Državno prvenstvo v odbojki na snegu 2018 – Informacije
NAZIV DOGODKA
KATEGORIJA
PRIZORIŠČE
DATUM
LOKALNI ORGANIZATOR
ORGANIZACIJSKI ODBOR
ŠTEVILO EKIP
DOLOČITEV NOSILCEV

PRAVILA
URADNA ŽOGA
FORMAT TEKMOVANJA

RAZPORED TEKMOVANJA

Državno prvenstvo v odbojki na snegu
Moški in ženske
(slovensko državljanstvo je pogoj)
Nordijski center Žiri
4. marec 2018
SSK Alpina Žiri
Direktor tekmovanja: Gregor Humerca
Vodja tekmovanja: Jure Sodja
12 ekip v moški konkurenci
8 ekip v ženski konkurenci
Pravico neposrednega nastopa na glavnem turnirju si zagotovi 5
moških in 3 ženske ekipe, na podlagi lestvice CEV Snow Volleyball
Entry Ranking, na dan 22.2.2018. Če je za državno prvenstvo
prijavljenih manj kot 5 oz. manj kot 3. ekipe z lestvice CEV, je
ekipam, ki tekmujejo v kvalifikacijah, na voljo ustrezno več mest na
glavnem delu turnirja.
Nosilce glavnega dela turnirja se v tekmovalno tabelo postavi glede na
stanje na evropski lestvici CEV, na dan 3. marec 2018. Mesta za ostale
ekipe določi žreb.
2018 CEV Snow Volleyball Rules
Mikasa VLS-300
Kvalifikacije: enojna eliminacija
Glavni turnir: dvojna eliminacija; igra se na dva dobljena niza do 11.
točke po sistemu rally point (na dve točki razlike); glede na časovni
okvir in vremenske pogoje se organizator na licu mesta lahko odloči,
da se polfinalni in finalni obračuni igrajo na tri dobljene nize do 11.
točke (na dve točki razlike)
Sobota, 3. marec 2018
12:30 začetek kvalifikacij
Nedelja, 4. marec 2018
08.30 začetek prvih tekem na vseh igriščih
15.30 finalni tekmi pri moških in ženskah

KVALIFIKACIJSKI PROCES ZA
EVROPSKO PRVENSTVO

NAGRADNI SKLAD
PRIJAVNINA

Ure tekem niso fiksno določene; vsaka naslednja tekma se začne
najkasneje 5 min po koncu predhodno odigrane tekme.
Državni prvak se neposredno uvrsti na evropsko prvenstvo 2018. V
primeru poškodbe/bolezni je mogoča zamenjava enega igralca iz
zmagovalne dvojice. Če se oba igralca ne moreta udeležiti prvenstva,
se pravica nastopa prenese na drugouvrščeno oz. vsako naslednje
uvrščeno ekipo v končni razvrstitvi državnega prvenstva 2018.
Najboljše tri ekipe prejmejo medalje
Prijavnina: 30 EUR na ekipo; prijavnino ekipa poravna najkasneje do
četrtka, 1. marca 2018, izključno na TRR:
SI56 3000 0011 1651 094 (odprt pri Sberbank)

PRIJAVE

OPREMA
SPREMLJANJE PRVENSTVA

Prijave sprejemamo izključno preko e-pošte, na snow@odbojka.si,
najkasneje do petka, 23. 2. 2018, do 23.59 ure.
V prijavi obvezno navedite ime in priimek ter datum rojstva obeh
igralcev/igralk in dodajte vsaj eno telefonsko številko, na kateri ste
dosegljivi.
Odjava ekipe je brez posledic možna najkasneje do ponedeljka, 26. 2.
2018, do 12. ure.
Priporočljiva oprema so zimska tekaška oblačila, ščitniki za kolena in
nogometni čevlji s plastičnimi čepi.
Events website: www.odbojka.si
Facebook: @SloVolley
Twitter: @SloVolley
Instagram: slo_volley

