81. СУ “ВИКТОР ЮГО” В ПАРТНЬОРСТВО СЪС
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РУО СОФИЯ-ГРАД И
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ
ОРГАНИЗИРА

ПЪРВИ ВОЛЕЙБОЛЕН ТУРНИР

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ
УЧИЛИЩА В ГРАД СОФИЯ

2022

ЦЕЛ НА ТУРНИРА

Живеем във време на технологична революция в което все
по-често виждаме младите хора с телефони в ръка. През
месец май 2022 г. иновативно 81. СУ “Виктор Юго” беше
домакин на откриването на мащабния проект “С волейбол на
училище” организиран от Българска федерация по волейбол,
Столична община и РУО, София-град. Проектът цели да
покаже, че волейбола и образованието може да вървят ръка
за ръка, като изграждат заедно личността на българските
ученици превръщайки ги в гордост за родители, училище и
цялата нация.
Българският учител винаги е бил модел за подражание на
своите ученици. Ето защо настоящият турнир ще покаже на
учениците, че техните преподаватели са толкова добри във
волейбола, колкото и в класната стая.
Линк за регистрация - https://forms.gle/2oeTHm6yJ6tmhnU16

За контакт: Цветан Спасов, ЗДУД cv.spasov@81sou.org,
мобилен телефон: 0889672160

РЕГЛАМЕНТ

На турнир по волейбол “София” за педагогически специалисти

1. Турнирът ще се проведе на 30 септември 2022 г. в Зала №1 на
иновативно 81 СУ ”Виктор Юго”
2. В турнира ще участват 8 отбора, от които домакина и първите седем
отбора заявили участие за него по реда на регистрация.
3. Осемте отбора ще получат след пълен жребий номера от 1 до 8.
Номерата на отборите определят и реда на мачовете в двубоите,
както следва:
Мач № 1 – Отбор 1 – Отбор 2

Мач № 3 – Отбор 5 – Отбор 6

Мач № 2 – Отбор 3 – Отбор 4

Мач № 4 – Отбор 7 – Отбор 8

4. Домакинът на турнира си запазва правото на промени в реда на
мачовете.
5. Полуфиналните срещи ще се проведат веднага след определяне на
победителите от първите четири мача, като съответните
полуфинални двойки ще бъдат определени с пълен жребий.
6. Победителите от двата полуфинала играят финал за определяне на
носителя на купата на турнира. Мач за 3-то място няма да се играе.
7. Мачовете ще се играят до 2 спечелени гейма от 3. Всеки гейм се
играе до 15 точки, а в случаите на равенство до 2 точки разлика.
8. Състав на отбора - всеки отбор се състои от минимум 6 човека, като
отбора може да бъде смесен.
9. Програмата на мачовете ще бъде обявена един ден преди турнира.
10. В деня на турнира, капитаните на отборите представят следните

документи:

a. Заверен с подпис и печат на Директора на училището списък

на отбора.

11.Препоръчително е членовете на отбора да имат застраховка злополука за
деня на турнира.

