ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE
Področni center Posavje
Černelčeva 10, Brežice
tel.: 07 49 93 470, GSM 041 773 525
fax: 07 49 93 471
e-pošta: ivan.gerjevic@zsport-brezice.si

Datum: 31.03.2017
RAZPIS
PODROČNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V MALI ODBOJKI
učenke letnik 2004 in mlajše
TERMIN IN KRAJ TEKMOVANJA : torek, 11.04.2017 ob 12. uri v športni dvorani
OŠ »XIV.divizije« Senovo – dva igrišča
IZVAJALEC : OŠ »XIV.divizije« Senovo
PRAVICA UDELEŽBE : prvo in drugouvršcene ekipe iz občinskih prvenstev oz.prijavljene ekipe
1. OŠ Sava Kladnika SEVNICA
2. OŠ TRŽIŠČE
3. OŠ »XIV. Divizije« SENOVO
4. OŠ LESKOVEC
5. OŠ »Jožeta Gorjupa« KOSTANJEVICA
6. OŠ GLOBOKO
7. OŠ BREŽICE
PRIJAVE
: šole morajo potrditi udeležbo preko spletne aplikacije ter poslati prijavo ekipe
na obrazcu 2, ki je objavljen na spletni strani Športa mladih
http://www.sportmladih.net/programi_som/sportna_tekmovanja/sst_obrazci na naslov
področnega centra najkasneje do petka, 7.4.2017. Na podlagi prijav bo izvedeno žrebanje in
pripravljen razpored igranja. Razpored tekem boste prejeli po e-pošti .
PRAVILA TEKMOVANJA :
- mreža je visoka 210 cm
- velikost igrišča je 6 m x 12m ( polje je 6 x 6 m ); 2m izza črte za serviranje in 5,5m nad igriščem ne
sme biti ovir. Označene mora biti tudi 3 m črta napadalnega polja.
- Ekipo sestavlja minimalno osem igralcev in največ dvanajst igralcev, od tega štirje v polju. Če
ekipa ni popolna (vsaj 4 igralci in manj kot 8), se prvi niz odigra po pravilu, da igrajo poljubni igralci,
vendar se niz registrira s 25:0 za popolno ekipo.
- Igra se na dva dobljena niza do 25 točk ( z dvema točkama razlike); tudi eventualni tretji niz se
igra do 25 točk.
- Postavo v polju sestavljajo štirje igralci, ki stojijo v conah 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 3m napadalne
črte. Igralec iz C3 je podajalec in edini lahko blokira.
- Vsi igralci igrajo v vseh conah, rokade niso dovoljene. Igralci v igrišču krožijo v skladu s pravili
odbojkarske igre. Uporaba libera ni dovoljena.
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- 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 voljo maksimalno 4 menjave (samo z igralci, ki niso nastopili v prvem nizu ) in dva time
outa.
- V morebitnem tretjem nizu ( samo pri rezultatu 1 : 1 ) lahko igrajo vsi igralci, sestava je poljubna.
Za vodenje tretjega niza ima trener na voljo šest menjav in dva time outa.
- Obvezen je spodnji servis. Prepovedan je sprejem servisa z zgornjim odbojem, prepovedan je tudi
odboj z odprto dlanjo ( eno ali dvema ).
- Po sprejemu servisa je obvezno izvesti še drugi dotik. Sodnik v primeru prve žoge prek mreže
pokaže znak za napako pri udarcu iz druge vrste.
- Ekipa za vsak osvojeni niz dobi točko.
- Vrstni red na koncu tekmovanja se določi glede na : število osvojenih točk, količnik nizov, količnik
osvojenih točk.
- sistem tekmovanja bo določen glede na število prijavljenih ekip
NAGRADE

: - tri prvouvrščene ekipe prejmejo pokale
- priznanje prejme najboljša igralka tekmovanja

Obveščeni:
- vse prijavljene šole
- OZS
- Športna zveza Krško, KŠTM Sevnica

Vodja področnega centra:
Ivan Gerjevič, prof.

