Na osnovi 31. člena statuta Odbojkarske zveze Slovenije je Predsedstvo OZS na korespondenčni seji
dne, 14. aprila 2022, sprejelo:

PRAVILNIK ZA DP MLADI (U16, U18, U20) V ODBOJKI NA MIVKI ZA 2022

Igralci/igralke v odbojki na mivki (v primeru mladoletnikov njihovi starši oz. zakoniti skrbniki), morajo
skladno s Pravilnikom o registraciji društev in igralcev/igralk odbojke na mivki, najmanj 20 dni pred
posameznim nastopom na turnirju DP v odbojki na mivki v organizaciji OZS zagotoviti:
•

spletno registracijo igralca/igralke pri OZS (http://www.volleyball.si/beachvolley/) in plačati
registracijsko takso,

•

pravočasno in ustrezno prijavo za nastop na posameznem turnirju na spletni strani OZS
(http://www.vollevball.si/beachvollev/). na katerem namerava nastopiti,

•

opraviti protidopinško e-izobraževanje, ki ga predpisuje Slovenska antidoping organizacija
(SLOADO) - veljavnost protidopinškega izobraževanja je 2 leti, povezavo in vse potrebne
informacije dobite na spletni strani Slovenske protidopinške agencije SLOADO
https://www.sloado.si/.

Igralci in igralke, ki nastopajo na turnirjih DP v odbojki na mivki morajo imeti:
•

ustrezno dokazilo (potrdilo o plačani članarini) članstva v klubu, ki je registrirano kot športno
društvo za odbojko na mivki za tekočo tekmovalno sezono,

•

ustrezno dokazilo oz. potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, ki ni starejše od 6 mesecev.

KOLEDAR TEKMOVANJ DP - mladi za leto 2022

U16 (2007 in mlajši)
Na finale DP U16, ki bo na Kongresnem trgu v sklopu FIVB turnirja v Ljubljani v petek, 29.7.2022, se
uvrstijo najboljše štiri ekipe po točkovanju na lestvici DP mladi. Upošteva se rezultate ekip na turnirjih
U16 za DP mladi. Na finalu DP se odigrata tekmi za 3.mesto ter tekma za l.mesto v posamezni
kategoriji (M/Ž).
Turnirji U16 (m/ž):
•

1. turnir: 3.6. - 5.6.2022

•

2. turnir: 17.6. - 19.6.2022

•

3. turnir: 24.6. - 26.6.2022
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U18 (2005 in mlajši)
Na finale DP U-18, ki bo na Kongresnem trgu v sklopu FIVB turnirja v Ljubljani v petek, 29.7.2022, se
uvrstijo najboljše štiri ekipe po točkovanju na lestvici DP mladi. Upošteva se rezultate na turnirjih U18
za DP mladi v letu 2022. Na finalu DP se odigrata tekmi za 3.mesto ter tekma za 1.mesto v posamezni
kategoriji (M/Ž).
Turnirji U18 (m/ž):
•

1. turnir: 10.6. - 12.6.2022

•

2. turnir. 1.7. - 3.7.2022

•

3. turnir: 15.7. - 17.7.2022

U20 (2003 in mlajši)
Na finale DP U20, ki bo na Kongresnem trgu v sklopu FIVB turnirja v Ljubljani v petek, 29.7.2022, se
uvrstijo najboljše štiri ekipe po točkovanju na lestvici DP mladi. Najboljša ekipa po točkovanju na
lestvici DP mladi si pribori WC za nastop na članskem DP, ki bo 21.7. - 23.7.2022 v Kranju. Upošteva se
rezultate na turnirjih U20 za DP - mladi. Na finalu DP - mladi se odigrata tekmi za 3.mesto ter tekma za
1.mesto v posamezni kategoriji (M/Ž).
Turnirji U20 (m/ž):
•

1. turnir: 20.5. - 22.5.2022

•

2. turnir: 27.5. - 29.5.2022

•

3. turnir: 8.7. - 10.7.2022

Razpored tekem za DP - mladi bo objavljen na spletni strani OZS predvidoma 20 dni pred prvim
turnirjem.
Na tekmovanjih za DP - mladi se bodo igrale tekme:
•
•

na dva dobljena niza do 21 točk (morebitni tretji niz se igra do 15 točk),
na dva dobljena niza do 15 točk (eventualni tretji niz do 12 točk).

V primeru enakega števila točk dveh ekip po vseh odigranih turnirjih, se za končno razvrstitev na
lestvici upoštevajo naslednji kriteriji (po vrsti):
1. boljša oziroma višja uvrstitev na enem od turnirjev serije (npr. po enkrat 1. in 3. mesto >
dvakrat 2. mesto);
2. višja zadnja uvrstitev (npr. obe ekipi 2. in 4.mesto, ima prednost tista ekipa, ki je bila na
zadnjem turnirju višje uvrščena);
3. medsebojne tekme;
4. količnik nizov in točk.
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Lestvica DP mladi - točkovanje (posamezne
kategorije):
1.mesto
100 točk
2.mesto
80 točk
3.mesto
60 točk
4.mesto
50 točk
5.mesto
40 točk
7.mesto
30 točk
9.mesto
25 točk
13.mesto
20 točk
17.mesto
15 točk
25.mesto
10 točk
33.mesto
5 točk

Pravila 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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