Nad całością spraw sędziowskich opiekę sprawuje i rozstrzyga wszystkie
sprawy sporne sędzia główny imprezy. Wszystkie mecze rozgrywane są na czas.
Mecze rozpoczynamy na sygnał dźwiękowy (gwizdek) sędziego głównego
i kończymy również na sygnał dźwiękowy, dogrywając daną akcję do końca.
W przypadku remisu rozgrywana jest akcja rozstrzygająca.
Rozpoczęcie gry po zmianie stron (II połowa) bez sygnału.
System rozgrywek:

XX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
MINISIATKÓWKI DZIEWCZĄT

– gra na czas „każdy z każdym” w grupach ( czas gry uzależniony
od liczby zgłoszonych drużyn).

Punktacja:
-

zwycięstwo: 2 punkty,
porażka: 0 punktów.
Za walkower przyznaje się wynik 15:0

O kolejności decyduje:
- liczba zwycięstw,
- wskaźnik % punktów zdobytych tj. stosunek punktów zdobytych do sumy punktów
zdobytych i straconych). Ranking wylicza program komputerowy.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.
Za bezpieczeństwo zawodniczek w czasie turnieju oraz za rzeczy pozostawione
w szatniach lub na terenie szkoły odpowiadają opiekunowie zespołów.

O PUCHAR
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

Uwaga! Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki.

16 marca 2019 r.

ZAPROSZENIE

Komisję sędziowską stanowią:
- sędzia główny zawodów,
- sędziowie boiskowi,
- sędziowie młodzieżowi.

ZAPRASZAMY DZIEWCZĘTA Z WASZEGO KLUBU – SZKOŁY DO UDZIAŁU
W XX OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU MINISIATKÓWKI DZIEWCZĄT
TERMIN:
16.03.2019 roku
Przyjazd zespołów w dniu 16.03.2019 r. do godz. 900.

CELE TURNIEJU:
-

popularyzacja piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży,
wymiana doświadczeń szkoleniowych,
konfrontacja poziomu wyszkolenia.

MIEJSCE ROZGRYWEK:
sale sportowe
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile ul. Roosevelta 12
i Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi ul. Królowej Jadwigi 2.

ROZPOCZĘCIE TURNIEJU:
20

16.03.2019 r. ok. godz. 9
rozpoczęcie gier 9.45.

– odprawa techniczna trenerów w miejscu rozgrywek,

PODSUMOWANIE TURNIEJU, WRĘCZENIE NAGRÓD
OK. GODZ. 17.15 W SP 2 UL. ROOSEVELTA 12
KATEGORIE:
Grupa I: „czwórki” – rocznik 2006 (piłka nr 5),
sala Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,
wys. siatki 2,15, boisko – 7 m x 7 m.
Grupa II „trójki” – rocznik 2007 ( piłka nr 4),
sala Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi,
wysokość siatki 2,10 m, boisko – 4,5 m x 7 m.

NAGRODY:
Przewidziano puchary i nagrody dla finalistów z poszczególnych grup
oraz okolicznościowe koszulki dla wszystkich uczestników turnieju.

ZGŁOSZENIA: - ostateczny termin zgłoszenia – 1 marca 2019 r.
Pisemne zgłoszenie z podaniem liczby zawodniczek, zespołów i opiekunów, wpisowe
w wysokości 40 zł od drużyny, plus koszt obiadu dla uczestnika 9 zł na adres i konto:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile
ul. Roosevelta 12 64-920 Piła; tel./fax.: (67) 212-33-94
PKO BP 14 1020 3844 0000 1502 0138 9261
z dopiskiem „XX Ogólnopolski Turniej....” w terminie do 1 marca 2019 roku.
W dniu przyjazdu należy okazać potwierdzenie wpłaty na konto.
Klub lub Szkoła może zgłosić do każdej grupy wiekowej po 2 zespoły:
w kategorii „trójki” (3+1), w kategorii „czwórki” (4+1).
W każdym zespole może być tylko 1 zawodniczka rezerwowa.
Liczba zespołów ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Potwierdzenie zgłoszenia nastąpi w formie elektronicznej (prosimy o czytelne
wpisanie adresu e-mailowego na karcie zgłoszenia). W przypadku braku
potwierdzenia do dnia 8.03.2019 r. prosimy o pilny kontakt. Druki Zaproszeń, Kart
Zgłoszeń i
inne
informacje
znajdują
się
na
stronie
internetowej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile ul. Roosevelta 12
www.sp2pila.pl
e-mail- sp2@sp2pila.pl

PRZED ROZPOCZĘCIEM TURNIEJU:
klucze do szatni, programy zawodów i faktury do odbioru w miejscu rozgrywek
- „czwórki” recepcja przy wejściu głównym do budynku SP 2,
- „trójki” pokój nauczycieli wf przy sali gimnastycznej SP 11.

Telefony kontaktowe:
Mariusz Mijalski – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile
- ( 67) 212-33-94, 607-057-888

