НАРЕДБА
за провеждане на Републиканско първенство по плажен волейбол
за служители на МВР
11 – 14.09.2017 г. в к.к „ Златни пясъци“.
І. Цели и задачи:
- Републиканското първенство има за цел да съдейства за популяризирането на плажния
волейбол сред служителите на МВР.
- Да способства за потдържането на добра физическа форма на служителите.
ІІ. Организатор:
“Спортна асоциация - МВР”
ІІ. Право на участие и заявки:
- Право на участие в Републиканското първенство имат действащи служители на МВР.
- Служители от клубове, членове на „Спортна асоциация – МВР“.
- В Републиканското първенство могат да вземат участие, не повече от две двойки - мъже и
две двойки - жени от дирекция, или общо осем състезатели и състезателки и един треньор
или водач.
- В двойката се допуска да вземе участие и състезател, който е от друга дирекция на МВР
или клуб .
В срок до 29 август 2017 г. е необходимо да се изпрати в “Спортна асоциация – МВР” гр.
София поименна писмена заявка за участие в първенството.
ІІІ. Необходими документи:
- Списък на двойката подписан от директора на службата или председателя на клуба.
- Ако има състезател от друга дирекция или клуб, същият трябва да представи при
проверката на документите служебна бележка, разрешаваща участието му в първенството за
съответната двойка от началника на службата.
- Медицинско свидетелство за допускане до участие.
- Служебна карта.
ІV. Спортно-технически изисквания и система на първенството:
Първенството ще се проведе по системата на двойно елиминиране.
Срещите ще се играят два от три гейма до 21 точки при две разлика по всички правила за
плажнен волейбол утвърдени от FIVB и БФВ.
Всяка двойка трябва да има два екипа (потници или фланелки), като във всяка среща двамата
състезатели трябва да са с еднакъв цвят на екипите.
Техническата конференция ще се проведе на 11 септември 2017 г. от 20.00 ч. в хотел
„София“ на к.к. „Златни пясъци“, като на нея ще се извършат:
- Проверка на документите.
- Тегленето на жребий за двойките съобразно схемата за двойно елиминиране и програмата
на срещите.
V. Финансови условия и допълнителни разпоредби:

- Разходите по организацията и за част от пансионата са за сметка на асоциацията, а
останалите разходи за част от пансионата (в рамките на 20 лева на човек на ден) и пътните
са за сметка на дирекциите или клубовете.
- За всички положения, които не са регламентирани в настоящата наредба, се прилагат
правилниците и разпоредбите на Българската федерация по волейбол.
VІ. Награди:
- Купа и медали за първите три двойки мъже и жени и купа за класиралата се на четвърто
място двойка.
Адрес за кореспонденция и заявки:
1408 София
ул. Балша № 18, стадион “Раковски”
Телефони за връзка:
98 2 5848, 0888 444 361- Ю. Арнаудов.
служебна ел. поща: деловодство ЦБПС
e-mail: office@sa-mvr.com

ГЕН. СЕКРЕТАР НА
“СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ – МВР”:
(П)
ЧАВДАР АТАНАСОВ

