ОБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ „СПОРТ“

Н А Р Е Д Б А
за провеждане на Общински ученически игри по
тенис на маса през учебната 2018/2019 година
І. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
- турнира за възрастова група VIII - X клас ще се проведе на 8 декември /събота/ 2018 г. от
09.00 часа в зала Юнашки салон.
- турнира за възрастова група V - VII клас ще се проведе на 9 декември /неделя/ 2018 г. от
09.00 часа в зала Юнашки салон.
ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В турнирите имат право на участие всички ученици учещи в съответните класове V – VII,
VIII – X дневна форма на обучение;
- момчета и момичета V-VII клас – родени от 01.01.2005 г. до 31.12.2007 г.
- юноши и девойки VIII-X клас – родени от 01.01.2002 г. до 31.12.2004 г.
- учениците имат право да участват в по-горна възрастова група с медицинско разрешение (чл.
11 от наредба № 8/18.03.2005 г.);
- нямат право на участие ученици, родени преди 01.01.2000 г. и след 31.12.2007 г.
ІII. СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ДИСЦИПЛИНИ
- отборите са съставени от 3 /три/ състезатели/ки/ и 1 резерва;
- резервният състезател/ка/ може да влезе в игра след изиграване на третата среща на всеки
отделен мач;
- в зависимост от броя на участващите отбори ще се определена и системата за провеждане
на ученическите турнири;
- индивидуалният турнир ще се проведе по системата на отстраняване при една загуба;
- след края на всяко състезание се провежда награждаване на победителите.
IV. ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
- техническите конференции ще се проведат в деня на състезанията от 08.30 часа;
- документи за участие – съгласно раздел III от „Правила за организиране и провеждане на
ученически игри през учебната 2018/2019 г”.
Гл. съдия – Александър Савов – 0888/454014
Наредбата може да намерите и на www.sportvarna.com

Гл. ръководител – Цветан Недялков
0895/863 240

