PRAVILA TEKMOVANJA V MINI ODBOJKI
za mlajše dečke in deklice
v tekmovalni sezoni 2022/2023
1. člen
OT OZS razpiše in vodi tekmovanje na podlagi Pravilnika o tekmovanju OZS, Disciplinskega pravilnika,
Uradnih pravil odbojkarske igre (FIVB) in teh Pravil. V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
Pravico nastopa imajo vsi igralci in igralke rojeni leta 2012 in mlajši.
Igralci in igralke v tekmovanju nastopajo skupaj (lahko tudi v mešanih ekipah).
Pravico nastopa na tekmah imajo igralci oziroma igralke, ki jih klub navede na spisku ekipe, ki ga potrdi OZS.
Registracija igralcev ni potrebna.
Priporočamo, da igralci in igralke na tekmi nosijo enotno opremo, obvezne pa so enotne majice s številkami
vsaj na zadnji strani.
Dovoljene številke na dresih igralcev oziroma igralk v mini odbojki so od 1 do 99.
3. člen
Tekmovanje v mini odbojki NI uradno tekmovanje za naslov državnega prvaka.
Uradnih sodnikov na tekmovanjih ni, klubi se sami dogovorijo za sodnike na tekmah.
4. člen
Sistem tekmovanja v kategoriji mini odbojke bo pripravljen, ko bo znano število prijavljenih ekip. Tekmovanje
naj bi bilo prednostno organizirano v obliki večjih turnirjev, s prostovoljno udeležbo ekip. Finalnega turnirja za
tekmovanje v mini odbojki naj ne bi bilo.
Začetek tekmovanja je razviden iz koledarja tekmovanj. Na vseh nivojih razpiše in vodi tekmovanje ST (ob
pomoči SS in TRK).
5. člen
Za tekmovanje prvenstva mini odbojke priporočamo uporabo barvne žogami Mikasa – V320WL oziroma
V330WL.
6. člen
TRK OZS bo ponudila izvedbo turnirjev vsem sodelujočim ekipam in zaupala organizacijo turnirja najboljšemu
ponudniku.
7. člen
Vsaka sodelujoča ekipa mora imeti svojega vodjo (trenerja).
8. člen
Pol ure pred začetkom tekme mora biti dvorana pripravljena za igranje tekme. Domačin mora:
1. priskrbeti najmanj eno žogo za dva igralca za ogrevanje celotne ekipe, od tega najmanj tri uradne
žoge;
2. postaviti semafor in priskrbeti uradni odbojkarski zapisnik za mini odbojko;
3. postaviti stol in mizo za zapisnikarja;
4. postaviti klopi za rezervne igralce;
5. zagotoviti rediteljsko službo.
9. člen
a. mreža v tekmovanju mini odbojke je visoka 200 cm in mora imeti odbojkarski anteni;
b. tekme se lahko igrajo samo v dvoranah, v katerih je možno vrisati igrišče velikosti 4,5 m x 12 m (mreža
deli igrišče na dve polji velikosti 4,5 m x 6 m, pri čemer je dolžina 6 m in širina 4,5 m), z odmikom
najmanj 1 m od bočnih črt, 2 m od zadnje črte; 5,5 m nad igralnim področjem ne sme biti nobenih ovir.
Dopušča se možnost, da se odbojkarsko igrišče razdeli na dve igrišči za mini odbojko, ki se z eno črto
med seboj stikata;
c. moštvo sestavlja najmanj šest in največ dvanajst igralcev (9. do 12. igralca se v zapisnik vpiše v rubriko
»pripombe«);
d. če ekipa ni popolna (vsaj trije igralci in manj kot 6 igralcev) se prvi niz odigra v skladu s temi pravili
(rezultat se upošteva), v drugem in tretjem nizu lahko za "nepopolno" ekipo igrajo poljubni igralci,
vendar se nizi registrirajo s 25:0 za "popolno" ekipo. Nepopolne ekipe se ne kaznuje;
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e. če sta na turnirju obe nasprotni ekipi nepopolni (vsaj trije igralci in manj kot 6 igralcev) se odigrajo vsi
trije nizi, tekma pa se registrira z 1:0 (točke iz prvega odigranega niza);
f. igra se na tri igrane nize do 25. točke (z dvema točkama razlike);
g. ekipo v polju sestavljajo trije igralci, ki stojijo v conah 1 (zadaj desno), 2 (spredaj ob mreži) in 3 (zadaj
levo). Servira igralec v coni 1, ki ima za servis na voljo celoten prostor za zadnjo črto igrišča. Vsi trije
igralci so tudi napadalci, blokira lahko samo igralec v coni 2. Igralec v coni 2 mora ob nasprotnikovem
servisu stati ob mreži, na sredini, med igralcema, ki stojita v conah 1 in 3. Na servis svoje ekipe mora
igralec v coni 2 stati spredaj ob mreži in desno od igralca v coni 3;
h. v trenutku izvedbe servisa (C1) preostala igralca (C2, C3) ne smeta zakrivati leta žoge proti
nasprotnikovemu igrišču. Ob mreži lahko stoji le igralec C2. Igralca C2 in C3 se ob izvedbi servisa ne
smeta premikati;
i. vsi igralci igrajo na vseh pozicijah, rokade niso dovoljene;
j. igralci v igrišču krožijo v skladu s pravili odbojkarske igre;
k. obvezen je spodnji servis. Prepovedan je servis iz skoka, v trenutku izvedbe servisa mora biti vsaj ena
noga igralca, ki servira, na tleh. Servis »z roke« (ko igralec drži žogo v trenutku udarca z drugo roko)
ni napaka. Prepovedan je sprejem servisa s prsti, prepovedan je tudi odboj z odprto dlanjo (eno ali
dvema);
l. po sprejemu servisa (prvi dotik) je obvezno izvesti še drugi dotik. Šele nato se žogo lahko usmeri
preko mreže (če žoga po sprejemu servisa preleti mrežo, se to šteje kot napaka);
m. v prvem nizu trener določi začetno trojko. Za vodenje ima na voljo največ dva odmora (time-outa) in
največ tri zaključene zamenjave – vendar vselej le toliko zamenjav, da v ekipi ostanejo še vsaj trije
igralci, ki ne vstopijo v igro v prvem nizu in nastopajo v drugem nizu;
n. v drugem nizu igrajo samo tisti igralci, ki niso vstopili v igro v prvem nizu. Za vodenje ima trener na
voljo največ dva odmora (time-outa) in največ tri zaključene zamenjave;
o. v tretjem nizu lahko igrajo vsi igralci, sestava trojke je poljubna. Za vodenje ima trener na voljo največ
dva odmora (time-outa) in največ tri zaključene zamenjave;
p. ekipa za vsak osvojen niz prejme točko;
q. za ugotavljanje vrstnega reda se upošteva :
- (1.) število zmag,
- (2.) število osvojenih nizov (točk);
- (3.) količnik osvojenih točk v nizih
(skupnih izgubljenih in dobljenih točk),
- (4.) medsebojna tekma.
10. člen
TRK OZS si pridržuje pravico, da predlaga spremembo ali dopolnitev teh Pravil, če je to potrebno. Sklep o
spremembi potrdi predsedstvo OZS.
11. člen
Ekipa ali posameznik, ki ne bosta upoštevala teh Pravil in drugih predpisov, bosta ustrezno kaznovana. V
sorazmerju s težo prekrška se izreče kazen v višini od 10 EUR do 1000 EUR, ST lahko izreče tudi druge
ukrepe (opomini, prepovedi), lahko pa sproži tudi postopek pri disciplinskemu sodniku OZS.
12. člen
Zaradi pravočasnega zbiranja rezultatov, sestave lestvic in objave v medijih mora klub gostitelj - organizator
turnirja najkasneje v 12 urah po zaključenem turnirju na e-naslov: rezultati@odbojka.si ali brane@odbojka.si
sporočiti vse rezultate.
Ekipa (klub), ki ne bo upoštevala tega člena, bo kaznovana z denarno kaznijo 80 EUR.
13. člen
Pravila je sprejelo predsedstvo OZS dne 22.06.2022 in začnejo veljati osmi dan po sprejemu.

Predsednik OZS:
Metod ROPRET l.r.
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