
XIV DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL PLAŻOWYCH GIER ZESPOŁOWYCH
„KORMORAN BEACH PARTY” – LEGNICA 2019

REGULAMIN

TERMIN:
4 czerwca 2019 – godz. 09:00 – 15:00 – LICEALIADA
6 czerwca 2019 – godz. 09:00 – 15:00 – IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

UCZESTNICY:
w Licealiadzie: uczniowe szkół ponadgimnazjalnych
w Igrzyskach młodzieży szkolnej: uczniowie gimnazjów i klas 5-8 szkół podstawowych

MIEJSCE: Kąpielisko „KORMORAN” OSIR Legnica, ul. Kąpielowa 1 (300 m od dworca PKP)

ORGANIZATORZY: UKS przy I LO w Legnicy, OSIR Legnica, Społeczne Gimnazjum TWP w Legnicy,
I LO w Legnicy, ZSS Legnica

WSPARCIE: GMINA LEGNICA, IOW SERVICE, BUDROMOS, TEAMSPORT, LSSE, WEZI–TEC,
CYRUS KEBAB, PWSZ Legnica, OSK 21, BIG FORM, WODA48.pl, kąpielisko KORMORAN

PATRONAT MEDIALNY: LCA.pl, e-legnickie

DYSCYPLINY:
Na 8 boiskach, rozgrywki w 5 dyscyplin plażowych, osobno zespoły dziewcząt i chłopców:
BEACH HANDBALL (zespoły 5-osobowe + max. 2 rez.),
BEACH SOCCER (zespoły 5-osobowe + max. 2 rez.),
BEACH VOLLEYBALL TEAM (zespoły 4-osobowe + max. 2 rez.),
BEACH BASKETBALL (zespoły 4-osobowe + max. 2 rez.),
DRUŻYNOWE PRZECIĄGANIE LINY (zespoły 5-osobowe + max. 2 rez.).

Rozgrywki w piłkę nożną oraz ręczną będą się odbywać na dwóch boiskach, w siatkówkę – na trzech.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA: opiekę medyczną, atrakcyjne i cenne nagrody m. in. koszulki z logo festiwalu
dla  każdego  uczestnika  i  opiekunów  drużyn,  medale  dla  najlepszych,  puchary  dla  3  trzech  najwyżej
sklasyfikowanych szkół, nagrody dla miss, mistera i MVP w każdej dyscyplinie oraz dobrą zabawę. Ponadto
nowość... nowo powstały w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 10-18 kl. C obok MCDonalda sklep TeamSport.pl
z  markami  Hummel,  Selekt  i  Kelme  ufundował  dla  każdego  uczestnika  i  opiekunów  kupony  rabatowe
ze znaczną zniżką na swoje produkty do wykorzystania do końca czerwca 2019.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.  Na terenie kąpieliska będzie otwarty sklepik
prowadzony przez nowego ajenta, który planuje wiele atrakcji w tym roku na KORMORANIE.
Organizator  dzięki WODA48.PL zapewnia wodę mineralną dla zawodników.

ZGŁOSZENIA: najpóźniej w przeddzień zawodów na adres  wachu3@tlen.pl do godziny 15:00 – Licealiada
do 03.06, Igrzyska Młodzieży Szkolnej do 05.06.

Wzór  zgłoszenia  został  przesłany na maile  szkolne.  W dniu  zawodów opiekunowie  dostarczają  oryginały
wysłanych  wcześniej  zbiorczych  list  imiennych  podbitych  przez  dyrektora  szkoły.  Uczniowie  muszą  mieć
pisemną  zgodę  rodziców  na  udział  w  zawodach  sportowych  z  informacją  o  braku  przeciwwskazań
zdrowotnych do wysiłku fizycznego (na zgłoszeniu listy imiennej wystarczy pisemne oświadczenie opiekuna,
że takie zgody posiada). Weryfikacja zgłoszeń i potwierdzanie składów od 08:00 do 08:45 w dniu zawodów.

KONTAKT: Krzysztof Waszkiewicz (Prezes UKS I LO w Legnicy), tel.: 607-390-864, e-mail: wachu3@tlen.pl

W dniu zawodów nie będą przyjmowane żadne nowe zgłoszenia zespołów. Ewentualne zmiany dotyczące
ilości zespołów, wynikłe ze względów losowych, można zgłaszać najpóźniej do godziny 15.00 w przeddzień
zawodów.
Zespoły bez opiekunów nie będą dopuszczane do zawodów!

Do  klasyfikacji  ogólnej  festiwalu  liczone  będą  punkty  uzyskane  ze  startu  we  wszystkich  5  dyscyplinach
plażowych  osobno  dla  dziewcząt  i  chłopców.  Liczymy  najlepiej  sklasyfikowany  zespół  danej  szkoły
w określonej dyscyplinie, drugi zespół nie punktuje.

Organizatorowi przysługuje prawo interpretacji zasad w celu sprawniejszej organizacji zawodów.
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ROZPISKA GODZINOWA
ORAZ OPIS SYSTEMU ROZGRYWEK

Tegorocznym priorytetem będzie trzymanie się terminu rozgrywania zawodów tak aby kończyły się w ściśle
określonym poniżej  czasie.  Zespół,  który w wyznaczonym przez sędziów i  spikera terminie  nie  stawi  się
na mecz, przegrywa walkowerem. Dlatego ważne aby w obrębie jednego bloku zawodów (np. koszykówka
i piłka ręczna) zawodnicy z danej szkoły nie dublowali się, to samo dotyczy bloku piłka nożna i siatkowa.

W  siatkówce  plażowej  gramy  tylko  jednego  seta  na  określony  czas  (około  15  min.),  ze  zmianą  stron
po każdych 10 punktach. Ze względów bezpieczeństwa, zawodnicy biorący udział w zawodach drużynowego
przeciągania  liny  muszą  startować  w koszulce  lub  bluzie.  Zawody  liny  będą  odbywać  się  równocześnie
z innymi  dyscyplinami.  W piłce  ręcznej  plażowej  gramy dwa sety na czas,  a w przypadku remisu karne
w postaci  tzw. shootoutów. W koszykówce i piłce nożnej plażowej gramy dwie połowy (w przypadku remisu
w fazie pucharowej – po 3 rzuty karne/osobiste).
 
HARMONOGRAM FESTIWALU:

Czas

08:00 – 08:45 Weryfikacja zgłoszeń

08:45 – 09:00 Oficjalne otwarcie zawodów

09:00 – 12:00 Blok A chłopców, blok B dziewcząt

około 12:00 Wręcznie nagród

12:00 – 15:00 Blok B chłopców, blok A dziewcząt

około 15:00 Wręcznie nagród, zakończenie Festiwalu

ROZGRYWKI CHŁOPCÓW:

Czas Faza rozgrywek Dyscyplina

09:00 – 11:00 Eliminacje

Koszykówka i piłka ręczna (A)11:00 – 12:00 Mecze finałowe

około 12:00 Wręczenie nagród

12:00 – 14:00 Eliminacje

Siatkówka i piłka nożna (B)14:00 – 15:00 Mecze finałowe

około 15:00 Wręczenie nagród

ROZGRYWKI DZIEWCZĄT:

Czas Faza rozgrywek Dyscyplina

09:00 – 11:00 Eliminacje

Siatkówka i piłka nożna (B)11:00 – 12:00 Mecze finałowe

około 12:00 Wręczenie nagród

12:00 – 14:00 Eliminacje

Koszykówka i piłka ręczna (A)14:00 – 15:00 Mecze finałowe

około 15:00 Wręczenie nagród


