
 

ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
 

Celovška 25, 1000 Ljubljana 
 

KOMISIJA ZA ODBOJKO NA MIVKI 

 

RAZPIS DRŽAVNIH PRVENSTEV 
 
 
 

državno prvenstvo (U-16) (rojeni leta 1991 in kasneje) 
 

državno prvenstvo (U-18) (rojeni leta 1989 in kasneje) 
 

državno prvenstvo (U-20) (rojeni leta 1987 in kasneje) 
 

 

državno prvenstvo (U-23) (rojeni leta 1982 in kasneje) 
 
Komisija za odbojko na mivki pri Odbojkarski zvezi Slovenije v skladu z navodili CEV in FIVB razpisuje državno prvenstvo v 
kategoriji igralcev starih do 16 let (U-16), do 18 let (U-18), do 20 let (U-20) in do 23 let (U-23) 
 
Ekipo sestavlja   : - 2 igralca oziroma igralki brez menjav – člani klubov OZS
 

Sistem tekmovanja  : - državna prvenstva U-16, U-20 in U-23 se odigrajo v obliki turnirja izvedenega v enem dnevu 
    - državno prvenstvo U-18 se odigra v obliki poljubnega števila kvalifikacijskih turnirjev. Igralci in 

igralke na turnirjih z uvrstitvami zbirajo točke (1. mesto - 50 točk, 2. – 40, 3.- 35, 4. -30, 5. – 25, 
7. – 20, 9. – 15, 13. – 10, 17. – 5). Točke s teh turnirjev se ne štejejo med točke SLO lestvice – 
štejejo le v posebno lestvico igralcev in igralk – U-18. Na finalni turnir DP U-18 se uvrsti 8 
najbolje uvrščenih ekip pri moških in pri ženskah. Ekipa, ki se prijavi na finalni turnir mora 
nastopiti v isti postavi vsaj na enem  od kvalifikacijskih turnirjev. 

 

Višina mreže   :  - do 16 let (U-16) - igralci 230 cm, igralke 215 cm 
  - U-18, U-20 in U-23 - igralci 243 cm, igralke 224 cm 
 

Pravica nastopa   :  - do 16 let (U-16) - igralci in igralke – rojeni leta 1991 ali kasneje 
  - do 18 let (U-18) - igralci in igralke – rojeni leta 1989 ali kasneje 
  - do 20 let (U-20) - igralci in igralke – rojeni leta 1987 ali kasneje 
  - do 23 let (U-23) - igralci in igralke – rojeni leta 1984 ali kasneje 
   

Kraj tekmovanja   :  - do 16 let (U-16) - igrišča (3) OK Domžale 
  - do 18 let (U-18) - finalni turnir - igrišči (2) v Slov.Bistrica  
  - do 20 let (U-20) - igrišča (4) odbojkarskega centra v Ankaranu (Sv.Katarina) 
  - do 23 let (U-23) - igrišča (4) odbojkarskega centra v Ankaranu (Sv.Katarina) 
 

Kdaj   :  - do 16 let (U-16) - v nedeljo 02. julija 2006  
  - do 18 let (U-18) - finalni turnir - v nedeljo 13. avgusta 2006 
  - do 20 let (U-20) - v nedeljo 30. julija 2006 
  - do 23 let (U-23) - v nedeljo 23. julija 2006 
 

Začetek turnirja   : - ob 10. uri 
 

Prijave   :  - do 18 let (U18) – na kvalifikacijskih turnirjih v skladu z razpisom organizatorja 
  - do 18 let (U18) – za finalni turnir - najkasneje do 30. julija 2005 
  - do 16, do 20 in do 23 let (U-16, U20, U23) - s prijavnicami na samem turnirju do 09:30 
 

Prijavnina   : - do 16 let (U16) – za finalni turnir – 2000 SIT / igralec 
  - do 18 let (U18) – na kvalifikacijskih turnirjih v skladu z razpisom organizatorja 
  - do 18 let (U18) – za finalni turnir – 2000 SIT / igralec 
  - do 20 in do 23 let (U20, U23) – 2000 SIT / igralec 

Igralci oziroma igralke so dolžni poravnati prijavnino pred začetkom turnirjem, kjer 
igralec(igralka) nastopi. 

 

Nosilci turnirja   :  - SLO-lestvica igralcev in igralk veljavna na dan turnirja 
  

Uradna žoga   : - GALA - Smash Plus 
 

Nastopi igralcev   : - v lastni opremi, na lastno odgovornost 
 
 

 
 

Leopold Stubelj l.r. 
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