О.Герасимчук

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення першості району з волейболу .
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ:
Широке залучення усіх верств населення району до систематичних занять фізичною
культурою і спортом, пропаганда здорового способу життя.
Виявлення кращих спортсменів та команд для участі в обласних змаганнях.
Виконання заходів районної соціальної цільової Програми розвитку фізкультури та
спорту на 2017-2020 роки..
2. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ:
Змагання проводяться в м. Любомль у спортзалі Любомльського професійного ліцею.
Приїзд команд згідно сітки змагань.
3. УЧАСНИКИ ТА КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ:
До участі в змаганнях запрошуються команди колективів фізкультури місцевих рад
району укомплектовані спортсменами, що народились, проживають та працюють на
території району, студентами, що виїхали на навчання в інші регіони, уродженцями району.
Заявки, завірені керівником установи та лікарем, подаються у судцівськіу колегію у день
змагань. Склад команди: 12 учасників та представник.
Загальне керівництво по організації та проведенню змагань здійснює сектор молоді та
спорту райдержадміністрації та райрада ВФСТ «Колос» . Безпосереднє проведення змагань
покладається на суддівську колегію.
4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ І ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ:
Змагання проводяться по коловій системі..
Матчі проходять з пяти партій або до трьох перемог. За перемогу в партії нараховується
три очки(3:0, 3:1 і відповідно за цю поразку 0 оч.), за перемогу 3 : 2 - 2 очки і за цю поразку 1
очко . Місця команд в турнірних таблицях визначаються за такими показниками отриманими
у всіх матчах:
- більша кількість набраних очок;
- більша кількість перемог в партіях;
- краща різниця м»ячів.
При однаковій кількості набраних очок у двох або більше команд перевагу отримують
команди, які у матчах з усіма конкурентами мають кращі показники :
- більша кількість набраних очок;
- більша кількість перемог в партіях;
- краща різниця м'ячів;
- шляхом жеребкування.
5. УМОВИ ПРИЙОМУ КОМАНД ТА УЧАСНИКІВ
Витрати, пов'язані з участю команд в першості, несуть організації, від яких представлена
команда( проїзд, харчування).. Оплата харчування суддівської колегії(готівкою), придбання
нагородної атрибутики - за рахунок райради ВФСТ( Колос).
6. НАГОРОДЖЕННЯ
Команда-переможець нагороджується кубком, медалями та грамотою РДА, а командипризери змагань нагороджуються грамотами райдерж
У разі нсявки(два рази) на змагання команда знім
Завідувач сектору молоді та
спорту райдер»

КАЛЕНДАР
ігор чемпіонату з волейболу
05Д1Л7р.ЗОШ№3

Перший тур :

10.00 год.- Луків - Штунь
12.00 год.- Хворостів - Гуща
14.00 год.- Любомль - Олєськ
16.00 год. -Забужжя - Згорани
12Л 1Л7р.Ліцей

Другий гур :

10.00 год- Любомль - Штунь
12.00 год.- Гуща - Згорани
14.00 год. - Забужжя - Луків
16.00
год. - Олєськ - Хворостів
19Л1Л7р.Ліцей

Третій тур:

10.00 год.- Штунь - Олєськ
12.00 год.- Любомль - Забужжя 14.00 год.- Хворостів - Згорани
16.00 год.- Гуща - Луків
26Л1 Л7р.Ліцей

Четвертий тур :

10.00 год.- Штунь - Хворостів
12.00 год.-Любомль - Гуща
14.00 год.- Згорани ■- Луків
16.00 год.- Олєськ Забужжя
03Л2Л7р.Ліцей Пятий гур :

10.00 год.- Забужжя - Штунь
12.00 год.- Луків - Хворостів
14.00 год.- Гуща - Олєськ
16.00год. -Любомль- Згорани
10Л2Л7р.Ліцей Шостий гур :

10.00год.- Гуща - Штунь
12.00год. - Згорани - Олєськ
14.00год.- Луків - Любомль
16.00год.-Хворостів - Забужжя
17Л2Л7р.Ліцей Сьомий тур :

10.00год.- Згорани - Штунь
12.00год. -Забужжя - 1 уща
14.00год.-Хворостів - Любомль
16.00год. -Луків - Олесь
Зміна ігор гуру дозволяється при погодженні обох команд та
райради ВФСТ»Колос».

