
10. TRADICIONALNI TURNIR V ODBOJKI ZA MEŠANE EKIPE  
(10.1.2014)
(Kontakt: Mark – 041 512 531, Urban – 040 799 108)

Kje?
OŠ Prežihov Voranc
Cesta Toneta Tomšiča 5
4270 Jesenice 

Kdaj?
Začetek samega turnirja je ob 9.00. V čim večji meri bomo poskušali upoštevati želje ekip pri 
razporedu.  Vsaka ekipa mora priti na turnir  najkasneje 30 minut pred pričetkom njihove tekme 
(razpored bo poslan naknadno). V tem času se prijavite na turnir in ogrejete na prostem igrišču 
namenjenem za ogrevanje.



Prijavnina?
50 € na ekipo. Prijavnina vključuje topel obrok med turnirjem. Po turnirju bo organizirana večerja v 
bližnji gostilni. Cena večerje je 5 € na osebo in vključuje topel obrok s solato in welcome drink. Za 
zabavo po večerji bo poskrbljeno. 

Prijavnina in večerja se plača ob prijavi ekipe na začetku turnirja.

Pravila tekmovanja

Ogrevanje
Za ogrevanje pred vsako tekmo bo na voljo prosto igrišče. Ogrevanje na tekmovalnem igrišču bo zato 
dolgo samo 5 min (mreža in servis).

Sistem igranja
Sistem igranja se bo prilagodil številu prijavljenih ekip. Vsaka ekipa pa bo igrala minimalno 4 tekme. 

Polfinale in finale se igra na dva dobljena seta do 25 in morebitni tretji set do 15.

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 = - 6 točk
1 ženska = - 3 točke

V tretjem nizu je število točk zmanjšano:
0 žensk = -4 točk
1 ženska = - 2 točke

Vodstvo tekmovanja ima možnost pravila pred pričetkom tekmovanja spremeniti.

Pravila v dvorani

V dvorano se vstopa skozi zadnji vhod šole. Tam je tudi manjši prostor, ki ga bomo uporabili kot 
jedilnico, kjer bodo ekipe (po dve oz. največ tri hkrati) malicale. 

Vnos alkoholnih pijač v dvorano ni dovoljen. Seveda je dovoljeno pitje le-teh, vendar pred vhodom v 
dvorano. V primeru, da bodo igralci pili alkoholne pijače v dvorani in bodo pri tem zasačeni, bo 
organizator dogodka s strani nadrejenih (šole) prisiljen ustaviti turnir.

Po turnirju

Po končanem finalu se dogajanje prestavi v Gostilnico Izba čez cesto, kjer bo potekala podelitev in 
večerja. Po večerji pa bo čas za zabavo z DJ Kačo, baje ima pripravljene tudi karaoke za najbolj 
pogumne :D. 
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