РЕГЛАМЕНТ

за провеждане на Републиканско първенство по волейбол за служители на МВР
10.06. – 13.06.2019 г. в гр.Разлог

Настоящият регламент е в изпълнение на утвърдения Спортен календар на МВР за
2019 г. и е изготвен в съответствие с чл. 19 (1) и чл. 20 (1) от Правилника за организацията и
провеждането на спортно-състезателната дейност в МВР. С него се регламентира организирането
и провеждането на Републиканското първенство по волейбол за служители на МВР, правата,
задълженията и отговорностите на организаторите и участниците.

І. Цели и задачи:
1. Популяризиране на волейболната игра сред служителите на МВР, като средство за
поддържане на високо ниво на професионална подготовка и за противодействие на стреса.
2. Да излъчи национален първенец по волейбол в системата на МВР.
3. Да селектира състезатели, които да бъдат включени в представителния отбор на МВР .

ІІ. Организатори:
„Спортна асоциация – МВР“.

ІІІ. Период и място на провеждане:
Първенството ще се проведе в периода 10.06. – 13.06.2019 г. Срещите ще се играят в залата
на гр. Разлог.

ІV. Настаняване и изхранване:
Участниците ще бъдат настанени в хотел„Лъки - Банско“ в гр. Банско, като разходите за
храна (закуска и вечеря) на 10 (десет) човека от отбор са за сметка на „Спортна асоциация –
МВР“.

Разходите за спане ( в рамките на 30 лв. на човек за всяка нощувка) и пътните са за сметка
на дирекциите или спортните клубове.

V. Право на участие в първенството:
1. Спортните клубове при дирекциите на МВР.
2. Спортните клубове от сходни на МВР организации, членове на „Спортна асоциация –
МВР“.
3. В тимовите листове могат да бъдат включени:
– държавни служители, курсанти от Академията на МВР, стажанти и лица, работещи по
трудово правоотношение в системата на МВР;
– действащи служители, членове на клубове, от сходни на МВР организации, членуващи в
СА – МВР;
– лица, пенсионери от системата на МВР.

VІ. Формиране на отборите:
1. Служителите от структурните и териториалните звена на МВР, които не участват с отбор
в Републиканското първенство, могат да бъдат включени в състава на друг спортен клуб, след
съгласуване и разрешение на съответните директори.
2. На базата на съгласувано решение между „Спортна асоциация – МВР“ и ДАНС,
служителите на Агенцията могат да участват от името на спортния клуб, в чийто регион работят
(утвърденият район на действие на ОД на МВР), след разрешение на съответните директори.
3. Стажантите, преминаващи първоначално професионално обучение, участват от името
на спортния клуб при структурното звено, в което ще бъдат назначени, след разрешение на
учебното заведение.
4. Лицата, пенсионирани от МВР, могат да участват само от името на дирекцията, в която
са работили преди пенсионирането си.

VІІ. Документи за участие:
1. Заявка за участие, включваща заверен от директора на съответната дирекция списък с
имената на участниците, лице и телефон за контакт, изпратена до секретариата на „Спортна
асоциация – МВР“ в срок до 23.05.2019 г.
Заявки след посоченият срок не се приемат!
2. Персонални документи на участниците:
– служебна карта;
– карта на пенсионер от МВР;
– разрешения, дадени в случаите, описани в точки 1, 2 и 3 от раздел „VІ. Формиране на
отборите“;
– състезателен списък с имената и номерата на фланелките;
– медицинско свидетелство за допускане до участие в състезанието, изготвено не покъсно от 3 дни от началната дата на първенството.

3. Медицинското свидетелство се представя на техническата конференция, а личните
документи (служебни карти и др.) – преди началото на всяка среща.
4. Състезателният списък се представя на техническата конференция. Корекции на
номерата на фланелките са възможни само по време на техническата конференция.

VІІІ. Ръководство на първенството:
1. Първенството се ръководи от спортно-техническа комисия (СТК) в състав:
– главен ръководител на първенството;
– главен съдия;
– членове – трима представители от отборите участници.
2. Членовете на СТК се избират на техническата конференция.
4. Задължения на спортно-техническата комисия:
– следи за прилагането и спазването на настоящата наредба и регламента на
първенството, решенията на ръководството на „Спортна асоциация – МВР“;
– взима решения по подадени писмени жалби;
– при необходимост прилага нормативните документи на МВР, Правилника за
организиране и провеждане на спортносъстезателната дейност в МВР и разпоредбите на БФВ;
– изготвя доклад за първенството, които представя пред спортно-техническата комисия на
„Спортна асоциация – МВР“.

ІХ. Спортно-технически изисквания:
1. Първенството се провежда по волейболните правила, утвърдени от FIBV и БФВ, като
срещите в групите ще се играят до победа в два от три гейма, а само финала в три от пет гейма.
2. Екипировка и номерация на състезателите:
– всеки отбор трябва да има два екипа с различни (контрастни) цветове – основен и
резервен;
– в случай на съвпадение на цветовете, отборът гост на срещата по протокол трябва да
промени основния екип с резервен;
– играчите трябва да са облечени в екипи, които са номерирани и да запазят същата
номерация през цялото първенство.
3. Отстраняване от игра за цялото първенство:
– отбор, демонстрирал групов протест;
– използване на дързък, обиден и оскърбителен език, нарушаване на реда и сигурността в
игрално и неигрално време и подстрекаване към такива действия от страна на състезатели и
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понеделник – 10 юни 2019 г.

до17.00 ч.

- Пристигане и настаняване на отборите

18.00 ч. - Техническа конференция с треньорите и водачите
на отборите в една от залите на хотел „Лъки - Банско“.

вторник – 11 юни 2019 г.

09.00 ч. - Откриване на Републиканското първенство по волейбол
09.30ч.

- Старт на срещите в групите

14.30 ч

- Срещи в групите

19.30 ч.

- Вечеря

сряда – 12 юни 2019 г.

09.00 ч. - Срещи в групите
14.30 ч. - Срещи в групите и полуфинали
20.00 ч.

- Вечеря

четвъртък – 13 юни 2019 г.

09.30 ч. - Финали - Награждаване на победителите
12.00 ч.

- Отпътуване на отборите

