KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO W-M SZS
W INDIACE DRUŻYN MIESZANYCH
IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
ORGANIZATOR:
Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Miejski w Morągu
TERMIN ZAWODÓW:
12.06.2019 r. (środa) godz. 10.00
MIEJSCE ZAWODÓW:
Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu, ul. Mickiewicza 25
Uczestnictwo:
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły z rocznika 2003 - 2005,
- zespół składa się z 10 zawodników /5 zawodników na boisku + 5 zawodników rezerwowych/
- zawody rozgrywane są dla zespołów mieszanych /miksty/
- w mieszanych drużynach na boisku musi być minimum 3 dziewczęta i maksymalnie 2 chłopców
Przepisy gry:
W Indiace uczestniczą dwie drużyny, grające na boisku przedzielonym siatką. Zawodnicy używają
specjalnej lotki Indiaca. Celem każdej z drużyn jest odbijanie lotki na przeciwną stronę siatki tak,
aby dotknęła podłoża i tym samym obrona przed podobnym posunięciem za strony
przeciwników. Dana drużyna może odbić lotkę jedynie trzy razy na swojej połowie (wliczając
kontakt lotki z blokiem), następnie musi ona wrócić na druga stronę siatki. Lotka wchodzi do gry
poprzez tzw. serw, osoba serwująca przebija ją na przeciwną stronę boiska. Wymiana lotek jest
kontynuowana do momentu styczności lotki z ziemią. W grze Indiaca drużyna, która zdobyła
punkt podczas wymiany lotek, otrzymuje prawo serwu. Wymiary boiska: 16 m x 6,10 m, na
boisku wyznacza się linie ataku (3 m od siatki). Wysokość siatki – 215 cm.
KONTAKT:
Szymon Steć – tel. 609 110 459
TERMIN ZGŁOSZEŃ:
do 07.06.2019 r. (piątek)
UWAGI:








Prosimy o przybycie minimum 15 minut przed rozpoczęciem zawodów,
Opiekun zespołu dostarcza w dniu zawodów listę startową zawodników z podpisem
dyrektora oraz opiekuna - brak któregokolwiek podpisu spowoduje wykluczenie z
zawodów,
Obowiązuje rejestracja szkoły i zgłoszenie do zawodów poprzez system rejestracji szkół
na stronie srs.szs.pl
Uczniowie OBOWIĄZKOWO muszą posiadać ważną legitymacje szkolną w przypadku
braku leg. uczeń nie będzie dopuszczony do zawodów,
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w zawodach do 07.06.2019 r ,
Obowiązuje regulamin rozgrywek zawarty w Wojewódzkim Kalendarzu Imprez
Sportowych na rok szkolny 2018/2019.

Zawody są współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz realizowane przy
wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

