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ПОЛОЖЕННЯ

  

про проведення турніру з волейболу серед чоловічих команд

  

“Златогор-Ліга” сезону 2012-2013 рр.

  

  

1. Мета змагань

  

1.1 Змагання проводяться з метою  подальшого розвитку волейболу в регіоні, росту
майстерності гравців; популяризації здорового способу життя, залучення громадян до
регулярних занять спортом; вироблення уміння та навичок спільної праці учасників
змагань в єдиній команді, вироблення активної життєвої позиції та розвиток
громадянського суспільства в регіоні.

  

  

2. Керівні органи змагань

  

2.1 Змагання організовуються та проводяться спільними зусиллями Управління   сім’ї,
молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації, Федерації волейболу Черкаської
області, місцевих спортивних організацій, громадської організації „Волейленд”
(м.Черкаси), а також самих учасників змагань. Загальне керівництво змаганнями
здійснює координатор Златогор-Ліги, голова громадськї організації „Волейленд”  Павло
Добровольський (контактний телефон 067-473-09-31).
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3. Терміни та місця проведення

  

3.1 Змагання проводяться з жовтня 2012 року по квітень 2013 року згідно календаря,
який розробляється координатором Златогор-Ліги.

  

3.2    Місцями проведення визначаються наявні спортивні бази команд учасниць.

  

  

4. Учасники змагань

  

4.1 До участі у змаганнях допускаються всі бажаючі команди Черкаської та інших
областей України, які мають належну спортивну підготовку та допуск лікаря до змагань і
зобов’язуються дотримуватися умов даного Положення.

  

4.2 Склад команди 16 гравців та 2 офіційні особи. Склади команд, а також вся інша
інформація відносно змагань публікується на сайті громадської організації «Волейленд»
www.voleyland.ck.ua.

  

4.3  Заявку на участь в змаганнях необхідно подати координатору Златогор-Ліги не
пізніше ніж 1 листопада 2012 року. В заявці обов’язково повинно бути вказан склад
команди із зазначенням прізвища, ім’я та дати народження гравців.

  

4.4.  До участі допускаються гравці, вік яких на 31.12.2013 не менше 40 років.

  

 3 / 7



Положение о Златогор-Лиге 2012-2013 гг.

  

5. Суддівство

  

5.1 Змагання Златогор-Ліги мають проходити у дружній та товариській атмосфері. Всі
учасники та судді повинні дотримуватися принципів чесної гри та відноситися з повагою
один до одного.

  

5.2 Під час проведення ігор в Черкасах судді призначаються координатором
Златогор-Ліги за погодженням з Арбітражною комісією Федерації волейболу Черкаської
області

  

5.3 Суддівство змагань в інших містах забезпечується силами команд-учасниць за
принципом: гру обслуговує представник команди, яка не виступає в даному матчі. У
випадках, коли вважає необхідним та має таку можливість, координатор Златогор-Ліги
може призначити нейтральних суддів. Також у разі, якщо команди дають згоду, матч
може обслуговувати місцевий суддя.

  

  

6. Система проведення

  

6.1 Змагання проводяться за діючими правилами гри в волейбол (з 5 партій).

  

6.2 Детальну схему проведення турніру, в тому числі розподілення команд по підгрупах
та календар змагань розробляє координатор Златогор-Ліги після того, як будуть
остаточно визначені всі команди-учасниці.

  

6.3 При розподіленні місць до уваги беруться наступні показники:
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1)  кількість набраних очок (за кожну перемогу 3:0 та 3:1 – 3 очки, за перемогу 3:2 – 2
очки, за поразку 2:3 – 1 очко, за поразку 1:3 та 0:3 або за неявку –  0 очок)

  

2) у разі однакової кількості очок двома (або більше) командами місця визначають за
кращою різницею виграних та програних партій у всіх зіграних іграх.

  

3) у разі однакових перших двох показників місця визначають за кращим показником  в
особистих зустрічах між двома (або більше) командами. При цьому спочатку
враховується кількість набраних очок, якщо цей показник рівний – різниця партій.

  

4) якщо всі вищевказані показники у двох (чи більше) команд однакові між цими
командами проводиться додатковий  турнір  в одне коло. При цьому термін і місце
проведення  такого  турніру  визначає   координатор  Златогор-Ліги.

  

  

7. Нагородження переможців та учасників

  

7.1 Команди-призери змагань та гравці команд-призерів нагороджуються грамотами та
медалями.

  

  

8. Фінансові витрати

  

8.1. Кожна з команд, що бажає прийняти участь у проекті Златогор-Ліги, повинна
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сплатити внесок для часткової компенсації витрат на проведення турніру та для
гарантування спроможності та бажання команди взяти участь у всіх турах змагань.
Сумма внеска:

  

– 800 (вісімсот) грн готівкою або 900 грн по перерахуванню на розрахуновий рахунок

  

8.2 Банківські реквізити ГО „Волейленд” для перерахування коштів:

  

Код ЄДРПОУ 34661313

  

р/р 26002051506369

  

Придніпровське відділення ЧГРУ Приватбанк, МФО 354347

  

призначення платежу „Благодійний внесок на розвиток волейболу”.

  

8.3  Відрядження учасників здійснюється за рахунок організацій, що відряджають
команди.

  

8.4 Грамоти, медалі, оплата спортзалу, суддівства, фінансування сайту турніру за
рахунок внесків команд.
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