Š P O R T N E

I G R E

J E S E N I C

2 0 1 7

RAZPIS LIGE V ODBOJKI
Kraj igranja:

Dvorana gimnazije Jesenice

Igralni dan:

Torek
(tekme ob 19:00 in 20:00, če bo več kot 9 ekip pa tudi ob 18:00 uri)

Pričetek:

Torek 3. oktober 2017

Kategorije:

Ligo se igra z mešanimi ekipami, kar pomeni da morata biti v polju
ves čas vsaj dve ženski.

Sistem tekmovanja:

V prvem delu bodo ekipe odigrale vsaka z vsako, za drugi del tekmovanja pa se bomo dogovorili na sestanku z
vodji ekip. Ena možnost je še enkrat odigrati enokrožni sistem, druga možnost je igranje v dveh bolj
homogenih skupinah. Če bo čas dopuščal bo odigrana tudi končnica. Prvo kolo tekmovanja bo narejeno tako
da bodo vse ekipe odigrale po eno tekmo, naslednja pa bodo po najboljših močeh organizirana tako, da bo
čim več ekip odigralo vsaj dve tekmi. Tekem bo vsaj 15 na ekipo. Sprejemamo tudi prijave ženskih ekip, ki jih v
tekmovanje lahko vključimo na dva načina. Lahko je organizirana liga za ženske, lahko pa organiziramo
tekmovanje v dveh po kakovosti ločenih skupinah in se v prvem delu tekmovanja glede na prikazano igro
uvrstijo samodejno v pripadajočo skupino.

Sestanek vodij ekip:

Sestanek z vodji ekip bo na prvi igralni dan (torek 3.10.2017) v dvorani Gimnazije Jesenice po odigranih prvih dveh
tekmah. Dogovorili se bomo o pravilih in poteku tekmovanja. Točno uro sestanka sporočimo.

Startnina:

S startnino se pokrivajo stroški dvorane, sodnikov in nagrad. Višina startnine:
200 € / ekipo ( v primeru da bo prijavljenih do 10 ekip)
220 € / ekipo ( v primeru da bo prijavljenih več kot 10 ekip)

Informacije
in prijave:

Vodstvo
tekmovanja:

Prijave ekip sprejemamo do petka 29.9.2017 na:
zsj.programi@siol.net ali po telefonu: 051 685 240 – Gaber ŠORN.
Ob prijavi je potrebno navesti ime ekipe, ime in priimek vodje,
telefon in elektronski naslov.
Gaber Šorn, predstavnik sodnikov in predstavnik ekip.

Pravila:












Igra se po pravilih OZS, na dva dobljena seta, v primeru da se igra tretji set se igra do 15, prvi in drugi set
se igra do 25 točk.
Vsaka ekipa ima pravico prijaviti do 16 igralcev, igra se 6 : 6. Spisek igralcev je potrebno predložiti vodji
tekmovanja do pričetka druge tekme v ligi.
Mreža za igranje tekem je visoka 238 cm.
V končnici tekmovanja lahko igrajo igralci, ki so odigrali vsaj 4 tekme preko celotne sezone.
V ligi ne smejo nastopati moški igralci ki so registrirani igralci pri odbojkarski zvezi v tretji slovenski ligi ali
višje v letošnjem ali preteklem letu. Če ekipa odigra tekmo z registriranim igralcem tekmo izbubijo z
rezultatom 2 :0 (2 x 25:0)
Vsaka ekipa ima eno minuto odmora na set.
Za prva tri mesta ekipe prejmejo pokale. Skupno točkovanje poteka po sistemu športnih iger Jesenic.
Posojanje igralcev in igralk med ekipami ni dovoljeno. En igralec lahko igra samo v eni ekipi skozi celotno
sezono.
Tekme se pričenjajo ob vsaki polni uri, razen če predhodna tekma še ni dokončana.
Ekipe, ki igrajo prve tekme na igralni dan morajo zagotoviti po enega predstavnika vsake ekipe za pomoč
pri postavljanju mreže, ekipe, ki pa igrajo zadnje tekme morajo prav tako zagotoviti po enega
predstavnika za pospravljanje mreže.

 Ekipe morajo imeti na igrišču vedno vsaj štiri igralce in igralke, sicer se tekma prekine, zmaga pa gre ekipi,
ki je popolna. Na igrišču so lahko istočasno največ štirje moški igralci.
Glede na število žensk v ekipi bodo ekipam dodeljene kazenske točke (t.j. bonus točke za nasprotno
ekipo):
0 žensk = - 7 točk
1 ženska = - 4 točke
V tretjem nizu je število točk zmanjšano:
0 žensk = -5 točk
1 ženska = - 3 točke


Vodstvo tekmovanja ima možnost pravila med tekmovanjem tudi dopolnjevati.

