POLETNA LIGA ODBOJKE NA MIVKI – z večerno animacijo
OSNOVNA PRAVILA
Pravica nastopa ima vsak tekmovalec oziroma tekmovalka, ki je napolnil/a 15 let starosti. Ni krajevnih ali drugih
omejitev. Tekmujejo 3 igralci v polju, v ekipi pa mora biti najmanj ena ženska oziroma vsaj en moški. V
primeru, da katerikoli navedeni pogoj ni izpolnjen ekipa izgubi tekmo brez borbe; ekipa prijavi (registrira) 6
igralcev – igralk.
Tekmovalec-tekmovalka je lahko prijavljen le v eni ekipi. Pozor - naknadno menjavanje in dodajanje igralcev in
igralk ni možno.

-

igrišče – mivka; velikost 16 m X 8 m (8 m X 8 m)

-

sprejem servisa ni dovoljen s prsti (med igro je dovoljen tudi sprejem s prsti); s prsti je prepovedano
usmeriti žogo prek mreže, prav tako 'šikanje'

-

igralci stojijo v polju poljubno, servirajo krožno s poljubnega mesta izza osnovne črte

višina mreže 238 cm
igralcem sodi sodnik
igra se na dva dobljena niza do 15 točk z dvema točkama razlike (v finalu se igra do 21 točk); enako
velja za morebitni tretji niz (v tretjem nizu pri 8 točki sledi zamenjava strani igrišča)

vsak dotik mreže je napaka
blok šteje kot prvi dotik
ekipa prejme točko za vsak osvojeni set
ekipa za zmago prejme 2 točki

RAZPORED TEKMOVANJA
Prvi krog se bo igral na otvoritvi v petek 24. julija. V mesecu juliju in avgustu pa se bo tekmovanje odvijalo vsak
četrtek . V primeru napovedanega slabega vremena bodo tekme prestavljene predvidoma na dan prej (v sredo).
Če vremenske razmere tudi takrat ne bodo dovoljevale izvedbe tekmovanja, je izvajalec tekmovanja dolžan
obvestiti vse ekipe o preložitvi termina, z določitvijo dneva, ko se bo tekmovanje izvedlo.

-

tekmovanje se bo pričelo vsak četrtek ob 18. uri po predhodnem razporedu
prijavnina za ligo znaša 60 €/ekipo

Organizator bo poskrbel, da bo vsaka ekipa prejela uradno majico za vsakega člana posebej. Prav tako za uradno
žogo tekmovanja, žreb prvega kola, vodenje lige, medijsko poročanje, organizacijo tekem in sodniško prisotnost.
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest (samo 8 ekip), naknadne prijave so možne le v primeru odpovedi že
prijavljene ekipe.
SISTEM TEKMOVANJA
- v predtekmovanju bo vsaka ekipa igrala 7 tekem (s pričetkom v petek, 24. junija in vsak četrtek v
mesecu juliju ter 4. avgusta) po sistemu vsak z vsakim

-

v končnici pa bodo ekipe igrale po piramidnem sistemu še 3 tekme

Registracija ekipe v Poletno ligo odbojke na mivki je obvezna preko prijavnice!
Za dodatne informacije smo vam na voljo na info@sport-sezana.com ali na 041 295 393 – Niko Zadnik.
Organizator tekmovanja
Športna zveza Občine Sežana

