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17. SEZONA POLETNE LIGE V ODBOJKI NA MIVKI 
OSNOVNA PRAVILA 

 
Pravica nastopa: 

Pravico nastopa ima vsak tekmovalec, ki v sezoni 2021/22 ni bil registriran in ni nastopal v 1., 2. ali 3. 
državni odbojkarski ligi v članski, mladinski ali kadetski konkurenci. Izjema so: 
- igralci letnik 2007 ali mlajši, 
- igralci, ki so bili registrirani za ekipo v 3. DOL, vendar niso odigrali nobene ligaške tekme v omenjeni 
sezoni.  
Glede tekmovalk ni omejitev, prav tako ni krajevnih ali drugih omejitev.  
 

Ekipa: 
Tekmujejo 3 igralci v polju, v ekipi mora biti najmanj ena ženska oziroma vsaj en moški; če navedeni 
pogoj ni izpolnjen ekipa izgubi tekmo brez borbe. Ekipa prijavi (registrira) največ 10 igralcev oz. igralk. 
Tekmovalec oz. tekmovalka je lahko prijavljen le v eni ekipi. Naknadno menjavanje in dodajanje 
igralcev ali igralk ni možno. V kolikor dve ali več ekip prijavi istega igralca/igralko, se vodi pod tisto 
ekipo, za katero odigra prvo tekmo. Prijavnica se odda vodji tekmovanja najpozneje do prvega 
turnirja. 
 

Tehnična pravila: 
• Odbojkarsko igrišče – mivka je velikosti 16 m X 8 m (eno polje: 8 m X 8 m). 
• Višina mreže je 238 cm. 
• Sodijo si igralci sami – sistem fair play. 
• Igra se na dva dobljena niza do 15 točk z dvema točkama razlike (v finalu se igra do 21 točk). 

Morebitni tretji niz se igra do 15 točk (v tretjem nizu pri 8 točki sledi zamenjava strani igrišča). 
• Sprejem servisa ni dovoljen s prsti. Med igro je dovoljen tudi sprejem s prsti. S prsti ni dovoljeno 

usmeriti žogo prek mreže, prav tako ni dovoljeno »šikanje«.  
• Igralci stojijo v polju poljubno, servirajo krožno s poljubnega mesta izza osnovne črte. 
• Vsak dotik mreže je napaka. 
• Blok šteje kot prvi dotik. 
• Ekipa prejme točko za vsak osvojeni set. Ekipa za zmago prejme 2 točki. 
• Igralni dan in ura pričetka tekmovanja je zapisan v »razporedu tekem«. V primeru slabega 

vremena je organizator turnirja dolžan obvestiti vodjo lige (ŠZ Ljutomer) in vse sodelujoče ekipe o 
odpovedi turnirja. V tem primeru se vse načrtovane tekme prestavijo, pri čemer preostale tekme 
in lokacije turnirjev ostanejo nespremenjene. Tekme in lokacija, kjer je turnir odpadel, se 
prestavijo v prvi rezervni termin. 

• Prva tekma na turnirju se odigra po urniku, v nadaljevanju pa po »turnirskem sistemu« (brez 
čakanja ekip). Tekem ni dovoljeno prestavljati na druge turnirje ali jih odigrati za nazaj. 
Dovoljujemo možnost zamenjave vrstnega reda tekem na posameznem turnirju v kolikor se s tem 
strinjajo vse dotične ekipe. 

• Organizator turnirja je za izvedbo tekem dolžan zagotoviti: primerno igrišče, igralno žogo, 
semafor za štetje rezultata in osebo, ki šteje rezultat in piše zapisnik. Po končani tekmi je 
predstavnik organizatorja turnirja dolžan rezultate takoj sporočiti vodji lige. 
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Tekmovalni sistem: 

Predtekmovanje 
Ekipe so razporejene v dve predtekmovalni skupini kjer se igra po sistemu vsak z vsakim. Igrata se dva 
kroga na treh predtekmovalnih turnirjih. 
 
Zaključno tekmovanje - finale 
Na zaključnem tekmovanju - FINALNI TURNIR sodelujejo najboljše tri ekipe iz vsake skupine, ter prvi 
dve ekipi iz zaključnega turnirja . Igra se po sistemu zapisanem v »razporedu tekem«. Finalni turnir bo 
odigran v soboto, 2. julija 2022, na Stari Cesti. 
Na zaključnem tekmovanju - ZAKLJUČNI TURNIR sodelujejo četrto, peto in šesto uvrščena ekipa iz 
vsake skupine. Igra se po sistemu zapisanem v »razporedu tekem«. Zaključni turnir bo odigran v 
soboto, 2. julija 2022, na Stari Cesti. 
 

Končni vrstni red: 
Končni vrstni red v predtekmovalni skupini se določi glede na (našteto po prednostnem vrstnem 
redu):   
 

1. število osvojenih točk, 
2. število zmag,  
3. medsebojno srečanje,  
4. ugodnejša medsebojna set razlika,  
5. število vseh točk v medsebojnih setih, 
6. žreb. 

 
Nagrade: 

Najboljše tri ekipe prejmejo pokale, medalje in praktične nagrade. Najboljša ekipa prejme tudi 
prehodni pokal. Ekipa prejme prehodni pokal v trajno last, ko ga osvoji 3x zapored. Najboljše tri ekipe 
na zaključnem turnirju (končno 9., 10. in 11. mesto) prejmejo male pokale. Vse ekipe prejmejo 
zahvale.  
 

Stroškovnik: 
Strošek na ekipa znaša 35€ in se poravna na podlagi prejetega računa, ki ga izda Športna zveza 
Ljutomer. Za društva, ki v ligi tekmujejo z dvema ekipama ali več, znaša strošek prijavnine 30€ na 
ekipo. 
 
 
Usklajeno na uvodnem sestanku vodij ekip, 24. maja 2022.  
 
Lep pozdrav! 
  Strokovni sodelavec ŠZ Ljutomer: 

 Aleš PLOJ, prof., l.r. 
 


