
Z A V O D   Z A     ŠPORT   J E S E N I C E 

Ledarska ulica 4     4270 Jesenice 

OBČ INA JESENIC E 

                  

 

 
Š P O R T N E  I G R E  J E S E N I C 2 0 1 1  

 

RAZP IS  L IGE  V  ODBOJK I  

 

 
Kraj igranja:  Dvorana gimnazije Jesenice 
 

Igralni dan:  Sreda  
 

Pričetek:   Sreda 5. oktober 2011 
 

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

 

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. 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. Za prva 

tri mesta ekipe prejmejo pokale. Skupno točkovanje poteka po sistemu športnih iger 

Jesenic. 
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. Vsaka ekipa bo na 
igralni dan odigrala eno tekmo. Tekem bo vsaj 15 na ekipo.  

Sestanek  

vodij ekip: Sestanek z vodji ekip bo v torek 4.10.2011 ob 17:00 uri v sejni sobi 
Zavod za šport Jesenice na Ledarski 4. Dogovorili se bomo o 
pravilih in poteku tekmovanja. 

 

Startnina:   170 € na ekipo (stroški telovadnice, sodnikov, nagrad) 
 

Informacije  

in prijave:  Prijave ekip sprejemamo do torka 4.10.2011 do 14:00 ure na 
naslov: 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.  

Vodstvo  
tekmovanja:  Gaber Šorn, predstavnik sodnikov in predstavnik ekip.  


