоналният турнир.
3. Всеки отбор класирал се за финалният турнир има право само на две
промени в своя състав.
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IV. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ
1. Турнирът се провежда на три мобилни игрища с размери 12 х 6 м., височина
на мрежата – 2,10 м.
2. Записаните отбори за зоналните турнири, се разпределят в групи .
В групата всеки отбор играе (всеки срещу всеки) по един гейм, до 15 точки при
две точки разлика. На терена са четири състезатели, а другите четири са
резерви. В този гейм всеки отбор има право да извърши 4 пълни смени.
Победител е отборът спечелил гейма.
3. Класирането в групите се извършва на база:



Брой спечелени срещи.
При равенство на броя спечелени срещи на два отбора се гледа
резултата брой спечелените точки от всички срещи.

4. Полуфинал и финал – срещите се играят 2 от 3 гейма до 15 точки, при две
точки разлика.

V. НЕОБХОДИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Списък на отбора – съдържащ трите имена, дата, година на раждане и клас
на обучение на ученика /Образец 2/. Списъкът се подписва от директора на
училището и от учителя-водач на отбора и се заверява с печата на
училището. На техническата конференция преди турнира този списък се
предава на ръководителя и е неразделна част от протокола.
2. Ученическа лична карта или бележник/за проверка при необходимост/ в деня
на турнира.
3. Документ за предсъстезателен медицински преглед.
4. Декларация за съгласие от родител/настойник /Образец 3/, за участие на
детето му в турнира.
5. При нарушения на изискванията по т. от 1 до 4 на този раздел, отборът не
се допуска до участие.
Забележка: зонален и финален етап документите се предоставят в
деня на техническата конференция.

VI. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
1. Предварителна заявка за участие /Образец 1/ на съответното училище във
Веригата се предоставя до 30. 09. 2018 г.
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VII. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Организаторът предоставя по 1 волейболна мрежа на всяко училище, заявило
желание за участие в срок.
Разходите, свързани с провеждането на зонални и финалните турнири са за
сметка на организатора.
Разходите за застраховка на участниците в турнирите също са за сметка на
организатора.
VIII. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Класираните на първо, второ и две трети места на зонални турнири се
награждават с купи.
Класиралия се на първо място отбор на Финала става носител на „Купата на
Булстрад” 2018, получава медали и специална награда – участие в спортен
лагер.
Класиралият се отбор на второ място на Финала получава купа и медали.
Класиралите се отбори на трето място на Финала получава купа и медали, а
този на четвърто – купа.
Санкции:
Ако един отбор не се яви до 10 мин. след указаното в програмата начало на
срещата, съдията ще свири край на играта и ще запише в съдийския протокол
загуба на този отбор.
Ако един отбор се представи с по-малко от 6 играчи, съдията ще свири край на
играта и ще запише в съдийския протокол загуба на този отбор.
Отбор, демонстративно напуснал терена преди съдийски сигнал за край на
мача, се дисквалифицира от турнира.
Екипировка на играчите:
Екипировката и екипите на играчите не трябва да представляват опасност за
тях или за другите. Това се отнася и за всякакви бижута (пръстени, верижки,
медальони, гривни, обици и т.н.)
При нередовен състезател, отборът се отстранява и се присъждат служебни
загуби за срещите.
Контестации
Контестации могат да се подават от учителя – водач на отбора до ръководство
на турнира до 10 мин. след завършването на срещата. Решенията се взимат от
гл. ръководител, гл. съдия и избран на техническата конференция учител-водач
на участващ отбор, като решенията са им окончателни.
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IX. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
Организаторите на турнира, провеждащи състезанията във всички етапи,
осигуряват условия за сигурността и безопасността на участниците в тях.
Контролът, организацията и координацията на всички етапи на турнира по миниволейбол се осъществява от главен координатор /директор на веригата/ и
отговорни координатори по зони.
Отговорните координатори имат следните функции:






Разпространяване на информационните материали в училищата.
Осигуряване на терени, съдии, секретари, храна, медицински и
помощен персонал, обслужване на районните и зонални турнири.
Организиране на техническа конференция преди началото на всеки
един турнир.
Подпомагане на ръководителите на отборите при попълване на
необходимата документация.
Отговаряне на всички въпроси, свързани с организацията и
провеждането на турнира.

За информация:
office@realsport.bg
0884 194 960 – д-р Ванина Миланова, организационни въпроси
0888 621 546 – Люсиен Велчев, спортно-технически въпроси
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