РЕГЛАМЕНТ НА ВОЛЕЙБОЛЕН ТУРНИР „СИЛНИ БЕЗ НАСИЛИЕ“,
организиран от МКБППМН при Община Тервел и Детска Педагогическа стая при РУ
на МВР гр. Тервел
1. Волейболният турнир ще се проведе на от 23.04.2014 г. до 24.04.2015 год.
2. Волейболните срещи от турнира ще се играят на спортната площадка в Центъра
на града /срещу сградата на Община Тервел/, а при дъждовно време- във
физкултурния салон на СОУ „Й.Йовков“;
3. Отборите се състоят от 6 до 10 души- състезатели, като 6- титуляри и до 4
души- резерви.
4. В отборите имат право на участие лица над 14- годишна възраст.
5. Срещите се провеждат в 2 от 3 гейма.
6. Записването става след попълване на писмена заявка от лицето, представляващо
отбора и декларации от всеки волейболист.
7. Всички отбори ще получат от Община Тервел тениски в различен цвят с логото
на турнира „Силни без насилие“. Останалата част от спортното облекло на
състезателите се осигурява от самите участници или представящите ги
организации.
8. Отборите играят по системата „Всеки срещу всеки“. Отборът победител в
двубоите от груповата фаза получава 2 (две) точки, а загубилият 1(една) точка.
9. За определяне на класирането в групата се вземат под внимание следните
показатели, подредени по значимостта им:
 Точков актив;
 Резултат от прекия двубой между отборите с равни точки;
 Съотношение „спечелени- загубени“ геймове;
 Повече гейм-точки.
10. Победа във волейболните срещи ще бъде присъждана при спечелване на
необходимия брой геймове. Необходимият брой геймове за спечелване на
дадена среща, ще бъде както следва:
2 (два) от 2 (два) или 3 (три) гейма;
11. Техническа конференция и тегленето на жребия ще се проведат на 17.04.2015
год. от 15:00 часа в залата на Община Тервел.
12. Програмата на турнира ще бъде окончателно изготвена и съобщена от
Организационния комитет на техническата конференция.
13. Крайният победител ще получи купа , а класиралите се от 1. до 3. място- медали.
14. Организационният комитет си запазва правото на промени в регламента на
волейболния турнир, но само при възникване на извънредни обстоятелства и
след съгласуване с участващите отбори.
Организаторите на турнира канят всички почитатели и любители на
волейболната игра да посетят спортното събитие.

