KLASOWA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ 2015/2016
GIMNAZJUM NR1 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TWARDOGÓRZE
Regulamin:

W rozgrywkach mogą brać udział wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 w Twardogórze reprezentujący swoją klasę.
1. Rozgrywki będą odbywać się w trzech grupach: Klasy I, Klasy II, Klasy III.
2. Mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym” zgodnie z ustalonym terminarzem.
3. Zwycięzcą grupy zostaje klasa która wygra najwięcej spotkań, w drugiej kolejności decydować będzie
stosunek setów wygranych i przegranych a następnie lepszy stosunek punktów.
4. Klasy które zwyciężą w swoich grupach zostają mistrzami szkoły w swojej kategorii wiekowej.
5. Klasy za udział w rozgrywkach mają szansę zdobyć punkty do Ligii Klas.
6. Drużyna może liczyć minimum 6 a maksimum 12 osób, dziewcząt i chłopców ( 6 osób grających i 6
rezerwowych).
7. Podczas meczu na boisku zawsze muszą przebywać przynajmniej 2 dziewczęta.
8. Podczas rozgrywek obowiązywać będą oficjalne przepisy gry w piłkę siatkową. Siatka zawieszona
będzie na wysokości 2,30 m. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów - do 25 punktów
(decydujący set do 15 punktów).
9. Organizatorem i sędzią rozgrywek jest p. Sebastian Stekiel.
10. Podczas rozgrywek obowiązuje odpowiednie obuwie i strój sportowy.
11. Mecze rozgrywane będą na sali gimnastycznej od godziny 14.30 do 16.00 oraz podczas lekcji wychowania
fizycznego.
Harmonogram:















18.05.2016 (środa)
 2A – 2E podczas zajęć wf (7 lekcja)
 1A – 1B
 1C – 1D
 1A – 1C
 1B – 1D
19.05.2016 (czwartek)
 2C – 2E podczas zajęć wf (2 lekcja)
 1B – 1C podczas zajęć wf (5 lekcja)
20.05.2016 (piątek)
 2A – 2B podczas zajęć wf (1 lekcja)
 1D – 1E podczas zajęć wf (3 lekcja)
 2C – 2D
 2A – 2C
 2B – 2D
24.05.2016 (wtorek)
 3C – 3D podczas zajęć wf (6 lekcja)
25.05.2016 (środa)
 1A – 1D
 1A – 1E
 1B – 1E
 2A – 2D
08.06.2016 (środa)
 1C – 1E
 2B – 2C
 3A – 3D
 3A – 3E
10.06.2016 (piątek)
 2B – 2E
 2D – 2E
 3D – 3E
17.06.2016 (piątek)
 3A – 3C
 3C – 3E
Harmonogram może ulec zmianie.

