Deklice:
V kategoriji deklic tekmuje 12 ekip, ki so razdeljene v 4 skupine. Vse ekipe prvi dan odigrajo 3 tekme. V nedeljo se igra še dve polfinalni tekmi,
tekma za 1. in 3. mesto, ter tekme za uvrstitve od 5. – 8. in 9. – 12. Vse ekipe v nedeljo odigrajo 2 tekmi. V soboto se skupaj odigra 18 tekem na
OŠ Polje in OŠ Nove Fužine. V nedeljo se 10 tekem igra na OŠ Nove Fužine, ena polfinalna tekma in veliki finale se igrata na OŠ Kašelj. Vse tekme se
igrajo po pravilih OZS, na dva dobljena niza, morebitni tretji do 15. točke oz. na dve razlike. Višina mreže 218 cm. Tekme se igrajo za žogami
MIKASA MVA 200. Ekipe prinesejo svoje žoge za ogrevanje!

Starejše deklice:

V kategoriji starejših deklic tekmuje 28 ekip, ki so razdeljene v 8 skupin. 24 ekip prvi dan odigra 3 tekme, 4 poraženke iz skupin s po štirimi ekipami
pa v soboto odigrajo 2 tekmi. Vsaka ekipa odigra 2 tekmi v skupini. Zmagovalec skupine igra z drugo uvrščenim iz druge skupine (primer skupina A
in B: 1A : 2B, 1B : 2A). Zmagovalca tekme se uvrstita med 8 najboljših ekip (nedeljski četrtfinale), poraženi se pomerijo v nedeljo za mesta od
9. – 16. Tretje uvrščene ekipe v skupini igrajo med seboj (primer skupina A in B: 3A : 3B). Zmagovalci tekem v nedeljo igrajo za mesta od 17. – 24.
Četrto uvrščene ekipe iz skupin s po 4 ekipami pa v nedeljo igrajo za 25. – 28. mesto. Ekipe, uvrščene v četrfinale in ekipe, ki igrajo za mesta od
25. – 28., v nedeljo igrajo 3 tekme, ostalih 16 ekip pa dve tekmi. Vse tekme se igrajo po pravilih OZS, na dva dobljena niza, morebitni tretji do 15.
točke oz. na dve razlike. Višina mreže 218 cm. Tekme se igrajo za žogami MIKASA MVA 200. Ekipe prinesejo svoje žoge za ogrevanje!

Kadetinje:

V kategoriji starejših deklic tekmuje 27 ekip, ki so razdeljene v 8 skupin. 25 ekip prvi dan odigra 3 tekme, 3 poraženke iz skupin s po štirimi ekipami
pa v soboto odigrajo 2 tekmi. Vsaka ekipa odigra 2 tekmi v skupini. Zmagovalec skupine igra z drugo uvrščenim iz druge skupine (primer skupina A
in B: 1A : 2B, 1B : 2A). Zmagovalca tekme se uvrstita med 8 najboljših ekip (nedeljski četrtfinale), poraženi se pomerijo v nedeljo za mesta od
9. – 16. Tretje uvrščene ekipe v skupini igrajo med seboj (primer skupina A in B: 3A : 3B). Zmagovalci tekem v nedeljo igrajo za mesta od 17. – 24.
Tri četrto uvrščene ekipe iz skupin s po 4 ekipami pa v nedeljo igrajo za 25. – 27. mesto (zaradi zelo pozne odpovedi ene ekipe, zadnje tri odigrajo
na turnirju le 4 tekme in ne pet). Ekipe, uvrščene v četrfinale v nedeljo igrajo 3 tekme, ostalih 19 pa dve tekmi. Vse tekme se igrajo po pravilih OZS,
na dva dobljena niza, morebitni tretji do 15. točke oz. na dve razlike. Višina mreže 224 cm. Ekipe prinesejo svoje žoge za ogrevanje!

Mladinke:

V kategoriji mladink tekmuje 10 ekip, ki so razdeljene v 2 skupini s petimi ekipami. Obe skupini igrata po sistemu vsak z vsakim, skupaj 10 tekem v
skupini. V soboto se v skupini odigra 8 tekem (8 ekip odigra 3 tekme, 2 ekipi 4 tekme), v nedeljo dopoldne pa še preostali dve tekmi v vsaki
skupini. Tudi v nedeljo bodo tekme potekale na OŠ Sostro in OŠ Kašelj. Sledita polfinalni tekmi (1A : 2B, 1B : 2A), tekme za 9. mesto, 7. mesto, 5.
mesto in 3. mesto in veliki finale. Vse tekme se igrajo po pravilih OZS, na dva dobljena niza, morebitni tretji do 15. točke oz. na dve razlike. Višina
mreže 224 cm. Ekipe prinesejo svoje žoge za ogrevanje!
Vsa tiri nedeljska finala (deklice, starejše deklice, kadetinje in mladinke) se igrajo v na Osnovni šoli Kašelj. Finale za deklice ob 15.00 (normalno
igrišče - igrišče 2) ostala 3 finala se igrajo na velikem - centralnem igrišču. Finale starejših deklic ob 16:30, finale kadetinj ob 17:45 in veliki finale
mladink ob 19:30. Zaključek turnirja in podelitev najboljšim posameznicam in ekipam v vseh 4-ih kategorijah je predviden ob 20:45.

Razpored vseh nedeljskih tekem bo objavljen v soboto zvečer na spletni strani www.volleyballjubljana.si
KOSILO: vse ekipe imajo v soboto brezplačno kosilo v dvorani kjer igrajo. Izjema so le deklice na OŠ Polje, ki gredo peš na kosilo na
OŠ Kašelj in starejše deklice na OŠ Martina Krpana, ki gredo peš na kosilo na OŠ Nove Fužine).

V nedeljo bodo vse ekipe imele brezplačno kosilo na OŠ Nove Fužine in na OŠ Kašelj.

V času turnirja se bo mogoče kupiti hrano (palačinke, sendviči, hot dog, toast) in pijačo (voda, Cocta, ledeni čaj, jogurti,…) po zelo
ugodnih cenah (od 0,5 - 1,5 evra).

Tudi letos bo v nedeljo 12.1.2020 na OŠ Kašelj BOGAT SREČELOV, cena srečke (vse so dobitne) je 2,00 evra!

