Pravilnik
ZA IZVEDBO ŠPORTNEGA TEKMOVANJA V
MIKS ODBOJKI na mivki
VODJA TEKMOVANJA: Matic ŽLAJPAH, 051 417 236, matic.zlajpah@gmail.com
KRAJ TEKMOVANJA: Cviblje
URA ZAČETKA TEKMOVANJA: SOBOTA, 8. 6. 2019, OD 8.00 DALJE PO RAZPOREDU
POIMENSKE PRIJAVE EKIP: 15 MINUT PRED ZAČETKOM TEKMOVANJA
1. IZVEDBA TEKMOVANJA
Tekmuje se v športni panogi odbojka na mivki. Osnova pravil igre za tekmovanje so uradna pravila
za dvoransko odbojko.
Tekme sodijo sodniki, ki po tekmi naredijo zapisnik in rezultate vpišejo v tabelo in razpredelnico.
2. SESTAVA EKIPE
Ekipo sestavlja največ 6 igralcev(k). Trije (3) so na igrišču, ostali trije (3) so rezerve. V igri na igrišču
sta vedno največ dva (2) igralca, glede igralk omejitve ni. Ostali, ki niso v igri, so na klopi za
rezervne igralce.
3. VRSTNI RED TEKMOVANJA
Tekmovanje poteka po izžrebanem vrstnem redu. Urnik tekmovanja pripravi vodja tekmovanja.
Tekmuje se na treh igriščih za odbojko na mivki. Uradni urnik igranja bo viden na veliki
razpredelnici ob glavnem igrišču.
4. PRAVILA TEKMOVANJA
- Igra se na en niz do 21.
- Pri 12. točki se strani zamenjata.
- V primeru rezultata 20:20 se igra nadaljuje dokler ena izmed ekip ne doseže dveh (2) točk
prednosti npr. 22:20, 23:21 ...
- Vsaka ekipa ima na tekmi na voljo en time out.
- Odmor med tekmami traja 3 minute.
- Tekmovalci morajo biti ves čas tekmovanja ob igriščih in sami slediti poteku tekmovanja in urniku
tekem.
- Ekipa, ki zamudi več kot 3 minute od začetka tekme, izgubi tekmo z rezultatom 0:21 v točkah.
- Če tekmovanje poteka hitreje, kot je predvideno v urniku tekmovanja, mora biti naslednja
nastopajoča ekipa na igrišču pravočasno, sicer po preteku 3 minut od predvidenega začetka tekme
izgubi tekmo z rezultatom 0:21 v točkah.
5. OPREMA
Organizator priskrbi žoge samo za tekmovanje. Žoge za ogrevanje si morajo prijavljene ekipe
priskrbeti same. Organizator pripravi po en ročni semafor na igrišče.

6. VRSTNI RED EKIP
Igra se po sistemu repasaža. Ekipa izpade, ko izgubi drugo tekmo in tako konča s tekmovanjem.
Ekipe se določi v sistem z žrebom na osnovi prijav ekip. Zmagovalni ekipi v polfinalu se pomerita za
prvo (1.) mesto, poraženi pa za tretje (3.) mesto.
Vrstni red ostalih ekip je razviden iz sistema tekmovanja.
7. SPLOŠNA PRAVILA
Vodja ekipe mora petnajst (15) minut pred pričetkom tekmovanja oddati seznam igralcev,
potrjenega s strani podjetja, vodji tekmovanja. Igralci se morajo v primeru pritožbe izkazati z
osebnim dokumentom. Vodje ekip mroajo imeti pri sebi seznam tekmovalcev zaposlenih pri
podjetju, potrjen s strani direktorja podjetja.
Tekmovalci morajo na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oz. sodnikov dokazati svojo
istovetnost z veljavno osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom. Brez navedenih
dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč. Tekmovalci in udeleženci tekmujejo na lastno
odgovornost.
Organizator tekmovanja ne odgovarja za poškodbe nastale kot posledica neupoštevanja navodil iz
varstva pri delu, za katerega je odgovoren vodja vsake tekmovalne ekipe. Za osebne predmete in
opremo organizator ne odgovarja.
8. REŠEVANJE SPOROV
Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporabljajo Pravila za delo in odločanje častnega
razsodišča.
9. SPLOŠNA DOLOČILA
Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor na seji v marcu 2019 in stopi v veljavo takoj.

Vodja tekmovanja
Matic ŽLAJPAH

Predsednik organizacijskega odbora
Stanko TOMŠIČ

