VIDEREGÅENDE SKOLE
MESTERSKAP

VOLLEYBALL

MØRE OG ROMSDAL

Alle videregående skoler og folkehøgskoler fra Møre og
Romsdal inviteres herved til kvalifiseringsturnering for

VIDEREGÅENDE SKOLEMESTERSKAP
Torsdag 28.november
Ulstein vidaregåande skule

TURNERINGSINFORMASJON
Påmeldingsfrist er:
Mandag 11. november kl. 23.59
Påmelding gjøres her: https://www.formpl.us/form/524936127
Turneringsspill
Turneringen vil foregå på dagtid 28.november.
Mesterskapet for vgs er inndelt i tre klasser: jenter, gutter og mix.
Minimum 3 kamper pr lag.
Netthøyde

Klasse
Deltakeravgift
kvalifisering
• kr. 600,- pr lag
Gutter
2,35 m
• Deltakeravgiften blir fakturert av NVBF
Miks
2,35 m
og sendes den mailadressen som oppgis i
påmeldingen.
Jenter
2,18 m
• Påmeldingen er bindende.
• Ved evt. trekking fra turneringen etter at
påmeldingsfristen har utløpt faktureres skolen for påmeldingsgebyr.

Nettehøyde
landsfinale
2,43m
2,35m
2,24m

Antall spillere
I klassen for gutter kan et lag stille med to jenter.
Et lag kan bestå av 5 spillere i spill under fylkes/regionsmesterskapene (mix: 3 jenter og
2 gutter). En skole kan stille med flere lag i samme klasse kun i kvalifisering til
landsfinalen. En spiller kan delta på lag i flere klasser under kvalifiseringen.
Dømming
De deltakende lag blir satt opp med dommer- og sekretæroppgaver når de selv ikke
spiller.
Lagene stiller selv med baller til oppvarming!
Arrangør stiller med kampballer.
Finalerunde
• 1. plass i alle tre klasser er direkte kvalifisert til Landsfinalen.
• Landsfinalen spilles i Bergen 24.-26. januar 2020.
• Vinnerne av hver klasse informerer volleyballregionen om de ønsker å delta på
landsfinalen eller ikke. Dette gjøres senest søndag 01.desember (gjerne avklar dette
på din skole før fylkesmesterskapet).
Overnatting
Sunnmøre FHS tilbyr overnatting til 250,- per pers. inkludert frokost. Dette må bestilles
gjennom Sunnmøre Folkehøgskole https://www.sunnmore.fhs.no/kontakt/.
Oppgi at dere skal delta på MVGS ved bestilling for å få avtalt pris.
Spilleberettigelse Mesterskap for videregående skoler
I fylkes-/regionsmesterskap kan alle skoler der elevene kan begynne rett fra 10-årig
grunnskole delta. Skoler som krever videregående utdanning kan ikke delta.

