Velkommen til BEDRIFTSIDRETTENS
ÅPNINGSTURNERING I VOLLEYBALL
FOR MIX LAG
4. og 6. SEPTEMBER 2018 kl. 18.30 – 22.00
Hjertelig velkommen til en leken og billig volleyballturnering helt i begynnelsen av sesongen. Tanken
er at laget skal få spilt seg sammen etter sommerferien og få en oppfriskning i praktisk
regelkunnskap.
Dommerne stiller på dugnad, og lagene må regne med å stille opp med minst en hjelpedommer.
Tre lag på likt nivå spiller sammen på én bane. Laget som hviler, stiller med 2. dommer. Puljevinnere
møtes, toerne møtes og treerne møtes til nye kamper, slik at alle lag får fire kamper.
Vi har satt av tirsdag 4. september og torsdag 6. september til denne åpningsturneringen, men
dersom det blir mange påmeldte lag, vil vi også ta i bruk mandag 3. september.
Oslo Bedriftsidrettskrets kampreglement gjelder. Laget består av 6-12 spillere, maks tre herrespillere
på banen samtidig. Unntak fra kampreglementet: Kampene i puljespillet avgjøres i to sett til 25.
Kampene i «finalespillet» spilles i best av 3 sett til 15. Det kan bli endring i kampoppsett etter hvor
mange lag som melder seg på, men målet er mest mulig spill for alle lag. Dommer kan avkorte en
kamp, hvis den truer med å gå ut over Oslo Bedriftsidrettskrets tidsramme i hallen.
Vi beregner at puljespillet går i tiden 18.30 – 20.30 og finalespillet 20.30-22.30.
Møt gjerne til oppvarming allerede kl. 18.00, slik at alle er kampklare en halvtime senere. Kort
regelgjennomgang, særlig for spillere som skal stille som hjelpedommere kl. 18.20-18.30.
Ingen høytidelig premiering, men diplom for gjennomført turnering.
OBS: Kvelden kan bli lang – sørg for at spillerne har spist og har med næring og drikke. Lagene skal ha
med egen sportstape og ispose i tilfelle skader.
Avgift: kr 900,- som inkluderer halleie, administrasjon og dommeravgift. Faktura blir sendt fra Oslo
Bedriftsidrettskrets.
Påmelding til reidun.bjortomt@bedriftsidretten.no
Påmeldingsfrist: fredag 17/8-2018 kl. 16.00
Spørsmål kan rettes til turneringsledelsen: tomas.algard@cappelendamm.no
Arrangør: Volleyballdommerlauget i Oslo Bedriftsidrettskrets

PÅMELDINGSSKJEMA TIL
BEDRIFTSIDRETTENS
ÅPNINGSTURNERING I VOLLEYBALL FOR MIX LAG
4. og 6. SEPTEMBER 2018.
Lagets navn:

______________________________________________________

Lagleder (oppmann) navn:

_________________________________________________

Adresse

_______________________________________________________

Postnr. /Sted:

_______________________________________________________

Telefon Arb. ________________________Mobil________________________
E-Post ________________________________________________________
Fakturaadresse ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Faktura på epost ________________________________________________________

Hvilket nivå/divisjon holder laget:
1. og 2. divisjon

Spilles 6. september

3. og 4. divisjon

Spilles 4. september

Påmelding sendes: Oslo Bedriftsidrettskrets, Ekebergveien. 101, 1178 OSLO eller på mail til Reidun
reidun.bjortomt@bedriftsidretten.no
Påmeldingsfrist fredag 17/8-18, kl. 1600.

