ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

НАРЕДБА 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛ 3 Х 3 
ЗА КУПАТА НА РЕКТОРА НА ИУ - ВАРНА

ОРГАНИЗАТОР
Икономически университет – Варна, със съдействието на Община Варна
1.   Цели на турнира:
Да се обогати спортния календар и да се популяризира спорта сред ученици и студентите.
	Спортен диалог и партньорство в прехода към висшето образование.
Състезанията ще създават възможност за възпитаване на ценни морални и волеви качества /стремеж за победа, решителност, самообладание и др./ и възможност за усъвършенстване на важни приложно - двигателни навици в усложнени условия и в обстановка на спортна борба.	
2.   Дата и място на провеждане. 
	Турнирът ще се проведе на   20  април 2013 г. 
	Срещите ще се играят в спортния комплекс  на Икономически университет – Варна.

3.   Право на участие.
В турнира имат право на участие по два отбора от пол - студенти от ИУ-Варна.
	В турнира имат право на участие по два отбора момчета и два отбора момичета съставени от ученици X, XI  и XII клас от училищата в гр. Варна.
4.   Документи
Студентска книжка за студенти;
Ученическа лична карта за ученици;
	Заявка за участие с печат на съответното училище.
	Документ за предсъстезателен медицински преглед с вписани дата и място на прегледа от: 
	медицински кабинет при ИУ-Варна 
	медицински кабинет на съответното училище.

	Проверка на документите и техническата конференция се извършват в деня на състезанието от 09:00ч. 
	Контестации се подават непосредствено след завършване на срещите.
	При установени нарушения на изискванията за участие в състезанията се налагат следните санкции:

	Отборът не се допуска до участие

При нередовен състезател същият се отстранява и се присъждат служебни загуби за срещите, в които е играл.
	На техническата конференция се определя жури д’апел, което взема решения при всички спорни въпроси. 

   5.   Заявка за участие.
Заявки за участие се подават до инспектор учебна работа на катедра “Физическо възпитание и спорт” на e-mail: fvs@ue-varna.bg до 17.04.2013г. Допълнителна информация можете да получите от пр. Петко Делев и главния координатор на турнира доц. д-р Илко Илиев на тел.: 0882 164 715. 
    6.   Класиране и награди
Всички участници в турнира получават фланелка с лого на проявата.
	Отборите - участници получават грамоти
	Отборите - победители при двата пола получават медали, купи и предметни награди или ваучери на стойност:
	I място – 125лв
	II място – 100лв
	III място – 75лв

	Училищата, сформирали отбори получават почетна грамота

    7.   Общи правила за турнира 
Срещите се провеждат в спортната зала на ИУ - Варна  като ще се играе на един кош в двете половини на игрището.
	Срещите в турнира продължават до отбелязването на 11 точки или до изтичането на 10 минути.
	Състав на отборите - 3-ма състезатели и една резерва. 


Етичен кодекс на турнира
Всеки играч трябва:
	Да полага всички усилия за усъвършенстване на собствените си спортни способности.

Да дава положителен пример на останалите играчи.
Да спазва правилата, регламента и духа на играта.
Да се отнася към противниците с необходимото уважение, независимо от резултата в срещата.
Да предпазва физическата цялост на противниците, да избягва насилието  и грубата игра, да помага на контузените противници.
Да приема решенията на съдията без оспорване.


Контакти:
Главен координатор - Доц. д-р Илко Илиев 
 сл. тел. 0882 164 715
	   Катедра „Физическо възпитание и спорт” при ИУ – Варна 

e-mail: fvs@ue-varna.bg






ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Учебно заведение: ................................................ 
Име на отбора:................................................................................................
Състав:
1...........................................................................курс..........ф№............спец...............
2 ..........................................................................курс.........ф№............спец..............
3 ..........................................................................курс..........ф№............спец..............
4 ..........................................................................курс.........ф№............спец..............
Водач на отбора: .........................................................................................................
Тел за връзка:..................................
Е-mail.....................................................



Заявките се изпращат на  e-mail: fvs@ue-varna.bg до 17.04.2013г. В деня на състезанието на техническата конференция отборите участници трябва да представят оригинала на заявката в два екземпляра.
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