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Državno prvenstvo v odbojki na snegu
Moški in ženske (slovensko državljanstvo je pogoj)
Nordijski center Žiri
24. februar 2019 (morebitne kvalifikacije 23. februarja 2019)
Odbojkarska zveza Slovenije in SSK Alpina Žiri
Branko Maček
Neomejeno
Prijave najkasneje do ponedeljka, 18. februarja 2019, do 23:59, na snow@odbojka.si.
Prijava je sprejeta, ko ekipe prejmejo potrditveno sporočilo po e-pošti.
Posamezno ekipo sestavljajo najmanj trije in največ štirje igralci/igralke. Dovoljena je ena
zaključena menjava (max. 2 menjavi istih igralcev)
2018-2020 FIVB/CEV Snow Volleyball Rules
https://ebook.cev.eu/documents/snow_volleyball/rules_regulations_guidelines/cev_snowv
olleyball_rules.pdf
Posamezen niz ekipi igrata do osvojene 15. točke (oz. na dve točki razlike). Za zmago je
potrebno osvojiti dva niza. Če je izid v nizih izenačen na 1:1, se tudi tretji niz igra do 15.
točke (oz. na dve točki razlike).
Mikasa VLS-300
Glede na število prijavljenih ekip lahko tekmovanje poteka po sistemu enojne ali dvojne
eliminacije oz. v dveh skupinah po t.i. round robin sistemu. V tem primeru najboljši dve
ekipi napredujeta v polfinale. Ekipe odigrajo tekmo za 3. mesto in tekmo za 1. mesto.
Po zaključku tekmovanja sledi uradna podelitev, ki je za prve tri ekipe obvezna.
Odbojkarska zveza Slovenije si pridržuje pravico, da vodja tekmovanja v roku 24 ur po
zaključku prijav določi sistem tekmovanja.
Nosilce glavnega dela turnirja se v tekmovalno tabelo postavi glede na stanje na evropski
lestvici CEV, na dan 18. februar 2019.
https://www.cev.eu/Rankings/SnowVolleyball_EntryRanking.aspx
Mesta za ekipe, ki na lestvici točk nimajo, določi žreb.
Sobota, 23. februar 2019 (po 12. uri) – kvalifikacij ne pričakujemo
Nedelja, 24. februar 2019
08.30 tehnični sestanek (udeležba je za vse igralce obvezna)
09.00 predviden začetek prvih tekem
Ure tekem bodo določene. Tekme se bodo igrale na 30 min. Če se bo predhodna tekma
zavlekla, imajo ekipe za ogrevanje na igrišču na voljo 5 min.
Najboljše tri ekipe prejmejo medalje in praktične nagrade.
Prijavnina: 10 EUR/osebo; prijavnino je treba poravnati najkasneje do četrtka, 21.
februarja 2019, izključno na TRR: SI56 3000 0001 1651 094 (odprt pri Sberbank)
namen: DP Žiri + priimek igralca/-ke
Naslov: Odbojkarska zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
Priporočljiva oprema so zimska tekaška oblačila oz. tehnično/kompresijsko perilo,
ščitniki za kolena in nogometni čevlji s plastičnimi čepi. Tekmovalne drese ekipe
prejmejo za finalna obračuna in tekmi za 3. mesto.

