Številka: 671-90/2012-39
Datum: 21. 3. 2013
Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu

Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v odbojki za najmlajše učenke
Tekmovanje bo potekalo v dvoranah osnovnih šol Ljubljane. Prve tekme se bodo pričele po zaključku
prijav. Tekmovalna določila in pravila so objavljena v knjižici »Šolska športna tekmovanja za
šoloobvezne otroke, šolsko leto 2012-2013« in »Informator 1 2012/13«.
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-vljubljani/sport/.
Prijave preko spleta so možne od 21. 3. (od 15.00) do 3. 4. 2013 (do 24.00).
Urnik tekmovanja bo objavljen po zaključku prijav. Po objavi urnikov nadaljnje informacije
posredujete izvajalcu:
ŠD Fitt Črnuče
Cesta 24. junija 62, 1000 Ljubljana
tel: 031 740 389
e-pošta: marjan.kumer@t-2.net

MINI ODBOJKA - NAJMLAJŠI 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 najmlajše učence in učenke bo aprila in maja 2013. 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 2002 in mlajši,
- igra se po pravilih OZS in določilih tega razpisa,
- velikost igrišča je 4,5 x 6 m, višina mreže je 200 cm,
- ekipo sestavlja največ osem igralcev, od tega trije v polju,
- igralci stojijo v conah 1 (zadaj desno), 2 (spredaj ob mreži) in 3 (zadaj levo). Vsi
trije igralci so tudi napadalci, blokira lahko samo igralec v coni 2, ki mora na
nasprotnikov servis stati ob mreži. Servira igralec v coni 1,
- menjave igralnih mest (permutacije) niso dovoljene. Igralci krožijo v skladu s pravili
odbojkarske igre,
- obvezen je spodnji servis, sprejem servisa je poljuben,
- po sprejemu servisa se mora izvesti še drugi dotik. Sodnik v primeru prve žoge
preko mreže pokaže znak za napako pri udarcu iz druge vrste,
- v prvem nizu trener določi začetno trojko. V drugem nizu igrajo igralci, ki niso
vstopili v igro v prvem nizu. Za vodenje posameznega niza ima trener na voljo eno
zaključeno menjavo in dve minuti odmora,
- v tretjem nizu ima trener na voljo tri zaključene menjave in dve minuti odmora,
- igra se na tri dobljene nize do 25 točk,
- v tretjem nizu igrajo vsi igralci – sestava trojke je poljubna.
5. PRIZNANJA
Vse ekipe prejmejo zastavico ali diplomo za udeležbo.
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA
Domača ekipa zagotovi igrišče, zapisnikarsko mizo in vse potrebno za normalen potek
tekmovanja.

