Številka: 671-90/2012-50
Datum: 15. 5. 2013
Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v odbojki na mivki za š. l. 2013/14
Tekmovanje bo potekalo med 3. in 7. junijem 2013 (okvirno: 3. 6. – dekleta, 4. 6. – fantje, 7. in 8. 6.
– rezervni termin), na igriščih ŠP ČRNUČE, Cesta 24. junija 15 (poleg tovarne ELMA).
Tekmovalna določila in pravila so objavljena v knjižici »Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne
otroke, šolsko leto 2012-2013« ter »Informator 1, 2012/2013«.
Glede na število prijavljenih ekip, se bo določil sistem tekmovanja.
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/
Prijave preko spleta so možne od srede 15. 5. (od 15.00) do četrtka 30. 5. 2013 (do 24.00).
Urnik tekmovanja bo objavljen po zaključku prijav. Po objavi urnikov, za nadaljnje informacije
pokličite izvajalca:
ŠD Fitt Črnuče, Cesta 24. junija 62, 1000 Ljubljana
tel: 031 740 389
e-pošta: marjan.kumer@t-2.net

ODBOJKA NA PESKU
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 š. l. 2013/14 bo potekalo v prvi polovici junija 2013 na igriščih ŠDP Črnuče.
Urnik bo poslan po zaključku prijav.
3. PRAVICA NASTOPA
Nastopajo lahko učenke in učenci letnik 1999 in mlajši.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
- Igra se na dva dobljena niza do 15 točk (na dve točki razlike), v vseh nizih velja pravilo tiebreak.
- v ekipi je pet igralcev; trije v polju in dve rezervi,
- igralci stojijo poljubno v polju, servirajo krožno s poljubnega mesta izza osnovne črte,
- server mora biti dobro viden in ga soigralec ne sme zakrivati,
- sprejem servisa je dovoljen z zgornjim in s spodnjim odbojem,
- do ponovnega servisa sme preteči največ deset sekund,
- v vsakem nizu ima ekipa pravico do dveh odmorov po dvajset sekund,
- varanje s prsti v bližini mreže in napad z obema rokama sta prepovedana,
- igralec lahko prestopi v nasprotno polje, vendar ne sme ovirati nasprotnika,
- za čiščenje peska s telesa in oblačil imajo igralci v vsakem nizu na razpolago dvakrat po
petnajst sekund,
- v primeru močnega sonca in vetra ekipi menjata strani pri skupnem številu točk, ki je
deljivo
s pet,
- mreža za učence je visoka 220 cm, za učenke pa 210 cm,
- vsa ostala pravila so enaka kot pri odbojki.
- šola lahko prijavi dve ekipi,
- prehod igralcev iz ene ekipe v drugo ni dovoljen.
5. PRIZNANJA
Prve tri ekipe prejmejo pokale in medalje takoj po zaključenem tekmovanju.
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA
S področnega tekmovanja se v polfinale uvrstita prvi dve uvrščeni ekipi.

