Številka: 671-132/2013-29
Datum: 22. 1. 2014
Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v odbojki za mlajše 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 2013-2014« in »Informator 1 2013/14«.
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 22. 1. (od 15.00) do 5. 2. 2014 (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

MALA 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 2014. 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 2001 in mlajši,
- igra se po pravilih OZS in določilih tega razpisa,
- mreža za dečke in deklice je visoka 210 cm.
- tekmovanje bo potekalo po ligaškem sistemu,
- igra se na dva dobljena niza do 25 točk, tretji odločilni niz se igra do 15 točk – vsi z
najmanj dvema točkama razlike,
- v vseh nizih je vsaka napaka točka (tie-break),
- ekipa ima v vsakem nizu pravico do dveh minut odmora,
- vsaka zmaga se točkuje z dvema točkama,
- 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 nižji 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.

