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Datum: 9. 3. 2011

URNIK PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL LJUBLJANE
V ODBOJKI ZA MLAJŠE UČENCE
SKUPINA A
OŠ MAKSA PEČARJA 1
OŠ DANILE KUMAR
OŠ HINKA SMREKARJA
OŠ DRAGOMELJ
OŠ FRANCA ROZMANA – STANETA 1
TOREK, 15. 3. 2011, TELOVADNICA OŠ D. KUMAR
14.00 DRAGOMELJ
: F. R. – STANE 1
14.45 D. KUMAR
: DRAGOMELJ
15.30 F. R. – STANE 1
: H. SMREKAR
16.15 D. KUMAR
: H. SMREKAR
PONEDELJEK, 21. 3. 2011, TELOVADNICA OŠ H. SMREKAR
12.00 H. SMREKAR
: DRAGOMELJ
12.45 M. PEČAR 1
: DRAGOMELJ
13.30 H. SMREKAR
: M. PEČAR 1
TOREK, 29. 3. 2011, TELOVADNICA OŠ M. PEČAR
13.30 M. PEČAR 1
: D. KUMAR
14.15 D. KUMAR
: F. R. – STANE 1
15.00 M. PEČAR 1
: F. R. – STANE 1
SKUPINA B
OŠ JOŢETA MOŠKRIČA
OŠ MAKSA PEČARJA 2
OŠ KETTEJA IN MURNA
OŠ TONETA ČUFARJA
OŠ FRANCA ROZMANA – STANETA 2
PONEDELJEK, 21. 3. 2011, TELOVADNICA OŠ J. MOŠKRIČ
13.00 J. MOŠKRIČ
: K. MURN
13.45 K. MURN
: F. R. – STANE 2
14.30 J. MOŠKRIČ
: F. R. – STANE 2
ČETRTEK, 24. 3. 2011, TELOVADNICA OŠ F. R. STANE
13.00 F. R. – STANE 2
: M. PEČAR 2
13.45 M. PEČAR 2
: T. ČUFAR
14.30 F. R. – STANE 2
: T. ČUFAR

SREDA, 30. 3. 2011, TELOVADNICA OŠ M. PEČAR
13.30 J. MOŠKRIČ
: T. ČUFAR
14.15 M. PEČAR 2
: J. MOŠKRIČ
15.00 T. ČUFAR
: K. MURN
15.45 M. PEČAR 2
: K. MURN
OBVESTILA
Tekmovalna določila in pravila so objavljena v knjiţ ici »ŠOLSKA ŠPORTNA
TEKMOVANJA ZA ŠOLOOBVEZNE OTROKE, ŠOLSKO LETO 2011-2011« ter
»INFORMATOR 1, 2011/2011«.
Prve tri ekipe iz predtekmovalnih skupin se bodo uvrstile v prvo ligo, kjer se upoštevajo
medsebojni rezultati iz predtekmovanja. Ostale ekipe se bodo lahko prijavile v drugo ligo.
Vse v zvezi z potekom tekmovanja (spremembe urnikov, …) posredujete izvajalcu:
ŠD Fitt Črnuče, Cesta 24. junija 62, 1000 Ljubljana
tel: 031 740 389
e-pošta: marjan.kumer@t-2.net'
Rafael Plut
Strokovni sodelavec

ODBOJKA - MLAJŠI UČENCI IN UČENKE
1. IZVAJALEC
ŠD Fitt Črnuče, Cesta 24. junija 62, Ljubljana, tel: 031 612 770, e-pošta:
gregor.kumer@siol.net
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA
Tekmovanje za mlajše učence in učenke bo marca in aprila 2011. Sistem tekmovanja bomo
določili po končanih prijavah.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
- Kategoriji: učenci in učenke letnik 1998 in mlajši.
- igra se po pravilih OZS in določilih tega razpisa.
- Mreţ a za dečke in deklice je visoka 210 cm.
- Velikost igrišča je 6 m x 12 m. Mreţ a deli igrišče na dve polji, veliki 6
m x 6 m; 1 m od bočnih linij, 2 m od zadnje linije in 5,5 m nad igralnim

področjem ne sme biti ovir. Označena mora biti tudi 3-metrska črta
napadalnega polja.
-Na eni strani mreţ e stoji sodniški stolp, na drugi strani mreţ e (primerno
oddaljen) pa stol in zapisnikarjeva miza s semaforjem.
-Ekipo sestavlja minimalno osem in največ dvanajst igralcev, od tega
štirje v polju.
-Če ekipa ni popolna (vsaj 4 igralci in manj kot 8 igralcev), se prvi niz
odigra po pravilu, da igrajo poljubni igralci, vendar se niz registrira s
25 : 0 za »popolno« ekipo.
-Če tekmujeta nepopolni nasprotni ekipi (vsaj 4 igralci in manj kot
8), igrajo vse tri nize, tekma pa se registrira z 1 : 0 (točke s prvega
odigranega niza).
-Igra se na dva dobljena niza do 25 točk (z dvema točkama razlike).
-Tudi eventualni tretji niz se igra do 25. dobljene točke (z dvema
točkama razlike).
-Postavo v polju sestavljajo štirje igralci, ki stojijo v conah 1 (zadaj na
sredini), 2 (desno), 3 (spredaj na sredini) in 4 (levo). Servira igralec v
C1, ki ima za servis na razpolago celoten prostor za zadnjo črto igrišča.
Igralec iz C1 lahko izvede napadalni udarec samo izza 3 m napadalne
črte. Igralec iz C3 je podajalec in edini lahko blokira.
-Vsi igralci igrajo v vseh conah, rokade niso dovoljene. Igralci v
igrišču kroţ ijo v skladu s pravili odbojkarske igre. Uporaba libera ni
dovoljena.
-V prvem nizu trener določi začetno postavo. Za vodenje prvega
niza ima na voljo maksimalno 4 menjave in dva time outa. Tehničnih
odmorov ni.
-V drugem nizu igrajo tisti igralci, ki niso vstopili v igro v prvem nizu. Za
vodenje drugega niza ima trener na razpolago maksimalno 4 menjave
(samo z igralci, ki niso nastopili v prvem nizu) in dva time outa.
-V morebitnem 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.
-Obvezna sta spodnji servis in sprejem servisa s spodnjim odbojem.
-Po sprejemu servisa je obvezno izvesti še drugi dotik. Sodnik v
primeru prve ţ oge preko mreţ e pokaţ e znak za napako pri udarcu
iz druge vrste.
-Ekipa za vsak osvojeni niz dobi točko.
-Vrstni red na koncu tekmovanja se določi po:
- številu zmag,
- številu osvojenih točk,
- količniku vseh osvojenih in izgubljenih nizov,
- količniku vseh osvojenih in izgubljenih točk v nizih,
- medsebojni tekmi.
5. PRIZNANJA
Prve tri ekipe v prvi ligi prejmejo pokale. Prva ekipa v niţ ji ligi prejme pokal, drugo in tretje
uvrščena ekipa pa zastavico ali plaketo.
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA
Domača ekipa zagotovi igrišče, zapisnikarsko mizo in vse potrebno za normalen potek
tekmovanja.

