Међуокружни одбојкашки савез Краљево

Клубовима Рашко-Расинског округа
Поштовани,
Овим путем Вас обавештавамо да ће Међуокружни одбојкашки савез Краљево, у
сарадњи са клубовима Рашко-Расинског округа, одржати Првенство МООСК у
одбојци на песку.
Као што је претходних дана на састанцима договорено, турнири одбојке на песку
ће се одржати у:
-

Новом Пазару
Крушевцу
Краљеву
Трстенику
завршни турнир

21/22.06.2014.г.
26/27.06.2014.г.
05/06.07.2014.г.
08/10.08.2014.г.
23/24.08.2014.г.

На одржаним састанцима преовладало је мишљење да играчи-ице буду
пионирско-кадетског узраста и то следећих годишта:
-

млађи пионири
млађе пионирке
пионири
пионирке
кадети
кадеткиње

2000.г.
2001.г.
1998.г.
1999.г.
1996.г.
1997.г.

и
и
и
и
и
и

млађи
млађе
млађи
млађе
млађи
млађе.

Пријаве екипа се врше преко техничких организатора. У зависности од броја
пријављених екипа, правиће се и распоред такмичења.
Све пријављене екипе уз образац пријаве морају доставити и важећи лекарски
преглед и документ за идентификацију (такмичарску легитимацију, лиценцу или
ђачку књижицу).
У случају да постоји интересовање старијих узраста (сениорска или јуниорска
конкуренција), за њих се може организовати ревијално такмичење које не спада у
првенство МООСК.
Технички организатори су клубови:
-

ОК
ОК
ОК
ОК

Нови Пазар Јуниор
Трстеник
Напредак 037
Рибница
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Технички организатор је у обавези да обезбеди техничке услове за одигравање
турнира (мреже, лопте, траке за обележавање терена итд.). Ако организатору
нешто недостаје од опреме, обавестити МООСК до 12.06.2014.г. Такође, технички
организатор обезбеђује и мајице за три првопласирана пара (дизајн дресова
погледати у прилогу).
Котизације екипа за турнире одређује технички организатор. Препорука је да
котизација нема, али у случају да морају да се покрију неки трошкови
организације, да котизација буде минимална како би се привукао што већи број
учесника.
Утакмице на првенству ће судити судије одбојке на песку са нашег региона, без
накнаде, и те утакмице ће им служити за добијање лиценце.
Евентуалне путне трошкове судија сноси технички организатор.
По три првопласирана пара из сваке категорије, стичу право учешћа на Завршномфиналном турниру МООСК.
Кадетска и пионирска категорија ће турнире играти по званичним правилима
одбојке на песку, док се за млађе пионирке и пионире предлаже да играју по
правилима тзв. indoor одбојке и да свака екипа броји по три члана.
С обзиром да се турнири првенства МООСК у Крушевцу и Краљеву одржавају
после Првенства Србије (ВИП турнири), одрадити промоцију наших турнира у
сарадњи са госп. Владимиром Грбићем на његовим школама одбојке на песку.
Посебно се обраћамо свим клубовима Рашко-Расинског округа да подрже ову
одбојкашку акцију која се спроводи у циљу популаризације одбојке а која ће за
сву децу представљати нови изазов у такмичењу. Сви клубови треба да се потруде
да обезбеде максималан број деце за учешће на турниру.
Сва даља мишљења и сугестије доставити МООСК-у до 11.06.2014.г., јер ће
Комисија за одбојку на песку 12.06.2014.г. донети коначне одлуке око одржавања
Првенства МООСК.

У Краљеву
04.06.2014.г.

Председник МООСК
Вилимановић Гордан
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