Državno prvenstvo v odbojki na mivki – U21
Osnovne informacije
NASLOV DOGODKA

Državno prvenstvo Slovenije v odbojki na mivki – U-21

PRAVICA NASTOPA

Igralci in igralke rojeni 1996 in mlajši – registrirani na OZS
( http://www.odbojka.si/mivka/bv_reg_igralca )

PRIZORIŠČE

Centralna plaža Portorož (4 igrišča).

DATUM

sobota, 11. junij 2016 in nedelja 12. junij 2016
(v primeru manjšega števila prijavljenih ekip se turnir konča že 11.06.2016)

NOSILEC TEKMOVANJA

Odbojkarska zveza Slovenije

LOKALNI ORGANIZATOR

Volley club Portorož
Višina mreže : moški - 2,43 m, ženske – 2,24 m
Uradna žoga : Mikasa VLS 300
Igralci in igralke igrajo v lastni opremi (razen finalnih tekem). Oprema mora biti v
skladu s pravili FIVBja.
FINALE : enotne hlače (kopalke) v skladu s pravili FIVB, drese (tope), zagotovi OZS

MREŽA, ŽOGE
DRESI, OPREMA

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Odgovorna oseba (lokalni organizator) : Volley club Portorož, Rok Crnošija
Vodja tekmovanja: Brane Maček

RAZPORED in SISTEM
TEKMOVANJA

sobota, 11. junij 2016 - začetek ob 10:00 uri.
Sistem tekmovanja je odvisen od števila prijavljenih ekip.
Razpored tekmovanja bo objavljen na www.odbojka.si v petek 10. junija 2016 po 14.
uri.

SISTEM TOČKOVANJA

Po pravilih OZS.

NAGRADE

Praktične nagrade za najboljše tri ekipe

DATUM ZADNJIH PRIJAV

Zadnji rok za prijavo ekip je četrtek 09.06.2016, do 23:59 izključno preko spletne
strani www.odbojka.si.
Odpoved ekip je možna do petka 10.06.2016 do 12:00 na mail bv@odbojka.si
Ekipe (posameznik), ki se ne bodo udeležile turnirja in udeležbe ne odpove
pravočasno, je dolžan predložiti zdravniško potrdilo.
Neupravičena odsotnost ekipe (posameznika) bo kaznovana s 25€ / posameznika.
Menjave zasedbe ekip po objavljenem razporedu ni možna.

PRIJAVNINA

NI prijavnine.

OSTALE INFORMACIJE

Organizator bo zagotovil kosilo in malico (sendvič ali pecivo z jogurtom) za vse
udeležence.
Organizator bo zagotovil vsaj 2 pollitrski plastenki vode na ekipo.
Organizator bo zagotovil praktične nagrade za prve tri uvrščene ekipe v obeh
kategorijah, v kolikor bo dosegel dogovor z lokalnimi pokrovitelji/donatorji. Pogovori
že potekajo.

OPOMBA

U21-v_01 (31.05.2016)

V kategoriji U21 se kot drugi turnir šteje najboljši članski rezultat, kot 2. rezultat za
lestvico U21, točke osvojene na članskem turnirju se kopirajo v lestvico U21. Če
ekipa dobi wild card na turnir članov (Kanal, Mokronog, Žužemberk se mu točke ne
štejejo).

