ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Celovška 25, 1000 Ljubljana
Odbojka na mivki

RAZPIS ORGANIZACIJE TURNIRJEV POKALA SLOVENIJE V ODBOJKI NA MIVKI
ZA MLAJŠE KATEGORIJE 2017

Odbojkarska zveza Slovenije objavlja razpis za organizacijo turnirjev v odbojki na mivki za mlajše
kategorije za Pokal Slovenije :
Pokal Slovenije U-13 (igralci in igralke rojeni leta 2005 in mlajši) – serija turnirjev
Pokal Slovenije U-15 (igralci in igralke rojeni leta 2003 in mlajši) – serija turnirjev
Pokal Slovenije U-17 (igralci in igralke rojeni leta 2001 in mlajši) – serija turnirjev
Pokal Slovenije U-19 (igralci in igralke rojeni leta 1999 in mlajši) – serija turnirjev
Pokal Slovenije U-21 (igralci in igralke rojeni leta 1997 in mlajši) – serija turnirjev

Turnirji se igrajo po sistemu dvojne eliminacije. Če je na turnir prijavljenih 16 ali več ekip, mora biti
turnir obvezno dvodnevni.
Organizatorji imate možnost izbire ali bo turnir potekal v petek – sobota ali sobota – nedelja.
Uradni naziv turnirja bo vseboval tudi ime, ki bo povezano s sponzorjem OZS – še ni potrjeno.

DATUMI TURNIRJEV:
Pokal Slovenije U13 – prvi turnir –> sobota 03.06.2017
Pokal Slovenije U19 – prvi turnir -> petek 02.06.2017 – nedelja 04.06.2017
Pokal Slovenije U17 – prvi turnir –> petek 16.06.2017 – nedelja 18.06.2017
Pokal Slovenije U21 – prvi turnir –> petek 23.06.2017 – nedelja 25.06.2017
Pokal Slovenije U15 – prvi turnir –> petek 09.06.2017 – nedelja 11.06.2017
Pokal Slovenije U17 – drugi turnir –> petek 07.07.2017- nedelja 09.07.2017
Pokal Slovenije U13 – drugi turnir –> sobota 15.07.2017
Pokal Slovenije U15 – drugi turnir –> petek 30.06.2017- nedelja 02.07.2017
Pokal Slovenije U19 – drugi turnir –> petek 04.08.2017 – nedelja 06.08.2017
FINALE Pokala Slovenije v vseh kategorijah (U13, U15, U17, U19, U21) – ponedeljek 14.08.2017 –
četrtka 17.08.2017

RAZPISNI POGOJI za POKAL SLOVENIJE (U-13, U-15, U-17, U-19, U-21):
A) Izvedba turnirjev – logistični in tehnični pogoji

1.

POSTAVKE
IGRIŠČE

Štev. igrišč
Igralno polje
Prosta cona – stranske linije
Prosta cona – servisna linija
Prostor za igralce
Oprema prostora za igralce:
2 x 2 stola
Senčnik
Hladilnik ali hladilna torba
Oprema na vsakem igrišču:
Stebri, mreža, antene, črte
Zaščita za stebre
Sodniški stol
Ročni semafor

DP Mladi

POSTAVKE
CENTRALNO PRIZORIŠČE
Tabla z rezultati
Oprema za podelitev (stopničke)
Zastave in transparenti
3. RAZNI PROSTORI
Medicinski prostor s prvo pomočjo
Toaletni prostori (WC, tuši)
4. PARKIRIŠČE
Parkirišče za udeležence
Parkirišče za obiskovalce

DP Mladi

2.

Min.3
16x8 (U-13 – 12x6)
2.5m – 6m
2.5m – 6m
2m od stranske linije
DA
DA v primeru sonca
Zaželeno v primeru sonca

DA
DA
DA
Oprema prve pomoči
DA
Zaželjeno
Zaželjeno

DA
DA
DA
DA

Višina mreže
 U-13 – 2,10m za moške in 2,10m za ženske
 U-15 – 2,24m za moške in 2,20 za ženske
 U-17 – 2,35m za moške in 2,24m za ženske
 U-19, U-21 – 2,43m za moške in 2,24m za ženske
Žoga
Uradna tekmovanja se morajo igrati z žogo, ki je predpisana s strani OZS.
B) MARKETINŠKI POGOJI OZS
POSTAVKE
Transparenti
Zastave
Senčniki
Tiskani materiali (plakati, letaki…)
Dresi
Novinarska stena
Stopničke

DP MLADI
4x sponzor OZS
1 OZS, 1 SLO, 1 EU, 4x sponzor OZS
zagotovi organizator
po dogovoru
za finalne tekme v LJ drese zagotovi OZS – ostalo po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru

Transparente in zastave sponzorja OZS, Junior&Youth Beach Tour zagotovi sponzor oziroma OZS – v
primeru, da le-ti so.
C) FINANČNE OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
 Kritje stroškov morebitnega najema igrišč in same organizacije.
 Kritje morebitnih prenočišč (sodniki) ter zagotovitev ugodne opcije prenočišč za sodelujoče
ekipe.
 Topel obrok za sodnike ter vodjo tekmovanja.
 Zagotovitev pitne vode za vse udeležence (igralci, sodniki,….)
 Ostala ponudba (opredeljena v prijavi).

D)




DRUGE OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
Stalna prisotnost zadostnega števila ljudi zadolženih za urejanje igrišč
Prostor (lahko tudi šotor) in električni priključki za potrebe vodstva tekmovanja
Predstavnik organizatorja turnirja (domačin) za pomoč pri vodenju tekmovanja

Zaželen je foto in video material za namene promocije odbojke na mivki v Sloveniji.

E) OBVEZNOSTI ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE
OZS je dolžna zagotoviti:







Pripravo tekmovanja (prijave ekip, žreb)
Delegiranje sodnikov
Igralne žoge – 2 žogi po koncu tekmovanja ostaneta organizatorju
Objavo rezultatov in točkovanja na spletni straneh OZS
Promocijo in PR podporo turnirja v sodelovanju s promotorjem
Kritje stroška sodnikov

F) PRIJAVNINA
Prijavnin ekip za DP mladi ni!
OZS bo upoštevala le prijave preko izpolnjenega obrazca »Prijava za kandidaturo za organizacijo
turnirja za Pokal Slovenije v odbojki na mivki« z morebitnimi prilogami, ki bodo do četrtka 20.4.2017
prispele na naslov: Odbojkarska zveza Slovenije, Komisija za odbojko na mivki, Celovška cesta 25,
1000 Ljubljana oziroma na e-poštni naslov: bv@odbojka.si.

Komisija za odbojko na mivki

