ШКОЛА ВОЛЕЙБОЛЬНОГО СУДДІ
Правила пляжного волейболу:

МІФИ та ЧУТКИ
про передачу зверху двома руками
та інші актуальні питання з правил пляжного волейболу
09 квітня 2017 року
запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь
у одноденному семінарі на базі Ірпінської ДЮСШ
Під час семінару будуть підтверджені або спростовані наступні міфи та чутки:
- чи можна зіграти передачею зверху двома руками м'яч, який прилетів з боку команди
суперника (тобто перше командне торкання)?
- дозволено або ні зіграти м'яч знизу відкритою долонею (долонями)?
- що робити, коли м'яч після передачі зверху двома руками партнеру (друге командне
торкання) перелітає на сторону суперника?
- чи дозволено виконати передачу зверху двома руками партнеру в стрибку?
- чи забороняють правила передачею за голову в стрибку двома руками зверху перебити м'яч
на сторону суперника?
- що робити, якщо м'яч обертається після виконання передачі зверху двома руками?
- яке приймати рішення, коли при виконанні передачі зверху двома руками чути звук?
- дозволено або ні зіграти м'яч, якщо він при виконанні передачі зверху двома руками в
момент торкання знаходиться нижче підборіддя?
- щоб передача була правильною, м'яч не повинен зробити більше одного обертання навколо
своєї осі до моменту удару по ньому нападаючим.
Запрошуємо всіх бажаючих віком від 14 років: вихованців та випускників спортивних
шкіл, вчителів фізичного виховання, тренерів, аматорів та вболівальників волейболу.
Семінар буде проведено під керівництвом провідних суддів України.
Час, дата, місце семінару:
10-30 (10-00 реєстрація) 09 квітня 2017року. Адреса: м.Ірпінь, вул.Троїцька 40, ДЮСШ.
Всім, хто бажає взяти участь в даному проекті, обов'язково потрібно надіслати попередню
заявку
до 15-00 07 квітня 2017року на електронну адресу: sport_irpin@ukr.net
Довідки за телефоном: (04597)-55361, 050-298-43-06.
Форма попередньої реєстрації для проходження семінару
•
•
•
•

Прізвище
Ім`я
По батькові
Місто

Ваше Прізвище
Ваше Ім`я
По батькові
Ваше місто

• Дата народження
• Номер телефону
• Електронна пошта

01.01.2017
01987654321
qwerty@xmail.com

Більш детальну інформацію ви отримаєте після попередньої реєстрації.

