MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TRÓJEK SIATKARSKICH DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
ST. Michael School (Malta) Międzynarodowe Gimnazjum UNESCO nr 323
w Kijowie, Szkoła ze Słowacji (…)
oraz Gimnazja n2, nr 3 z Żywca oraz z Wieprza (Polska)

Termin: 05.V – 08.V.2013
Cel: Integracja młodzieży poprzez sport i aktywnie spędzany czas wolny
Dzień 1, Niedziela 5.V. 2013 r.
DO POŁUDNIA (9.00 - 12.00) – PRZYJAZD GOŚCI ZE SŁOWACJI
(2 DZIEWCZYNY + NAUCZYCIEL)
14:30 – Bus (zabiera drużyny z Żywca zbiórka przy basenie)
15:00 - Inauguracja Międzynarodowego Turnieju w Piłce Siatkowej
15:10 - (Międzynarodowe zawody w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt) – turniej dwójek – piłka
plażowa, grają liderzy z Malty, Słowacji i Polski (po jednej druż. z Gim. Wieprz,Gim. z Żywca)
18:00 - wspólna góralska biesiada przy szkolnym grillu
20:00 - toaleta wieczorna i nocleg
Dzień 2, Poniedziałek 6.V. 2013 r.
07:40 – Bus (zabiera drużyny z Żywca zbiórka przy basenie)
08:00 - 08:45 – Sztuka z zakresu profilaktyki: Teatr GimART „Tylko jeden raz”
08:45 - 11:45 - zajęcia sportowe (Międzynarodowe zawody w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt –
turniej trójek, drużyny mieszane z Malty, Ukrainy, Słowacji i Polski)
11:45 - 12:45 – free time (zajęcia międzykulturowe)
13:00 - obiad dla gości
15:00 - 17:30 - zajęcia sportowe (Międzynarodowe zawody w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt – turniej
trójek, drużyny mieszane z Malty, Ukrainy, Słowacji i Polski)
18.00 - wspólna kolacja, po niej UDZIAŁ MŁODZIEŻY w„Wieczorku maltańsko - ukraińskim”
zajęcia z zakresu edukacji międzykulturowej prowadzą przyjaciele ze szkoły ST.Michael z Malty oraz
ze szkoły w Kijowie.
22:00 – nocleg

Dzień 3, - Wtorek 7.V. 2011 r. (Polska)
07:40 – Bus (zabiera drużyny z Żywca zbiórka przy basenie)
08:00 - 08:45 – Uroczystość patriotyczna z okazji święta 3 maja.
08:45 - 11:45 - zajęcia sportowe (Międzynarodowe zawody w piłce siatkowej chłopców i
dziewcząt – turniej trójek, drużyny mieszane z Malty, Ukrainy, Słowacji i Polski)
11:45 - 12:45 – free time (zajęcia międzykulturowe)
13:00 - obiad dla gości
15:00 - Przejście do Urzędu Miasta w Żywcu, tam ROZDANIE MEDALI, PUCHARÓW
DYPLOMÓW I NAGRÓD z udziałem Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz i Burmistrza
Miasta Żywca).
16:00 przejazd Busem młodzieży do Wieprza
16:30 – UDZIAŁ MŁODZIEŻY w„Wieczorku Polskim” zajęcia z zakresu edukacji
międzykulturowej prowadzą Polacy (pomoga Sowacy) - regionalnie, na wesoło przy grillu.
18:30 – powrót Busem drużyn do Żywca, pozostali 21:00 – nocleg – NOCLEG.
Dzień 4, - Środa 8.V. 2011 r.
7:00 – Wycieczka drużyn do Krakowa (Zajęcia rekreacyjne w Aquaparku, wizyta w Akademii
Wychowania Fizycznego, zwiedzanie starówki. Ewaluacja projektu. Odlot grupy na Maltę.
18.00 – Powrót uczestników turnieju wraz z opiekunami do Wieprza . Zakończenie projektu.
Powrót do domu.
Organizator imprezy: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu BESKIDY z Brzuśnika
we współpracy z Gimnazjum w Wieprzu, Miastem Żywiec.

Regulamin MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI
SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW.
Organizatorem turnieju jest Dyrektor Gimnazjum w Wieprzu
2. Miejsce rozgrywek: sala gimnastyczna w Wieprzu, obiekt
sportowy przy Gimnazjum w Wieprzu, Sala Sportowa w
Żywcu.
3. Uczestnicy – uczniowie zaproszonych szkół z Malty,
Słowacji, Ukrainy, Gim. z Wieprza, Gim. z Żywca. Drużyny
tworzą 4 osoby
4. System rozgrywek : każdy z każdym
5. Obowiązują przepisy halowej piłki siatkowej i piłki
siatkowej plażowej (w zależności od turnieju z
wyjątkami)
6. Sędziami głównymi są:
mgr Magdalena Szczotka i mgr Grzegorz Śleziak
7. Punktacja: W klasyfikacji generalnej liczy się suma punktów
zdobytych przez reprezentacje danej szkoły w
poszczególnych rozgrywkach (3 pkt za I miejsce, 2 pkt za
II miejsce i 1 pkt za III miejsce)
8. Postanowienia końcowe: uczestnicy posiadają ważne
legitymacje szkolne oraz zgody rodziców na udział w
turnieju,
w sytuacjach nie objętych regulaminem ostateczna
interpretacja należy do organizatorów imprez.
1.

I.
II.

Turniej piłki plażowej – zgodnie z oficjalnymi
przepisami (wtorek)
Trójki siatkarskie – składy mieszane
(poniedziałek, wtorek)

1. Uczestnicy:
- W zawodach startują 3-osobowe drużyny i 1 rezerwowy (2 chłopców
i 2 dziewczyny- rocznik 1997 i młodsi). Ilość drużyn - 1 ze szkoły.
(wyjątek stanowi drużyna z Malty – gra trzech chłopców)
2. System rozgrywek
- każdy z każdym
3. Przepisy:
- obowiązują przepisy siatkówki halowej,
wyjątkami:
a) boisko zwężone o wymiarach 18 x 4,5
b) gramy do dwóch wygranych setów do 25 pkt

poza

następującymi

c) siatka 2,35
4. Sędziowanie:
- mgr Magdalena Szczotka
- mgr Grzegorz Śleziak
- uczniowie gimnazjum w Wieprzu
5. Postanowienia końcowe:
- uczestnicy posiadają ważne legitymacje szkolne oraz zgody rodziców
na udział w turnieju
- w sytuacjach nie objętych regulaminem ostateczna interpretacja
należy do organizatorów imprezy
III. Mixty

siatkarskie (czwartek)

1. Uczestnicy:
- Drużynę tworzą 2 osoby (dziewczyna – chłopak) rocznik 1997 i
młodsi z każdej szkoły po dwie drużyny (wyjątek stanowi drużyna z
Malty – gra dwóch chłopców)
2. System rozgrywek
- każdy z każdym w dwóch grupach
3. Przepisy:
- obowiązują przepisy siatkówki halowej, poza następującymi
wyjątkami:
a) boisko zwężone o wymiarach 16 x 4,5
b) nie wolno kiwać w wyskoku tak jednorącz jak i oburącz
c) gramy do dwóch wygranych setów do 15 pkt.
4. Sędziowanie:
- mgr Grzegorz Śleziak
- uczniowie gimnazjum w Wieprzu
5. Postanowienia końcowe:
- uczestnicy posiadają ważne legitymacje szkolne oraz zgody rodziców
na udział w turnieju
- w sytuacjach nie objętych regulaminem ostateczna interpretacja
należy do organizatorów imprezy.

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w Turnieju i przesłanie na adres
Gimnazjum w Wieprzu 34-382 ul. Szkolna 800
lub fax 338675906 lub email (scan z podpisem dyrektora szkoły)
scwbeskidy@gmail.com
listy uczniów wraz z opiekunem. Dziękuję.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 22 kwietnia 2013 roku (Słowacy do 29.04).

