Spoštovani,
Kranjska Gora, bo med 9. in 11. marcem 2018 že drugič gostila enega od turnirjev evropske
serije v odbojki na snegu, CEV Snow Volleyball European Tour, na katerem se bodo med seboj
pomerili najboljši evropski odbojkarji in odbojkarice na snegu, pesti pa bomo lahko držali tudi
za slovenske ekipe. Na igriščih za odbojko na snegu, urejenih ob vznožju kranjskogorskega
smučišča, se bo turnir odvijal v soboto in nedeljo, 10. in 11. marca, petek, 9. marca, pa bo v
celoti posvečen otrokom.
Na odbojkarskih igriščih bo potekala brezplačna šola odbojke na snegu, namenjena otrokom
od 6. do 14. leta starosti. Z elementi odbojkarske igre se bodo lahko spoznali tisti otroci, ki z
odbojko doslej sploh še niso imeli stika, kot tudi tisti nadobudni športniki, ki odboje s pisano
žogo že dobro obvladajo.
Šola odbojke na snegu se bo začela v petek, 9. marca, ob 9. uri in se zaključila ob 12.00 uri,
ko se bodo otroci okrepčali z malico in za uspešno opravljen tečaj prejeli tudi diplome.

foto utrinki s šole odbojke na snegu 2017

Vljudno Vas vabimo, da se nam pridružite pri projektu, ki iz leta v leto pridobiva na veljavi.
Odbojka na snegu je namreč na dobri poti, da jo Mednarodni olimpijski komite uvrsti v družino
zimskih olimpijskih športov, najboljše mlade odbojkarice in odbojkarje na snegu pa bomo prvič
na delu lahko spremljali že leta 2020, na olimpijskih igrah mladih v švicarski Lozani.
Dogodek bo potekal v organizaciji Odbojkarske zveze Slovenije, v sodelovanju z občino
Kranjska Gora, Turistično zvezo Kranjska Gora in partnerjem Chaka2.
Prijave in več informacij na e-naslovu stina_hamzic@yahoo.com ali na telefonski št. 041 831
910 (Stina Mesesnel). Prijave sprejemamo do vključno srede, 28. februarja 2018.

PROGRAM ŠOLE ODBOJKE NA SNEGU, 9. marec 2018:
09:00
09:05
09:15
09:25

Prihod otrok in njihovih učiteljev na prizorišče
Uvodni pozdrav in predstavitev trenerjev
Razdelitev otrok v skupine za trening
Ogrevanje in začetek treningov na vseh štirih igriščih po naslednjem programu:
•
•
•
•

Igrišče 1: učenje gibanja po snegu in obrambnih tehnik
Igrišče 2: učenje podaje in sprejema
Igrišče 3: učenje napada in začetnega udarca
Igrišče 4: odbojka na snegu za najmlajše

Na vsakem igrišču bo z otroki vaje izvajalo primerno število trenerjev.

11:15

Treningi na treh glavnih igriščih potekajo po 30 minut, sledi 5 minut odmora in
menjava igrišča. Na igrišču za najmlajše bo program prilagojen.
Začetek odbojkarskih tekem na vseh igriščih.

12:00
12:10

Podelitev diplom in spominsko fotografiranje
Malica in odhod domov

Organizatorji program šole odbojke na mivki lahko prilagodijo željam šol/udeležencev.

