Międzyszkolne Igrzyska Powiatu Żyrardowskiego
http://www.powiat-zyrardowski.pl/
Żyrardów, 27.02.2019

Komunikat Organizacyjny
Piłka Siatkowa Szkół Podstawowych – Młodzież (2005, 2004, 2003)
Dziewczęta:
Termin:

Środa, 06.03.2019, godz. 09.00 (weryfikacja szkół: 8.40)

Miejsce:

Hala Sportowa „AQUA”, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 25/27, 96-300 Żyrardów;

Chłopcy:
Termin:

Czwartek, 07.03.2019, godz. 09.00 (weryfikacja szkół: 8.40)

Miejsce:

Hala Sportowa „Elektryk”, ul. Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów;

1. Obowiązują:


Listy zgłoszeniowe podpisane przez dyrektora szkoły, nauczyciela/opiekuna oraz przez
pielęgniarkę szkolną lub lekarza świadczące o ważności badań lekarskich dziecka i zgodzie na
wzięcie udziału w zawodach (formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu),



Należy wziąć własne piłki w celu przeprowadzenia rozgrzewki.



W dostarczonym w dniu zawodów formularzu należy przy każdym nazwisku wpisać numer,
z którym zawodnik będzie występował podczas zawodów,



Jednolite stroje z numerami na koszulkach,



Zgody rodziców (ważne dla nauczycieli/opiekunów) oraz ważne legitymacje szkolne;



Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie;



Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie odpowiada za rzeczy zaginione.



Udział dziecka w zawodach oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu przeprowadzenia zawodów oraz wizerunku uczestnika w materiałach
informacyjno-promocyjnych o zawodach, np. zdjęcia, czy artykuły prasowe.



W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.

2. Uczestnictwo


drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w 2005, 2004 lub 2003



- zespół liczy do 12 zawodników (w turnieju).

3. Przepisy gry


Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS.



Wysokość siatki

- dziewczęta - 224 cm
- chłopcy - 243 cm



Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 25 punktów.
- trzeci decydujący set do 15 pkt.

4. Punktacja



Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0
punktów.



O kolejności zespołów decyduje większa liczba zdobytych punktów.



Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów.
a. większa liczba zwycięstw,
b. większy stosunek setów,
c. większy stosunek „małych” punktów,
d. wynik bezpośrednich spotkań (kolejno - punkty, sety, „małe punkty”).

Ze sportowym pozdrowieniem,
Kamil Owczarek
Koordynator Sportu Powiatu Żyrardowskiego

