
          

 
 

 
Pravila na turnirju: 
 

 Igra se po pravilih FIVB, Odbojkarske zveze Slovenije in spodaj 

napisanimi pravili 
 Vse tekme se igrajo na dva dobljena seta do 25. točke, morebitni tretji 

set se igra do 15. točke  
 V tretjem setu ima servis tista ekipa, ki je imela servis v 1. setu. Ekipi v             

3. setu menjata strani pri 8. točki 
 Mladinke, kadetinje in skupina Odbojkarice pri starejših deklicah, prvi 

dan odigrajo 3 tekme, drugi dan pa dve 
 Starejše deklice imajo v skupini A, B, in C v soboto 11.1.14 samo dve 

tekmi. Zato igrajo tekme na 3 sete do 25. točke. Pozor, ne na tri 
dobljene sete, ampak obvezne 3 sete. V tretjem setu ekipi menjata 

stran pri 13. točki. 

 Ekipa ima v setu možnost 2 odmorov (30 sekund), tehničnih odmorov ni 
 Višina mreže je za mladinke 224 cm, za kadetinje 224 cm in za starejše 

deklice 218 cm 
 Ekipa šteje največ 14 igralk, od tega 2 prosti igralki - libera 

 Za nadaljnje tekmovanje so, pri razvrstitvi za mesta, sledeča merila: 
  -    Število osvojenih zmag 

- Število osvojenih setov (količnik)   

  - Število osvojenih točk (količnik)   

- Medsebojni dvoboj 

 Vsaka ekipa na turnir prinese vsaj 6 žog za ogrevanje 

 Tekme se igrajo z žogami Mikasa MVA 200 
 Igralka lahko barve kluba zastopa samo v eni starostni 

kategoriji, (igra lahko samo za deklice, kadetinje ali mladinke). 
Razen v primeru poškodb in z dovoljenjem organizacijskega 

odbora 
 

Ostala določila: 

 Vse deklice na turnirju sodelujejo na lastno odgovornost 
 Organizatorja imata pravico do objave slikovnega, video in zvočnega 

materiala, narejenega v času turnirja, ki je namenjen promociji 
omenjenega turnirja in kluba, ki organizirata omenjeni turnir 

 Za vse deklice iz tujine priporočamo, da imajo sklenjeno dodatno 
zdravstveno zavarovanje za tujino, saj organizator ne prevzema 

odgovornosti in stroškov, ki bi lahko nastali zaradi poškodbe v času 

turnirja 
 Organizator si pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve pravil 

 Kakršnekoli nevšečnosti na turnirju rešuje organizacijski odbor 
 

 


