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RAZPIS OBČINSKEGA PRVENSTVA V ODBOJKI NA MIVKI 

ZA STAREJŠE UČENKE IN UČENCE 
1. KRAJ IN ČAS:  
Občinsko prvenstvo v odbojki na mivki bo potekalo v torek, 5. junija 2018, na 
Zbiljski dobravi, z začetkom tekmovanja ob 10.00 uri. Zbor ekip je ob 9.40 uri. 
 
2. PRAVICA NASTOPA: 
Tekmujejo lahko učenke in učenci osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje 
tekmovalnih določil. 
  
3. TEKMOVALNA DOLOČILA:  

- Ločeno tekmujejo učenke in učenci letnikov 2004 in mlajši.  
- Igra se po pravilih Odbojkarske zveze Slovenije in določilih tega razpisa.  
- Mreža je visoka za učenke je 210 cm in za učence 220 cm.  
- V ekipi je pet igralcev (trije v polju).  
- Šteje se po sistemu »vsaka napaka je točka«.  
- Igra se na dva dobljena niza do 15. točke (na dve točki razlike). Enako 

velja za morebitni tretji niz.  
- Dovoljen je sprejem servisa z zgornjim in spodnjim odbojem. S prsti je 

prepovedano usmeriti žogo preko mreže.  
- Igralci stojijo v polju poljubno, servirajo krožno s poljubnega mesta izza 

osnovne črte. Server mora biti dobro viden, soigralec ga ne sme zakrivati.  
- Ekipi menjata igralni polji pri izidu, ki je deljiv s pet.  
- V vsakem nizu ima ekipa en time out.  
- Vsa druga pravila so enaka kot pri dvoranski odbojki.  
- Sistem tekmovanja bo določen glede na število prijavljenih ekip. 

 

4. PRIZNANJA:  
Prvouvrščena ekipa prejme praktično nagrado (v primeru vsaj štirih nastopajočih 
ekip, pa prvi dve ekipi). 
 

5. ZAKLJUČNA DOLOČILA: 
Organizator zagotovi igrišče in vse potrebno za nemoten potek tekmovanja. 
Vsak tekmovalec nastopa na lastno odgovornost. 

 
5. PRIJAVE:  
Prijave ekip pošljite po e-pošti na spela@zavodsotocje.si do petka, 1. junija 
2018 do 12.00 ure.  
 
6. OPOMBA:  
Ekipe, ki potrebujejo prevoz na tekmovanje, naj to navedejo ob prijavi na razpis. 
 
 

Špela Kolarič, ŠOM
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