Državno prvenstvo v odbojki na snegu 2022
DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA SNEGU 2022
ČLANI (M/Ž)
Smučišče KOPE (Legen, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu)
13. 2. 2022
4. 2. 2022 10. 2. 2022 do 23.59 oz. do zapolnitve mest (število ekip je omejeno na
12 moških in 12 ženskih ekip) na snow@odbojka.si.
(navedite ime, priimek, datum rojstva, e-naslov posameznega igralca)
ORGANIZATOR
ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE
VODJA TEKMOVANJA Branko Maček (brane@odbojka.si, 041 736 154)
SESTAVA EKIPE
Ekipo sestavljajo minimalno trije in maksimalno štirje igralci/igralke, državljani
Republike Slovenije. Glede na določila CEV lahko na državnem prvenstvu
nastopijo tudi tuje ekipe, a lahko sestavljajo delež največ 20 % vseh ekip.
PRAVILA/DOKUMENTI Pravila in druge dokumente najdete na povezavi
https://inside.cev.eu/documents/snow-volleyball-documents/.
Posamezen niz ekipi igrata do osvojene 15. točke (oz. na dve točki razlike). Za
zmago je potrebno osvojiti dva niza. Tudi morebitni tretji niz ekipi igrata do 15.
točke oz. na dve točki razlike.
URADNA ŽOGA
MIKASA SV335-V8
FORMAT
Tekme po skupinah in finalne tekme / dvojna eliminacija*
TEKMOVANJA
*Format tekmovanja bo odvisen od števila prijavljenih ekip.
DOLOČITEV
Nosilce glavnega dela turnirja se v tekmovalno tabelo postavi glede na stanje na
NOSILCEV
evropski lestvici CEV, na dan 9. 2. 2022 (https://www.cev.eu/snow/rankings/)
Mesta za ostale ekipe določi žreb.
RAZPORED
Nedelja, 13. februar 2022.
TEKMOVANJA
08.30 tehnični sestanek (udeležba je za vse igralce obvezna)
Ure tekem bodo predvidoma določene. Če se bo predhodna tekma zavlekla, imajo
ekipe za ogrevanje na igrišču na voljo 5 minut.
NAGRADNI SKLAD
Najboljše tri ekipe prejmejo medalje.
NAZIV DOGODKA
KATEGORIJA
PRIZORIŠČE
DATUM
ROK ZA PRIJAVO EKIP

PRIJAVNINA

OPREMA
SPREMLJANJE
PRVENSTVA

Prijavnina: (10€/osebo); prijavnino ekipa poravna najkasneje do torka, 8. februarja
2022, izključno na TRR: SI56 3000 0001 1651 094 (odprt pri Sberbank)
namen: DP KOPE 2022 + priimek igralca/-ke
Če prijavnina vseh članov ekipe ne bo poravnana, ekipa ne bo mogla nastopiti na
prvenstvu.
Priporočljiva oprema: zimska tekaška oblačila/tehnično perilo, ščitniki za kolena
in nogometni čevlji (obvezno s plastičnimi čepi). Vsak igralec prejme en (1) dres.
Facebook: @odbojkarskazveza
Twitter: @SloVolley
Instagram: slo_volley
www.odbojka.si

