
5. Odprto prvenstvo Slovenije v 
MINI ODBOJKI – ISKRA AMS 

 
 
V nedeljo 8. 1. 2023, organizira Odbojkarski klub SIP Šempeter –  
5. ODPRTO PRVENSTVO Slovenije v MINI ODBOJKI za deklice in dečke 
l.2012 in mlajše.  
 
 
Kategorija, konkurenca:  

● Deklice in dečki U-11, letnik 2012 in mlajši (brez možnosti starejših) 
● Klubi, reprezentance regij, mest … 

 
 
Datum in kraj: 

● NEDELJA 8. Januar 2023 
● Športna dvorana Šempeter v Savinjski dolini, Športna dvorana Prebold in Športna 

dvorana Braslovče. 
 
 
Pravila: 

● Igra se po pravilih Odbojkarske zveze Slovenije - MINI odbojka 
● Pravila; v prilogi 

 
 
Sistem tekmovanja: 

● Tekmovanje bo potekalo po skupinah. Tekma se igra na dva dobljena niza. V primeru da 
je rezultat 1:1 se igra tretji niz do 15 točke. 

● Za sojenje poskrbi organizator, višina mreže je 200 cm pri deklicah in fantih. 
● Turnir se bo igral na 10 - 12 igriščih 
● Turnir se odigra ob udeležbi minimalno 12 ekip v vsaki konkurenci, največje skupno 

število ekip je 32 na konkurenco. 
 
 
 



 
Razpored: 

● Začetek turnirja ob 8.30 – Skupinski del. Vsaka ekipa igra najmanj tri tekme. 
● Kosilo 12.00 – 15.00 (jedilnica OŠ Šempeter). 
● Podelitev nagrad ekipam in posameznikom ob 19. uri. 

 
 
Ponudba: 
Organizator zagotovi v ceni kotizacije na igralca/ko: 

● Za vsakega udeleženca/ko spominsko darilo 
● Pijača in prigrizki med tekmovanjem 
● Kosilo za vse udeležence 
● VIP prostor za trenerje 
● Pokale in medalje za najboljše 

 
 
Cena: 

● Kotizacija 15€/na igralca(ko) ekipe. Trener ekipe ima KOSILO brezplačno! 
 
  

Prijave do 15. 12. 2022 oz. zapolnitve mest - telefonsko številko 031 847 212 
(Sebastjan) ali na mail: scilensek@gmail.com in benovolley@gmail.com 

 
 

Plačila se izvedejo na prizorišču pred začetkom turnirja ali na TRR do 5. 1. 2023. 
 

 
 
 
 
 

Vabljeni v Spodnjo Savinjsko Dolino !!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEZNAM IGRALK/CEV 

 
Ime ekipe:  _________________ 
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1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 TRENER:   
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Posebna navodila igralcem, trenerjem: 

 Igralci/ke naj se držijo načel fair-play tako na in ob igrišču. 
 
 Trenerji, predstavniki moštev podajo spisek z igralci in poravnajo kotizacijo pred začetkom 
turnirja. 
 
 Igralci in trenerji sproti skrbijo za red in čistočo v dvorani in jedilnici. 
 
 Igralci in trenerji se držijo navodil organizatorja ter terminskih planov (tekme, kosilo). 
 
 Vsi udeleženci so odgovorni za svojo lastnino in dragocene stvari (denarnice, ure, mobiteli, …). 



  

 

 

PRAVILA TEKMOVANJA 
5. Odprto prvenstvo Slovenije v Mini ODBOJKI –  ISKRA AMS 

 

 

  1. člen   
Organizator vodi tekmovanje na osnovi Pravilnika o tekmovanju OZS. 

 

  2. člen   
Pravico nastopa imajo vsi igralci in igralke rojeni leta 2012 in mlajši. Vodja ekipe, ekipo prijavi in 
identificira pred začetkom turnirja pri organizatorju z ekipno licenco oz. veljavnim osebnim 
dokumentom. 
Igralci in igralke morajo na tekmi nositi enotno opremo. 
 

  3. člen   
- mreža za dečke in deklice je visoka 2.00 m in mora imeti odbojkarske antene; 
- tekme prvenstva dečkov in deklic se lahko igrajo samo v dvoranah, v katerih je možno vrisati igrišče 

velikosti 4,5 x 12 m (mreža deli igrišče na dve polji veliki 4,5 x 6m). Označena mora biti tudi 3m črta 
napadalnega polja. 

- moštvo sestavlja minimalno šest in največ dvanajst 
- če ekipa ni popolna (vsaj TRIJE igralci in manj kot 6 igralcev) se prvi niz odigra v skladu s temi 

pravili (rezultat se upošteva), v drugem in eventuelnem tretjem nizu lahko za "nepopolno" ekipo igrajo 
poljubni igralci vendar se nizi registrirajo s 25:0 za "popolno" ekipo. Nepopolno ekipo se ne kaznuje. 

- v primeru, da sta na turnirju obe nasprotni ekipi nepopolni (vsaj TRIJE igralci in manj kot 6 igralcev), 
se odigrata dva ali eventuelno potrebni trije nizi, tekma pa se registrira z 1:0 (točke s prvega odigranega 
niza); 

- igra se z žogo MIKASA V320WL ali V330WL 

- igra se na dva dobljena niza do 25 dobljene točke (z dvema točkama razlike), 
eventuelni tretji niz se igra do 15 dobljene točke (z dvema točkama razlike) 

- postavo v polju sestavljajo TRIJE igralci. Igralci stojijo v conah 1 (DESNO), cona 2 
(spredaj na sredini), cona 3 (LEVO). Servira igralec v C1, ki ima za servis na 
razpolago celoten prostor za zadnjo črto igrišča.  

- vsi igralci igrajo v vseh conah, rokade niso dovoljene; 
- igralci v igrišču rotirajo v skladu s pravili odbojkarske igre; 
- uporaba libera ni dovoljena. 
- obvezen je spodnji servis. Prepovedan je sprejem servisa z zgornjim odbojem, prepovedan je tudi odboj z 

odprto dlanjo (eno ali dvema). 
- po sprejemu servisa (prvi dotik) je obvezno izvesti še drugi dotik. Šele nato se žoga lahko usmeri preko 

mreže (če žoga po sprejemu servisa preleti mrežo se to šteje kot napaka - sodnik pokaže znak za napako 
pri napadu iz zadnje vrste). 

- v prvem nizu trener določi začetno postavo. Za vodenje ima na voljo maksimalno štiri menjave in dva time- 
outa. Tehničnih odmorov ni. 

- v drugem nizu igrajo samo tisti igralci, ki niso vstopili v igro v prvem nizu. Za vodenje drugega niza ima 
trener na razpolago maksimalno štiri menjave (samo igralci, ki niso nastopili v prvem nizu) in dva time- 
outa. 

- v eventuelnem tretjem nizu (samo ob rezultatu 1:1) lahko igrajo vsi igralci, sestava postave je poljubna. Za 
vodenje tretjega niza ima trener na razpolago šest menjav in dva time-outa. 

- ekipa za vsak osvojen niz dobi točko. 
- za ugotavljanje vrstnega reda se upošteva : - (1.) število zmag 

- (2.) število osvojenih nizov (točk) 
- (3.) količnik vseh osvojenih in izgubljenih nizov 
- (4.) količnik vseh osvojenih in izgubljenih točk v nizih 
- (5.) medsebojna tekma 

 

 
 

 


