
 
PRAVILA TEKMOVANJA za tekmovanje članov in članic 

na državnem prvenstvu v odbojki na mivki 
Simobil Vodafone Masters 2006 

 
 
  
SPLOŠNA DOLOČILA 

1. člen  
Pravilnik predpisuje osnovna določila o organizaciji in vodenju tekmovanj za državno prvenstvo v odbojki na 
mivki Simobil Vodafone Masters 2006. 
 
SISTEM TEKMOVANJA 

2. člen  
Celotna serija štirih turnirjev v odbojki na mivki v letu 2006 se imenuje Simobil Vodafone Masters 2006. 
 

3. člen  
Vsi turnirji so samostojni. Tretji turnir je turnir državnega prvenstva Simobil Vodafone Masters 2006, četrti turnir 
je turnir za Pokal Simobil Vodafone. 
 
GLAVNI TURNIR 

4. člen  
Na glavnih turnirjih (prvi trije turnirji) nastopa 16 moških in 16 ženskih ekip. Na četrtem turnirju (Pokal Simobil 
Vodafone) nastopa 6 moških in 6 ženske ekip. 
 

5. člen  
Na glavnih turnirjih se igra po sistemu dvojne eliminacije na dva dobljena niza do 21 (dve točki razlike), 
eventuelni tretji niz do 15 (dve točki razlike). 
 

6. člen  
Na prvem in drugem turnirju ima pravico direktnega nastopa na glavnem turnirju 6 (šest) najboljše uvrščenih 
moških ekip in 6 (šest) najboljše uvrščenih ženskih ekip. Za ugotavljanje vrstnega reda ekip se upošteva SLO-
lestvica igralcev, ki bo objavljena v torek pred kvalifikacijami (27.06.2006 oz. 18.07.2006).  
Na tretjem turnirju (državno prvenstvo) imajo pravico direktnega nastopa na glavnem turnirju 4 prvo uvrščene 
ekipe s prvega turnirja (moški in ženske), 4 prvo uvrščene ekipe z drugega turnirja (neupoštevajoč ekipe, ki so si 
nastop na DP priborile že na prvem turnirju) in 7 ekip (v moški in ženski konkurenci) najbolje uvrščenih ekip po 
SLO-lestvici igralcev, ki bo objavljena v torek pred kvalifikacijami (01.08.2006) – neupoštevajoč ekipe, ki so si 
pravico direktnega nastopa priborile že z uvrstitvijo na prvem turnirju.  
Ekipa, ki se prijavi na turnir državnega prvenstva mora skupaj nastopiti najmanj na enem od prvih dveh turnirjev. 
Na četrtem turnirju (Pokal Simobil Vodafone) imajo pravico direktnega nastopa na glavnem turnirju 3 prvo 
uvrščene ekipe državnega prvenstva (tretji turnir) 
Če katera od uvrščenih ekip ne izkoristi pravice nastopa na turnirju, jo nadomesti naslednje uvrščena ekipa. 
 

7. člen  
Odbojkarska zveza Slovenije se obvezuje, da bo točke igralcev oziroma igralk objavljala tudi na svojih internet 
straneh (www.odboj-zveza.si). 
 

8. člen  
Komisija za odbojko na mivki ima pravico povabiti na prvi in drugi glavni turnir (Wild card) dve (2) ekipi v moški in 
dve (2) ekipi v ženski konkurenci. Vabila so namenjena tujim ekipam, če za turnir ne bo prijavljenih tujih ekip se 
poveča število ekip, ki se na turnir uvrstijo preko kvalifikacij. 
Eno vabilo v moški in eno vabilo v ženski konkurenci na prvem in drugem turnirju lahko podeli tudi domačin. 
Domačin lahko podeli vabilo le SLO ekipi. 
 

9. člen  
Komisija za odbojko na mivki ima pravico povabiti na tretji turnir (Wild card) tri (3) ekipe v moški in tri (3) ekipe v 
ženski konkurenci.  
 
KVALIFIKACIJE 

10. člen  
Vse prijavljene ekipe, ki si po točkovanju niso zagotovile pravice direktnega nastopa na glavnem turnirju (prva 
dva turnirja) si lahko to zagotovijo preko nastopa na kvalifikacijah, ki bo pred glavnim turnirjem. 
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11. člen  

Sistem igranja na kvalifikacijah bo odvisen od števila prijavljenih ekip in ga določita vodja turnirja ter glavni 
sodnik na kvalifikacijskem turnirju. 
 

12. člen  
Prijava ekip za kvalifikacije je možna še tudi na dan turnirja in sicer 1 uro pred začetkom turnirja na samem 
prizorišču, vendar ima vodja tekmovanja pravico omejiti število prijavljenih ekip. 
 
OPREMA 

13. člen  
Igralci(ke) na kvalifikacijah nastopajo v lastni opremi. 
 

14. člen  
Igralci nastopajo na glavnem turnirju v majicah, ki jih zagotavlja Komisija za odbojko na mivki. Igralci nimajo 
pravice do reklamnega prostora na majicah. Igralec dobi na prvem turnirju dve majice in še eno na naslednjem 
glavnem turnirju na katerega se uvrsti (max. 3).  
 

15. člen  
Igralca morata nastopiti na glavnem turnirju v hlačah istega modela, kroja in barve v skladu s pravili FIVB (hlače 
segajo do minimalno 20 cm nad kolenom).. 
 

16. člen  
Igralci imajo za svoje sponzorje na razpolago (brez omejitve) ves prostor na svoji lastni opremi (hlačke, čepica, 
očala, trak, ...). Igralci lahko za svoje sponzorje uporabijo tudi maximalno 4 začasne tatuje (max. širina 10 cm) 
oziroma trak na nadlaktnici roke (max. širine 10 cm). 
 

17. člen  
Igralke nastopajo na glavnem turnirju v zgornjem delu (top), ki jih zagotavlja Komisija za odbojko na mivki. 
Igralka dobi na prvem turnirju dva zgornja dela in še enega na naslednjem glavnem turnirju na katerega se uvrsti 
(max. 3). 
 

18. člen  
Igralki morata nastopiti na glavnem turnirju v hlačkah istega modela, kroja in barve v skladu s pravili FIVB 
(dimenzija hlačk na robu je max. 7 cm). 
Igralka ima za svoje sponzorje na razpolago (brez omejitve) ves prostor na hlačkah in ves prostor na svoji lastni 
opremi (čepica, očala, trak, ...). 
 

19. člen  
Igralke lahko za svoje sponzorje uporabijo tudi maximalno 4 začasne tatuje (max. širina 10 cm) oziroma trak na 
nadlaktnici roke (max. širine 10 cm). 
 

20. člen  
Udeleženci zaključne ceremonije (podelitev priznanj in nagrad za 1., 2. in 3. mesto) so se dolžni udeležiti 
razglasitve v predpisani opremi (majice – moški oziroma kompleti – ženske in ostala lastna oprema v 
predpisanih normah). 
 

21. člen  
Udeležencu, ki bo kršil 20. člen se ne izplača priigrana nagrada. 
 
EKIPE – PRAVICE NASTOPA 

22. člen  
Ekipo sestavljata dva igralca oziroma igralki - brez rezerv. Igralci lahko na vsakem turnirju nastopajo za različne 
ekipe (razen turnirja državnega prvenstva). 
 

23. člen  
Igralci(ke) nastopajo na turnirjih na lastno odgovornost. 
 

24. člen  
Na prvem, drugem in četrtem turnirju lahko nastopajo tudi tujci. Na tretjem turnirju (državno prvenstvo) lahko 
nastopajo samo SLO državljani, ekipa pa je morala nastopiti skupaj vsaj na enem od prvih dveh turnirjev. 
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25. člen  

Na turnirjih lahko nastopijo samo igralci, člani OZS, z veljavno SLO licenco in plačano prijavnino za posamezen 
turnir. Povabljeni tuji igralci lahko nastopajo tudi z veljavno FIVB ali CEV licenco in jim ni potrebno plačevati 
prijavnine. 
 

26. člen  
Pogoji za dodelitev SLO licence za odbojko na mivki so : 

-  plačana članarina 4.000 SIT  
-  podpisan obrazec Obveznosti igralcev (2006) oziroma Obveznosti igralk (2006) 

 
27. člen  

Prijavnina za posamezni turnir je 2.000 SIT na igralca. 
 

28. člen  
Na glavnih turnirjih je razpored tekem časovno opredeljen.  
Na kvalifikacijah potekajo tekme ena za drugo, brez časovnega razporeda, oziroma po razporedu, ki ga določi 
vodja tekmovanja.  
 

29. člen  
Ekipa je izgubi tekmo z 2:0 b.b. če se ne pojavi na igrišču v 10 minutah po predpisanem času za začetek tekme. 
 

30. člen  
Če ekipa zapusti igrišče ali noče nadaljevati že začete tekme izgubi tekmo (manjkajoče točke do 2:0 oziroma do 
2:1 v nizih se dopolnijo). Ekipa se diskvalificira in nima pravice nastopa v nadaljevanju tekmovanja (repasaž).  
 
PRITOŽBE   

31. člen 
Na tekmo, rezultat in uporabo pravil in pravilnikov je možna pritožba. Pritožba mora biti ustno najavljena sodniku 
na tekmi in podana pisno v 15 minutah po zaključku tekme. V tem času mora ekipa pisno obrazložiti najavljeno 
pritožbo in plačati vodji tekmovanja pritožbeno takso, ki znaša 2.500 SIT, ki se v primeru upravičenosti pritožbe 
vrne. 
O pritožbi odloča komisija, ki jo sestavljajo: vodja tekmovanja, vodja sodnikov (sodnik z najvišjim rangom, vendar 
ne sodnik, ki je sodil tekmo) in predstavnik nevtralne ekipe.  
Eventuelne pritožbe ekip (Komisija za odbojko na mivki) na sklep komisije nimajo vpliva na nadaljni razpored 
finalnega turnirja. 
 

32. člen 
Na odločitev komisije, ki je odločala o pritožbi na turnirju je v roku 72 ur po prejemu sklepa možna pritožba na 
Komisijo za odbojko na mivki, ob vplačilu pritožbene takse v višini 20.000 SIT na ŽR OZS. Odločitev Komisije za 
odbojko na mivki je dokončna. 
 

33. člen  
Na vseh turnirjih se igra z uradno žogo (GALA – Smash plus). Žogo zagotovi Komisija za odbojko na mivki. 
 

34. člen  
Vodja tekmovanja lahko odredi preizkus nastopanja pod vplivom alkohola oziroma mamil za sodnike (0.0), 
igralce ali druge aktivni udeležence (0.5) turnirja. Ob ustrezni zahtevi Olimpijskega komiteja Slovenije so igralci 
dolžni opraviti tudi test nastopanja pod vplivom nedovoljenih poživil (doping). 
 
KONČNE DOLOČBE 

35. člen 
Ta pravila tolmači predsedstvo OZS. Predsedstvo OZS si pridržuje pravico do spremembe teh Pravilnika, če 
ugotovi, da je to potrebno, ali če to predlaga dve tretjini klubov včlanjenih v OZS. 
 

36. člen 
Pravila je sprejelo predsedstvo OZS dne 20.06.2006. 
 
               
   Predsednik OZS : 
          Matjaž Kovačič l.r. 
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