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

PRAVILNIK O TURNIRJIH ODBOJKE NA MIVKI NA PODROČJU SLOVENIJE
1. člen
Pravilnik določa pogoje za organizacijo turnirjev Odbojke na mivki na področju Slovenije, razdelitvi turnirjev po
kategorijah, zahtevah Odbojkarske zveze Slovenije po izpolnjevanju kriterijev ter pravicah nastopa igralcev in
sodnikov na turnirjih odbojke na mivki različnih kategorij, postopek prijave turnirja in disciplinski postopek in kazni
v primeru kršitev.
Samo prireditve, ki ustrezajo predpisom in zahtevam razpisa OZS se štejejo kot turnir v odbojki na mivki in se jih
kot tako tudi prizna. Vse take prireditve so prijavljene na OZS in uvrščene na koledar turnirjev.
KATEGORIJE TURNIRJEV
2. člen
Turnirji odbojke na mivki se glede na logistične in marketinške zahteve, udeležbo igralcev in višino nagradnega
sklada razdeli na osem kategorij :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

FIVB, CEV ali MEVZA turnir
turnir ranga – Slovenian BeachTour (znotraj spada tudi državno prvenstvo za člane)
turnir ranga A
turnir ranga B
turnir ranga C
državna prvenstva za mlajše kategorije (Junior,U14, U16, U18, U20 )
rekreacijski turnirji
promocijski oziroma ekshibicijski turnirji

PRAVICA NASTOPA IGRALCEV NA TURNIRJIH
3. člen
Na turnirjih odbojke na mivki (turnirji od točke a do vključno točke e t FIVB, CEV ali MEVZA turnir, turnir ranga –
Slovenian Beach Tour (znotraj spada tudi državno prvenstvo za člane), turnir ranga A, turnir ranga B, turnir
ranga C, državna prvenstva za mlajše kategorije (Junior,U14, U16, U18, U20) lahko nastopijo le igralci, ki so
registrirani v skladu s Pravilnikom o registraciji igralcev odbojke na mivki ter povabljeni tuji igralci, če turnir
izpolnjuje pogoje za nastop tujcev (potrditev turnirja s strani FIVB) in so tuji tekmovalci registrirani v skladu s
Pravilnikom o registraciji igralcev odbojke na mivki. Na turnirjih ranga C lahko nastopijo tudi neregistrirani igralci.
FIVB, CEV ali MEVZA TURNIRJI
4. člen
Organizator FIVB, CEV ali MEVZA turnirja v odbojki na mivki mora za organizacijo dobiti soglasje Odbojkarske
zveze Slovenije, ki mu lahko izda soglasje le, če organizator izpolnjuje zahteve Svetovne odbojkarske organizacije
(FIVB) oziroma Evropske odbojkarske organizacije (CEV). Pogoje za organizacijo mednarodnega turnirja
organizator in Odbojkarska zveza Slovenije definirata v posebni pogodbi. Turnir mora biti prijavljen na ustrezno
institucijo (FIVB ali CEV) v skladu z zahtevami pristojnih institucij.
Vodstvo tekmovanja
V samem vodstvu mednarodnega turnirja v odbojki na mivki mora biti vsaj en predstavnik Odbojkarske zveze
Slovenije, ki je zadolžen za nadzor nad izpolnjevanjem zahtev mednarodnih organizacij (FIVB, CEV).
Nastop tujih igralcev
Tujci lahko nastopajo na mednarodnih turnirjih v odbojki na mivki le v skladu s pravili FIVB.
Nastop domačih igralcev
Člani članic OZS lahko nastopajo na mednarodnih turnirjih v odbojki na mivki le v skladu s pravili FIVB in v
soglasju Odbojkarske zveze Slovenije.
Nagradni sklad
Nagradni sklad na mednarodnih turnirjih v odbojki na mivki mora biti postavljen v skladu s pravili FIVB ali CEV.
Uradna žoga
Uradna žoga na mednarodnih turnirjih v odbojki na mivki je predpisana s strani FIVB.
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Sankcije
Proti članici OZS, ki bo organizirala in promovirala mednarodni
odbojki na mivki brez soglasja Odbojkarske zveze Slovenije se
tudi sankcijam Svetovne in Evropske federacije (FIVB, CEV).
mednarodni turnir v odbojki na mivki pod okriljem FIVB in CEV
Slovenije.

turnir ali turnir za državno prvenstvo v
sproži disciplinski postopek, podleže pa
Nečlanica OZS lahko organizira
le s soglasjem Odbojkarske zveze

Člani članic OZS, ki nastopijo na neodobrenem mednarodnem turnirju v odbojki na mivki v Sloveniji
ali brez dovoljenja Odbojkarske zveze Slovenije nastopijo na turnirju odbojke na mivki v tujini podležejo
sankcijam Svetovne in Evropske federacije (FIVB, CEV), proti njim pa se sproži tudi disciplinski postopek z
Disciplinskim pravilnikom.
TURNIRJI RANGA – Slovenian BeachTour
5. člen
Organizator turnirjev odbojke na mivki ranga SBT je Odbojkarska zveza Slovenije, ki pa lahko koncesijo podeli
tudi enemu ali več organizatorjem. Pogoje za organizacijo turnirjev organizator in Odbojkarska zveza Slovenije
definirata v posebni pogodbi. Turnirje se prijavi svetovni odbojkarski federaciji FIVB.
Serija je odprtega tipa in se lahko vanjo vključijo turnirji, ki sprejmejo pogoje in zadostijo zahtevam postavljenim
s strani OZS in promotorja.
Organizator mora za vključitev turnirja v Slovenian Beach Tour pravočasno podati prijavo turnirja na OZS v
skladu z navodili in sprejeti tekmovalne, tehnične in marketinške pogoje ter pravočasno plačati takso.
OZS imenuje in delegira za turnir sodnike in delegata, ki opravlja naloge vodje tekmovanja.
Organizator mora kriti stroške delegata in sodnikov v skladu s pravilnikom o višini taks.
Organizator je dolžan po končanem turnirju posredovati Odbojkarski zvezi Slovenije poročilo (na predpisanem
obrazcu), ki mora vsebovati seznam udeležencev turnirja (igralci), rezultate turnirja ter foto material (min.
kvalitetnih 20 fotografij v resoluciji 1200x900 pixel. Zaželen je tudi video material iz turnirja.
TURNIRJI RANGA A
6. člen
Organizator mora pravočasno podati prijavo turnirja na OZS v skladu z navodili in sprejeti tekmovalne in
tehnične pogoje ter pravočasno plačati takso.
OZS imenuje in delegira enega sodnika/delegata, ki opravlja naloge vodje tekmovanja. Delegata lahko OZS
imenuje tudi po predlogu organizatorja, v kolikor je ta usposobljen opravljati naloge vodje tekmovanja.
OZS imenuje in delegira za turnir sodnike.
Organizator mora kriti stroške delegiranega delegata/sodnika ter sodnikov v skladu s pravilnikom o višini taks.
Organizator je dolžan po končanem turnirju posredovati Odbojkarski zvezi Slovenije poročilo (na predpisanem
obrazcu), ki mora vsebovati seznam udeležencev turnirja (igralci), rezultate turnirja ter foto material (min.
kvalitetnih 20 fotografij v resoluciji 1200x900 pixel.
TURNIRJI RANGA B
7. člen
Organizator mora pravočasno podati prijavo turnirja na OZS v skladu z navodili in sprejeti tekmovalne in
tehnične pogoje ter pravočasno plačati takso.
Organizator samostojno poskrbi za sojenje na tekmah.
Organizator lokalnega turnirja v odbojki na mivki je dolžan po končanem turnirju posredovati Odbojkarski zvezi
Slovenije poročilo (na predpisanem obrazcu), ki mora vsebovati seznam udeležencev turnirja (igralci in sodniki) ter
rezultate turnirja. Zaželjene tudi fotografije v resoluciji 1200x900 pixel.
Registracija igralcev se lahko opravi izjemoma tudi na samem turnirja v skladu s pravilnikom o
registraciji igralcev.
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TURNIRJI RANGA C
8. člen
Organizator mora pravočasno podati prijavo turnirja na OZS v skladu z navodili in sprejeti tekmovalne in
tehnične pogoje ter pravočasno plačati takso.
Na turnirju lahko nastopajo registrirani in neregistrirani igralci. Na turnirju ranga C nima pravice nastopa
najboljših 8 uvrščenih igralcev SLO lestvica, ki velja na dan turnirja.
Organizator samostojno poskrbi za sojenje na tekmah.
Organizator lokalnega turnirja v odbojki na mivki je dolžan po končanem turnirju posredovati Odbojkarski zvezi
Slovenije poročilo (na predpisanem obrazcu), ki mora vsebovati seznam udeležencev turnirja (igralci in sodniki)
ter rezultate turnirja. Zaželjene tudi fotografije v resoluciji 1200x900 pixel.
Točke osvojenim na turnirjih ranga C se dodeli le igralcem, ki so registrirani v času turnirja. Točk »za nazaj« se
tudi ob kasnejši registraciji igralca ne dodeli.
Državna prvenstva za mlajše kategorije (Junior,U14, U16, U18, U20)
9. člen

Državna prvenstva za mlajše kategorije – regijski turnirji (Junior, U14, U16 )
9a. člen
Državno prvenstvo za mlajše kategorije se bo odvijalo v štirih ( 4 ) regijah in sicer :
- CONA 1 ( štajerska, koroška, prekmurska )
- CONA 2 ( notranjska, gorenjska )
- CONA 3 ( dolenjska )
- CONA 4 ( primorska z Logatcem )
Organizator mora pravočasno podati prijavo turnirja regijskim predstavnikom, ki potem posredujejo prijavo na OZS
v skladu z navodili. Organizator mora sprejeti tekmovalne in tehnične pogoje ki so predvideni za regijska
tekmovanja.
Organizator je dolžan po končanem turnirju posredovati Odbojkarski zvezi Slovenije poročilo (na predpisanem
obrazcu), ki mora vsebovati seznam udeležencev turnirja (igralci), rezultate turnirja ter foto material (min.kvalitetnih
10 fotografij v resoluciji 1200x900 pixel).
Državna prvenstva za mlajše kategorije U18
9b. člen
Organizator mora pravočasno podati prijavo turnirja na OZS v skladu z navodili in sprejeti tekmovalne in tehnične
pogoje.
OZS imenuje in delegira za turnir sodnike in delegata, ki opravlja naloge vodje tekmovanja. Organizator mora kriti
stroške delegata in sodnikov v skladu s pravilnikom o višini taks.
Organizator je dolžan po končanem turnirju posredovati Odbojkarski zvezi Slovenije poročilo (na predpisanem
obrazcu), ki mora vsebovati seznam udeležencev turnirja (igralci), rezultate turnirja ter foto material (min 20
kvalitetnih fotografij v resoluciji 1200x900 pixel.)
Državna prvenstva za mlajše kategorije U20
9c. člen
Za državna prvenstva U20 bodo veljale 2 udeležbe na članskih turnirjih ranga SBT, A in B.Za točke bosta veljala 2
od 3 turnirjev po sistemu točkovanja za kategorijo znotraj članskega turnirja
REKREACIJSKI TURNIRJI
10. člen
Prijava rekreacijskih turnirjev ni obvezna, razen izjem, kot je definirano v tabeli 12. in 13. člena tega pravilnika.
Organizator rekreativnega turnirja v odbojki na mivki ni dolžan poročati o izvedbi turnirja, razen izjem, kot je
definirano v tabeli 12. in 13. člena tega pravilnika, lahko pa Odbojkarski zvezi Slovenije posreduje poročilo, za
katerega priporočamo da vsebuje seznam udeležencev turnirja (igralci) ter rezultate turnirja ter fotografije.
Na teh turnirjih ne smejo igrati registrirani igralci v odbojki na mivki s člansko licenco. Organizatorji rekreacijskih
turnirjev imajo možnost omejiti nastope igralk in igralcev iz 1.,2. ali 3. Državne odbojkarske lige. Omejitve morajo
biti jasno definirane v razpisu oziroma prijavnem obrazcu.
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PROMOCIJSKI in EKSHIBICIJSKI TURNIRJI
11. člen
Na teh turnirjih lahko igrajo registrirani igralci v odbojki na mivki le v kolikor organizator turnirja prejme od OZS za
to potrebno soglasje. Soglasje se ne podeli v kolikor se termin promocijskega ali eksibicijskega turnirja pokriva s
terminom Slovenian Beach Tour, A turnirjev , B turnirjev ali državnim prvenstvom katerekoli kategorije. Soglasje
se prav tako ne podeli v kolikor turnir ne izpolnjuje vseh pogojev iz aktualnih pravilnikov odbojke na mivki.
PRIJAVA IN ODOBRITEV TURNIRJEV
12. člen
Vse dogodke v odbojki na mivki v Sloveniji za tekoče leto, kjer nastopajo registrirani igralci je potrebno prijaviti
pravočasno v skladu s pravilnikom pri OZS in poravnati obveznosti, ki izhajajo iz tega pravilnika.
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Prijava turnirjev in plačilo takse
RANG TURNIRJA
FIVB, CEV ali MEVZA
turnir
SBT turnir
A turnir
B turnir
C turnir
državna prvenstva za
mlajše kategorije
(Junior,U14, U16, U18,
U20)
rekreacijski turnirji –
pari
rekreacijski turnirji trojke
promocijski oziroma
ekshibicijski turnirji

PRIJAVA

VIŠINA TAKSE

ROK za PLAČILO
TAKSE

PRIPOROČENA
MAX.
PRIJAVNINA

VIŠINA TAKS za
SODNIKE/
DELEGATE

v skladu z določili
FIVB, CEV in
MEVZA

v skladu z določili
FIVB, CEV in MEVZA

v skladu z določili FIVB,
CEV in MEVZA

v skladu z določili FIVB,
CEV in MEVZA

v skladu z določili FIVB,
CEV in MEVZA

rok postavi OZS

150 € na kategorijo
( razen DP)

najkasneje 7.5.2018

35 €

70 € /dan

30 €

70 € /dan

20 €

-

20 €

-

ROK za
PRIJAVO

DA, obvezna v skladu
z določili FIVB, CEV
in MEVZA
DA, obvezna v skladu
z določili OZS
DA, obvezna v skladu
z določili OZS
DA, obvezna v skladu
z določili OZS
DA, obvezna v skladu
z določili OZS

najkasneje 3 tedne
pred turnirjem
najkasneje 14 dni
pred turnirjem
najkasneje 14 dni
pred turnirjem

DA, obvezna v skladu
z določili OZS
DA, v kolikor je
denarni nagradni
sklad nad 250 € na
kategorijo
NE, vendar zaželjena
DA, v kolikor
nastopajo registrirani
igralci

0 € na kategorijo

najkasneje 14 dni pred
turnirjem
najkasneje 1 teden pred
turnirjem
najkasneje 1 teden pred
turnirjem

najkasneje do 30.05.
tekočega leta

-

-

-

najkasneje 14 dni
pred turnirjem

0 € na kategorijo

najkasneje 1 teden pred
turnirjem

-

-

-

-

-

najkasneje 14 dni pred
turnirjem

-

-

75 € na kategorijo
20 € na kategorijo

-

-najkasneje 3 tedne
pred turnirjem

0 € na kategorijo

Uradna prijava turnirja poteka preko razpisa, ki ga za tekoče leto razpiše OZS in objavi na spletni strani
www.odbojka.si. Turnir se vpiše in potrdi v uradni koledar turnirjev na spletni strani OZS po plačilu takse.
Plačilo takse se izvede na račun TRR OZS: SI56 3000 0001 1651 094 (Banka Sberbank). Ko OZS prejme
potrdilo o plačani taksi pošlje potrditveni e--mail o plačilu takse kontaktni osebi organizatorja.
V primeru odpovedi turnirja po zaključenem roku za prijavo plačane takse OZS ne vrača, razen v primeru višje
sile (vremenske razmere). Organizator mora podati poročilo in dokazno gradivo (foto ali video material) zakaj
turnir ni bil izveden.
Organizator SBT, A, in DP turnirjev mora poravnati takse sodnikom in delegatom, ter jim povrniti potne stroške
v višini 0,2 € na km (v primeru drugačnega dogovora morajo sodniki ali delegati podati pisno izjavo da se s tem
strinjajo). Prav tako mora zagotoviti sodnikom in delegatom prenočitve in minimalno 2 obroka dnevno. Sodniki
morajo biti prisotni na tehničnem sestanku (eno uro pred pričetkom turnirja). Delegat na SBT-- in A turnirju mora
biti prisoten na prizorišču pred turnirjem in preveriti izpolnjevanje pogojev za izvedbo turnirja.
NAGRADNI SKLAD
13. člen
RANG TURNIRJA
FIVB, CEV ali MEVZA
turnir

NAGRADNI SKLAD (BRUTO ZNESKI)

IZVAJANJE PLAČIL

v skladu z določili FIVB, CEV in MEVZA

v skladu z določili FIVB,
CEV in MEVZA

minimalno 2.500 € na kategorijo brez
vrednosti praktičnih nagrad / max. 5.000 € na
kategorijo

ZA DOMAČE IGRALCE SE
IZPLAČILO NAGRAD
IZVEDE PREKO OZS

minimalno 1.500 € na kategorijo brez
vrednosti praktičnih nagrad/ maksimalno
2.500 € na kategorijo

ORGANIZATOR

minimalno 750 € na kategorijo brez vrednosti
praktičnih nagrad / maksimalno 1500 € na
kategorijo

ORGANIZATOR

C turnir

maksimalno 750€ na kategorijo

ORGANIZATOR

državna prvenstva za
mlajše kategorije
(Junior,U14,U16,U18,
U20)

Praktične nagrade – ni omejitve

--

rekreacijski turnirji
(dvojke)

maksimalno 700 € (vključno z vrednostjo
praktičnih nagrad) na kategorijo

ORGANIZATOR

rekreacijski turnirji
(trojke)

Praktične in denarne nagrade – ni omejitve

SBT turnir

A turnir

B in turnir

promocijski oziroma
ekshibicijski turnirji

Maksimalno 1.999 € na kategorijo

ORGANIZATOR

ORGANIZATOR

Organizator je dolžan izplačati nagrado v skladu z
veljavno davčno zakonodajo (prijava dohodnine ter
plačilo akontacijo dohodnine v višini 25% bruto
vrednosti zneska)
Organizator je dolžan izplačati nagrado v skladno z
veljavno davčno zakonodajo (prijava dohodnine ter
plačilo akontacijo dohodnine v višini 25% bruto
vrednosti zneska)
Organizator je dolžan izplačati nagrado v skladno z
veljavno davčno zakonodajo (prijava dohodnine ter
plačilo akontacijo dohodnine v višini 25% bruto
vrednosti zneska)
Organizator je dolžan izplačati nagrado v skladno z
veljavno davčno zakonodajo (prijava dohodnine ter
plačilo akontacijo dohodnine v višini 25% bruto
vrednosti zneska)
-

Organizator je dolžan izplačati nagrado v skladno z
veljavno davčno zakonodajo (prijava dohodnine ter
plačilo akontacijo dohodnine v višini 25% bruto
vrednosti zneska)
Organizator je dolžan izplačati nagrado v skladno z
veljavno davčno zakonodajo (prijava dohodnine ter
plačilo akontacijo dohodnine v višini 25% bruto
vrednosti zneska)
Organizator je dolžan izplačati nagrado v skladno z
veljavno davčno zakonodajo (prijava dohodnino ter
plačilo akontacijo dohodnine v višini 25% bruto
vrednosti zneska)
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Priporočena razporeditev nagradnega sklada za turnirje na kategorijo
8 ekip na glavnem turnirju
% od nagradnega
MESTO
sklada

12 ekip na glavnem turnirju
% od nagradnega
MESTO
sklada

16 ekip na glavnem turnirju
% od nagradnega
MESTO
sklada

1

30,0%

1

30,0%

1

30,0%

2

20,0%

2

20,0%

2

20,0%

3

15,0%

3

15,0%

3

15,0%

4

10,0%

4

10,0%

4

10,0%

5

7,0%

5

7,0%

5

5,0%

5

7,0%

5

7,0%

5

5,0%

7

5,5%

7

5,5%

7

3,5%

7

5,5%

7

5,5%

7

3,5%

9-- -1 2

2,0%

TEKMOVALNI SISTEMI, NOSILCI IN POVABILA
14. člen
Sistem tekmovanja glede na rang turnirja
RANG TURNIRJA

FIVB, CEV ali MEVZA
turnir

SBT turnir *

A turnir

B turnir

državna prvenstva
za mlajše kategorije
(Junior,U14,U16,U18
,U20)
rekreacijski
turnirji (dvojke)
rekreacijski
turnirji (trojke)
promocijski
oziroma
ekshibicijski
turnirji

SISTEM TEKMOVANJA

GLAVNI TURNIR

v skladu z določili FIVB, CEV in MEVZA

v skladu z določili FIVB, CEV in
MEVZA

Glavni turnir (sistem 12 ali 16 ekip) v ženski
konkurenci lahko tudi sistem 8 + kvalifikacije
(sistem tekmovanja določi vodja tekmovanja)
izvedene en dan pred glavnim turnirjem
oziroma drugače s soglasjem OZS

Skupinski del tekmovanja po novem
sistemu FIVB za 16 ekip. Tekma se
igra na 2 dobljena niza do 21 točke.
Tie break se igra do 15 točke.

Glavni turnir (minimalno 8 ekip) +
kvalifikacije izvedene en dan pred glavnim
turnirjem oziroma drugače s soglasjem OZS

Skupinski del tekmovanja po novem
sistemu FIVB za 16 ekip. Tekma se
igra na 2 dobljena niza do 21 točke. Tie
break se igra do 15 točke.

Glavni turnir (minimalno 8 ekip) +
kvalifikacije

Skupinski del tekmovanja po novem
sistemu FIVB. Tekma se igra na 2
dobljena niza do 21 (ali 15 točke)
točke. Tie break se igra do 15 točke (ali
12 točke) .

KVALIFIKACIJE
v skladu z določili FIVB, CEV in
MEVZA
Sistem enojne eliminacije. V primeru
enojne eliminacije se vsaka tekma
obvezno igra na 2 dobljena niza do 21
točke. Tie break se igra do 15 točke.
Sistem enojne eliminacije. V primeru
enojne eliminacije se vsaka tekma
obvezno igra na 2 dobljena niza do 21
točke. Tie break se igra do 15 točke.
Sistem enojne eliminacije. V primeru
enojne eliminacije se vsaka tekma
obvezno igra na 2 dobljena niza do 21
točke. Tie break se igra do 15 točke.

Glavni turnir (sistem tekmovanja določi vodja
tekmovanja glede na število prijavljenih ekip)

Sistem tekmovanja določi vodja
tekmovanja glede na število prijavljenih
ekip

ni kvalifikacij

Poljubno

Poljubno

Poljubno

Poljubno

Poljubno

Poljubno

V kolikor nastopajo registrirani igralci
potrebno za izbrani sistem tekmovanja
pridobiti dovoljenje komisije za odbojko na
mivki

V kolikor nastopajo registrirani igralci
potrebno za izbrani sistem tekmovanja
pridobiti dovoljenje komisije za odbojko
na mivki

V kolikor nastopajo registrirani igralci
potrebno za izbrani sistem tekmovanja
pridobiti dovoljenje komisije za odbojko
na mivki

*Opomba
- pogoj za sistem 16 je dvodnevni turnir
- če turnir ni dvodnevni se mora igrati system 12 ali manj zaradi omejitve števila tekem na dan
- Državno prvenstvo za člane se igra po skupinah (12 ekip – 4 skupine po 3 ekipe)
- Tudi ostali turnirji lahko priredijo sistem tekmovanja, po predhodnem dogovoru z OZS

Direktno uvrščene ekipe na glavni turnir, podeljevanje povabil
DIREKTNO UVŠČENI NA GLAVNI TURNIR
8 ekip

4 ekipe po SLO lestvici

12 ekip

4 ekip po SLO lestvici

16 ekip

8 ekip po SLO lestvici

24 ekip

12 ekip po SLO lestvici

WILDCARD
2 WC – 1 podeli organizator, 1
OZS
2 WC tujim ekipam – podeli
OZS, 1 SLO WC organizator,
1 SLO WC podeli OZS
2 WC tujim ekipam – podeli
OZS, 1 SLO WC organizator,
1 SLO WC podeli OZS
2 WC tujim ekipam – podeli
OZS, 1 SLO WC organizator,
1 SLO WC podeli OZS

KVALIFIKACIJE
2 ekipi iz kvalifikacij v glavni
turnir
4 ekipe iz kvalifikacij na glavni
turnir
4 ekipe iz kvalifikacij na glavni
turnir
8 ekip iz kvalifikacij na glavni
turnir

* Podeljevanje WC na državnem prvenstvu je v domeni OZS. Organizator lahko priporoči 1 ekipo za podelitev WC, oziroma po
dogovoru z OZS.
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Minimalno št. igrišč in št. dni trajanja turnirja
Glede na sistem tekmovanja se določi minimalno število igrišč in število dni trajanja turnirja za regularno
izpeljavo tekmovanja. Glavno vodilo je, da ekipe na glavnem turnirju ne smejo odigrati več kot 3 tekme na dan.
Izjemoma 4 tekme na dan v kolikor zaradi višje sile (npr. vremenski pogoji) ni možno drugače.
Delegat oziroma vodja tekmovanja mora upoštevati pravilnik o sistemu tekmovanja.Hkrati se mora držati glavnega
vodila o številu tekem na dan.
IZVEDBA TURNIRJEV – TEHNIČNI IN LOGISTIČNI POGOJI
15. člen
Igralna površina
Igralna površina vključuje igralno polje (16x8m) in prosto cono (v skladu s tabelo Tehnični in logistični pogoji) in
višino najmanj 10 m brez kakršnih koli ovir nad igralno površino. Igralno polje mora biti simetrično.
Igralno polje v kategoriji Junior je 4 x12m. Globina mivke mora biti vsaj 30 cm (priporočeno 40 cm). Mivka mora biti
sestavljena iz fino drobnih, kompaktnih zrnc, izravnana in enotna, brez skal, kamenja, školjk ali katerega drugega
predmeta, ki bi lahko predstavljal nevarnost za poškodbo igralca.
Organizator mora imeti na voljo obračalnik mivke »frezo« in v primeru dežja ali pretrde igralne površine mivko
obrniti in zravnati pred pričetkom tekme.
Črte / Linije
Igralno polje označujeta dve stranski in dve končni črti/liniji, ki so nameščene v dimenzijah igralnega polja.
Na igralnem polju ni sredinske črte/linije, ki označuje polovico igrišča. Črte/linije morajo biti široke med 5--8 cm.
Črte/linije morajo biti v barvi, ki je v močnem nasprotju z barvo peska/mivke. Črte/linije, ki označujejo igralno
polje morajo biti iz prožnega, mehkega in odpornega materiala.
Razsvetljava
Za uradna tekmovanja, ki se igrajo ponoči, mora svetloba na igralnem polju zadostiti pogojem TV produkcije.
Mreža in stebri
Mreža
Mreža je dolga 8,5 m in 1 m (+/-- 3 cm) široka. Napeto mrežo postavimo na sredino igralnega polja.
Mreža ima kvadrate velikosti 10x10 cm (oziroma po novem tudi manjše), zgornji in spodnji rob mreža je širok 7-- 10
cm skozi katerega teče prožni kabel/žica, ki služi napenjanju mreže. Zgornji in spodnji rob mreže se poljubno lahko tudi
potiska.
Stranska roba mreže
Dva barvna trakova, širine 5--8 cm (iste širine kot črte/linije) in 1m dolžine sta pritrjena vertikalno na mrežo,
točno nad črte/linije, ki označujejo igralno polje. Smatrana sta kot del mreže, možno jih je tudi potiskati.
Antene
Antena je prožna palica, dolga 1,8 m in premera 10 mm. Izdelana je iz steklenih vlaken ali njemu podobnem
materialu. Anteni sta pritrjeni na stranski rob mreže, vsaka na drugi strani mreže. Zgornji del antene, ki je 80 cm
nad mrežo, mora biti obarvan na vsakih 10 cm, z drugačno kontrastno barvo, najpogosteje z rdečo in belo.
Anteni se štejeta kot del mreže, in omejujeta igralno polje nad mrežo.
Stebri za mrežo
Stebri za mrežo morajo biti gladki in 2,55 m nad igralno površino. Stebri morajo biti prilagodljivi za spreminjanje
višine mreže. Stebri morajo biti pritrjeni v tla med 0,7--1m stran od črt/linij, ki označujejo igralno polje. Pritrjevanje
stebrov v tla z žicami je prepovedano. Prav tako morajo biti vsi nevarni predmeti, ki služijo kot pomoč pri
pritrjevanju stebrov odstranjeni.
Višina mreže
• Junior -- 2,10 m za moške in 2,10 m za ženske
• U--14 -- 2,20 m za moške in 2,20 m za ženske
• U--16 -- 2,35 m za moške in 2,24 m za ženske
• U--18 -- 2,43 m za moške in 2,24 m za ženske
• U--20 -- 2,43 m za moške in 2,24 m za ženske
• Člani -- 2,43 m za moške in 2,24 m za ženske
• Rekreativna tekmovanja – priporočamo višino mreže za člane

Višina mreže se z merilno palico na sredini igralnega polja. Na obeh koncih mreže (pri črti/liniji) morata biti
višina enaka in ne sme odstopati od uradne višine mreže za več kot 2 cm.
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Žoga
Uradna tekmovanja (SBC, A, B in DP) se morajo igrati z žogo, ki je predpisana s strani OZS.
Tabela: Logistični in tehnični pogoji
POSTAVKE

Turnir SBT

Turnir A

Turnir B inC

DP mlajši

1.IGRIŠČE
16 x 8m (izjema
Junior)

Igralno polje

16 x 8 m

16 x 8 m

16 x 8 m

Prosta cona -- Stranske linije

4 m -- 6m

3 m -- 6m

2,5 m -- 6m

2,5 m -- 6m

Prosta cona – Servisna linija

4 m -- 6m

3 m -- 6m

2,5 m -- 6m

2,5 m -- 6m

3 m od stranske linije

2 m od stranske linije

Prostor za igralce

2 m od stranske linije 2 m od stranske linije

Oprema prostora za igralce:
2 stola

DA

DA

zaželjeno

DA

senčnik

DA v primeru sonca

DA v primeru sonca

DA v primeru sonca

DA v primeru sonca

DA v primeru sonca

Zaželjeno v primeru
sonca

Zaželjeno v primeru
sonca

Zaželjeno v primeru
sonca

Vidno označeno mesto

o

o

o

hladilnik ali hladilna torba
Cona za fotografe:
Oprema na vsakem igrišču
Stebri, mreža, antene črte

DA

DA

DA

DA

Zaščita za stebre

DA

DA

zaželeno

DA

Sodniški stol

DA

DA

o

DA

Ročni semafor

DA

DA

DA

DA

Veliki semafor

DA

o

o

o

Ravnalci za mivko

DA

DA

o

o

Miza za zapisničarja

Po potrebi

o

o

o

Zastave za linijske sodnike

Po potrebi

o

o

o

500

o

o

o

Zaželeno

o

o

o

DA

zaželeno

DA

2. CENTRALNO PRIZORIŠČE
Kapaciteta tribun
VIP tribuna
Tabla z rezulati

DA

Platforma (snemalni stolp) za TV produkcijo

(v skladu z navodili za TV
produkcijo)

o

o

o

Prostor za TV komentatorja

(v skladu z navodili za TV
produkcijo)

o

o

o

Oprema za podelitev (stopničke)

V skladu z marketinškimi
pogoji

o

o

DA

V skladu z marketinškimi
pogoji

o

o

DA

Prostor za igralce s stoli in mizami

DA

zaželeno

o

O

Prostor za sodnike, delegate

DA

DA

o

O

PRESS prostor

DA

o

o

O

Medicinski prostor s prvo pomočjo

DA

Oprema prve pomoči

Toaletni prostori (WC,tuši)

DA

DA

DA

DA

Parkirišče za udeležence

Po potrebi

Po potrebi

Po potrebi

Po potrebi

Parkirišče za obiskovalce

Po potrebi

Po potrebi

Po potrebi

Po potrebi

Zastave in transparenti
3.RAZNI PROSTORI

Oprema prve pomoči Oprema prve pomoči

4.PARKIRIŠČE

odbojka na mivki -- turnirji -- 8/8

Tabela – Marketinški pogoji OZS
16. člen
POSTAVKE

Turnir SBT in A

Turnir C

DP mlajši

1 OZS transparent

o

1 OZS transparent
1 BeachTour Junior&Youth
transparent
4 sponzor OZS

1 OZS, 1 BeachTour
1 SLO, 1 EU
4 sponzor OZS (DP)

o

o

1 OZS, 1 SLO, 1 EU
4 sponzor OZS

V skladu s CGP priročnikom

Vključitev OZS + BeachVolley
logotipa

Vključitev OZS +
BeachVolley logotipa

V skladu s CGP priročnikom

4 sponzor OZS (DP)

o

o

4 sponzor OZS

OZS logotip
BeachTour logotip

o

o

Po dogovoru

OZS logotip
BeachTour logotip

o

o

Po dogovoru

Stopničke

V skladu s CGP priročnikom

o

o

V skladu s CGP priročnikom

Čeki

V skladu s CGP priročnikom

o

o

o

Po dogovoru

o

o

o

Transparenti

Zastave
Tiskani materiali (plakati,
letaki…)
Senčniki

Dresi
Novinarska stena

TV prenos

1 OZS transparent
1 BeachTour transparent
1 Naziv turnirja
4 sponzor OZS (DP)

Turnir B

Pogoji promotorja
17. člen
Promotor določi svoje tehnične in marketinške pogoje (zahteve in ugodnosti) do 30.4. tekočega leta, ki so jih dolžni
izpolnjevati organizatorji A turnirjev in turnirjev za DP. V primeru kasnejše postavitve pogojev s strani promotorja
se mora promotor individualno dogovoriti o izpolnjevanju pogojev z organizatorji turnirjev.
KONČNE DOLOČBE
18. člen
Pravilnik o turnirjih odbojke na mivki na področju Slovenije tolmači Komisija za odbojko na mivki PRI OZS. Pravilnik
prične veljati naslednji dan po sprejemu.

Predsednik OZS :
Metod ROPRET l.r.
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