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Komisija za odbojko na mivki pri Odbojkarski zvezi Slovenije razpisuje državno prvenstvo v kategoriji članov in 
članic.  
 

Celotna serija štirih turnirjev v odbojki na mivki v letu 2006 se imenuje Simobil Vodafone masters 2006. Prvi trije 
turnirji štejejo za Državno prvenstvo Slovenije 2006, četrti turnir je samostojen za Pokal Simobil Vodafone. Tretji 
turnir je turnir državnega prvenstva Simobil Vodafone masters 2006. Naslov državnega prvaka osvoji 
zmagovalec tretjega turnirja. 
 
Razpored turnirjev v okviru Simobil Vodafone masters 2006 : 
 

  KVALIFIKACIJE  GLAVNI TURNIR 
         

 sobota  01.07. začetek ob 10:00 Domžale  petek    07.07.  začetek ob 09:00 Maribor 1. turnir  (4 igrišča) konec  cca. 20:00 OK Domžale  sobota  08.07. finale (M) – 21:00 Lent 
         

 sobota  22.07.. začetek ob 10:00 Ankaran  petek    28.07.  začetek ob 09:00 Kranj 2. turnir  (4 igrišča) konec  cca. 20:00 Sv.Katerina  sobota  29.07. finale (M) – 21:00 »pred občino« 
         

  petek    04.08.  začetek ob 09:00 Portorož 3. turnir  NI KVALIFIKACIJ  sobota  05.08. finale (M) – 22:00 glavna plaža 
         

  petek    11.08.  začetek ob 09:00 Moravci 4. turnir  NI KVALIFIKACIJ  sobota  12.08. finale (M) – 22:00 Terme Vivat 

 
Na glavnih turnirjih (prvi trije turnirji) nastopa 16 moških in 16 ženskih ekip. Na četrtem turnirju (Pokal Simobil 
Vodafone) nastopa 6 moških in 6 ženskih ekip. 
 
Pravico direktnega nastopa na turnirju se določajo v skladu z določili Pravila tekmovanja za tekmovanje članov 
in članic na državnem prvenstvu v odbojki na mivki Simobil Vodafone masters 2006 
 
Pri določitvi ekip, ki bodo imele direktno pravico nastopa na masters turnirju bomo upoštevali samo tiste 
prijavnice, ki bodo prispele na naslov : Odbojkarska zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana, po faxu:  (01) 
438-53-75 ali po elektronski pošti :  ozs.brane@odboj-zveza.si –  5 dni pred kvalifikacijami za glavni turnir 
(26.06. za prvi turnir, 17.07. za drugi turnir) 
 
Vse prijavljene ekipe, ki si po točkovanju niso zagotovile pravice direktnega nastopa na glavnem turnirju si lahko 
to zagotovijo preko nastopa na kvalifikacijah, ki bo pred glavnim turnirjem. Sistem igranja na kvalifikacijah bo 
odvisen od števila prijavljenih ekip in ga določita vodja turnirja ter glavni sodnik na kvalifikacijskem turnirju. 
Prijava ekip za kvalifikacije je možna še tudi na dan turnirja in sicer 1 uro pred začetkom turnirja na samem 
prizorišču, vendar ima vodja tekmovanja pravico omejiti število prijavljenih ekip. 
 
Igralci in igralke na kvalifikacijah nastopajo v lastni opremi. 
Igralci nastopajo na glavnem turnirju v majicah, ki jih zagotavlja Komisija za odbojko na mivki. Igralci nimajo 

pravice do reklamnega prostora na majicah. Igralec dobi na prvem turnirju dve majice in še 
eno na naslednjem turnirju, na katerega se uvrsti (max. 3).  

 Igralca morata nastopiti na glavnem turnirju v hlačah istega modela, kroja in barve v 
skladu s pravili FIVB (hlače segajo do minimalno 20 cm nad koleno). 
Igralci imajo za svoje sponzorje na razpolago (brez omejitve) ves prostor na svoji lastni 
opremi (hlače, čepica, očala, trak, ...). Igralci lahko za svoje sponzorje uporabijo tudi 
maximalno 4 začasne tatuje (max. širina 10 cm) oziroma trak na nadlaktnici roke (max. širine 
10 cm). 
 
Igralke nastopajo na glavnem turnirju v zgornjem delu (top), ki jih zagotavlja Komisija za 



odbojko na mivki. Igralka dobi na prvem turnirju dva topa in še enega na naslednjem turnirju, na katerega se 
uvrsti (max. 3). Igralka ima za svoje sponzorje na razpolago (brez omejitve) ves prostor na hlačkah in ves 
prostor na svoji lastni opremi (hlačke, čepica, očala, trak, ...).  

 Igralki morata nastopiti na glavnem turnirju v hlačkah istega modela, kroja in barve v 
skladu s pravili FIVB (dimenzija hlačk na robu je max. 7 cm). 
Igralke lahko za svoje sponzorje uporabijo tudi maximalno 4 začasne tatuje (max. širina 
10 cm) oziroma trak na nadlaktnici roke (max. širine 10 cm). 
 
Ekipo sestavljata dva igralca oziroma igralki - brez rezerv. Igralci lahko na vsakem turnirju 

nastopajo za različne ekipe. Igralci(ke) nastopajo na turnirjih na lastno odgovornost. Na prvem in tretjem turnirju 
lahko nastopajo tudi tujci. Na drugem turnirju (državno prvenstvo) lahko nastopajo samo SLO državljani. 
 
Na turnirjih lahko nastopijo samo igralci oziroma igralke – članice klubov OZS, s SLO licenco odbojke na mivki 
in plačano prijavnino za posamezni turnir. Povabljenim tujim ekipam ni potrebno plačevati prijavnine za 
posamezni turnir. 
 
Igralec oziroma igralka lahko pridobi SLO licenco za odbojko na mivki z izpolnjevanjem naslednjih pogojev : 

- plačilo 4.000 SIT članarine 
- podpisan obrazec Obveznosti igralcev (2006) oziroma Obveznosti igralk (2006) 

 
Prijavnina za posamezni turnir (prvi trije turnirji) je 2.000 SIT (na igralca). Za četrti turnir ni prijavnin. Igralci 
oziroma igralke so dolžne poravnati prijavnino ob potrditvi prijave za posamezni turnir. 
 
Na vseh glavnih turnirjih je do sedaj zagotovljeno : 

- nagradni sklad   : bruto 1.000.000 SIT  na vseh turnir  
    (nakazilo priigranih nagrad bo izvršeno izključno na žiro oziroma tekoči račun 

v petih dneh po končanem turnirju); 
- prehrana   : vsaj en topel obrok za vse udeležence na dan brezplačno; 
- praktične nagrade   : na vseh turnirjih 

 
 
Uradna žoga na vseh turnirjih je GALA – Smash plus.  
 
 
 
 

 Leopold Stubelj l.r. 
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