
Na osnovi 31. Člena statute Odbojkarske zveze Slovenije je Predsedstvo OZS na seji dne  
7.5.2018 sprejelo: 

 
Junior 
 
Na finale DP, ki bo v sklopu CEV turnirja v Ljubljani, se uvrsti najboljših osem ekip 
po točkovanju  (2 ekipi iz vsake regije). 
Če bo interes, se lahko tega dogodka udeležijo tudi ostale ekipe in se za njih organizira dodatno 
tekmovanje. V nadaljevanju bi igrali po sistemu enojne eliminacije vse do finalnih tekem za 3. in 1. mesto. 
Tekem za uvrstitve od 5. do 8. mesta se ne bo igralo. Rezultat se bo štel kot osvojeno 5. mesto. 
 
U14 in U16 
 
Na finale DP, ki bo v sklopu CEV turnirja v Ljubljani, se uvrsti najboljših osem ekip 
po točkovanju  (2 ekipi iz vsake regije) . 
Na finalu DP se odigrajo četrtfinalne , polfinalne in finalne tekme za 3. in 1.mesto v posamezni kategoriji.  
Tekem za uvrstitve od 5. do 8. mesta se ne bo igralo. Rezultat se bo štel kot osvojeno 5. mesto. 
Četrtfinalne tekme se bodo igrale na Kongresnem trgu in v Športnem parku Ludus, finalne tekme pa vse na 
Kongresnem trgu. 
 
Za registracijo in prijavo na turnirje v regijskih tekmovanjih mora biti vsaj 1 igralec od ekipe z stalnim 
prebivališčem v regiji. Taka ekipa mora igrati vsa tekmovanja samo v eni regiji. 
 
U18 in U20 
 
Na finale DP, ki bo v sklopu CEV turnirja v Ljubljani, se uvrstijo najboljše štiri ekipe 
po točkovanju . Na finalu DP se odigrata tekmi za 3. in 1. mesto v posamezni kategoriji. 
Vse tekme se bodo igrale na dva dobljena niza do 21. točke (morebitni tretji niz se igra do 15. točke). V 
primeru večjega števila prijavljenih ekip se lahko vodja tekmovanja odloči, da se 
igra na dva dobljena niza do 15. točke (eventualni tretji niz do 12. točke). 
 
Pri kategoriji U20 se za rezultat štejeta 2 najboljši uvrstitvi s članskih turnirjev, ki so odigrani pred 30.7.2018 
(članski turnir mora biti SBT, A ali B kategorije). 
 
Finalne tekme DP v odbojki na mivki za kategorije U14 in U18 se bodo odigrale v ČETRTEK,  2.8.2018 . 
Kategorije U16 in U20  v PETEK, 3.8.2018 na Kongresnem trgu v Ljubljani v sklopu CEV turnirja. 
Kategorija Junior se bo igrala v SREDO, 1.8.2018 v športnem parku Ludus v Črnučah. 
 
V primeru enakega števila točk dveh ekip se za »tiebreaker« upoštevajo naslednji kriteriji: 
 

- boljša oz. višja uvrstitev na enem od turnirjev serije (npr. po enkrat 1. in 3. mesto > 
 dvakrat 2. mesto); 

- višja zadnja uvrstitev (npr. obe ekipi 2. in 4. mesto, prednost ima tista ekipa, ki je bila 
 na zadnjem turnirju višje uvrščena); 

- medsebojne tekme, 
- količnik nizov in točk. 

 
Točkovanja  za U20 :     Točkovanja za ostale kategorije : 
 
  SBT  A  B 
1. mesto  100  60 30 točk  1. mesto  100  točk  
2. mesto    80  45 25 točk  2. mesto    80  točk 
3. mesto    60  30 20 točk  3. mesto   60 točk 
4. mesto    55  25 15 točk  4. mesto   55 točk 
5. mesto    40  20 10 točk  5. mesto   40 točk 
7. mesto    30  15 5 točk  7. mesto   30 točk 
9. mesto    25  10    točk  9. mesto   25 točk 
13. mesto    20    5  točk  13. mesto   20 točk 
17. mesto    15      točk  17. mesto   15 točk 
25. mesto    10      točk  25. mesto   10 točk 
33. mesto      5      točk  33. mesto     5 točk 

PRAVILNIK ZA DRŽAVNO PRVENSTVO MLADI V ODBOJKI NA MIVKI  
(Junior, U14, U16, U18, U20) 2018 


