PRAVILA TEKMOVANJA
za tekmovanje članov in članic v DOL
v tekmovalni sezoni 2006/2007
1. člen
OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Uradnih pravil odbojkarske igre (FIVB), Pravilnika o tekmovanju OZS,
Pravilnika o registraciji organizacij, delavcev in igralcev OZS, Disciplinskega pravilnika OZS in teh Pravil.
2. člen
Prva državna liga (1. DOL) za člane in članice je enotna in šteje 10 ekip - 8 ekip, ki tekmujejo v tekmovanju v
Sloveniji (v nadaljevanju : prvoligaši) in 2 ekipi, ki tekmujeta v interligi (v nadaljevanju : interligaši).
Druga državna liga (2. DOL) je enotna in šteje v moški konkurenci 10 ekip, v ženski konkurenci pa 12 ekip.
Tretji državni ligi za člane in članice sta deljeni na skupini vzhod in zahod ter štejeta do 12 ekip.
3. člen
Le dve ekipi nastopata samo v interligi. Če ob povabilu nastopa v interligi več ekip (več kot dve), so te
»povabljene ekipe« dolžne nastopati tudi v rednem tekmovanju 1. DOL.
4. člen
Tekmovanje v 1. DOL se izvede v dveh delih, v 2. DOL pri moških se tekmovanje izvede v dveh delih, v 2.
DOL pri ženskah se odigra liga po dvokrožnem sistemu, v 3. DOL pa se liga odigra po dvokrožnem sistemu
(če je več kot 8 prijavljenih ekip) oziroma po trikrožnem sistemu (če je 7 ali 8 prijavljenih ekip) ali po
štirikrožnem sistemu (če je manj kot 7 prijavljenih ekip).
5. člen
Prvi del tekmovanja v 1. DOL za moške in ženske poteka v obliki trikrožne lige prvoligašev (8).
Prvi in drugi krog prvoligašev (8) sta klasična kroga po bergerjevem sistemu. V tretjem krog se razpored
tekem določi glede na uvrstitve ekip po dveh krogih.
Razpored tekem - 1. krog – 1:8, 2:7, 3:6, 4:5
- 2. krog – 7:1, 6:2, 5:3, 4:8
- 3. krog – 1:6, 2:5, 3:4, 8:7
- 4. krog – 5:1, 4:2, 3:8, 6:7
- 5. krog – 1:4, 2:3, 7:5, 8:6
- 6. krog – 3:1, 2:8, 4:7, 5:6
- 7. krog – 1:2, 7:3, 6:4, 8:5
6. člen
Začetno pozicijo interligašem za drugi del državnega prvenstva se določi glede na uvrstitev ekip po rednem
delu v interligi (ekipa z višjo končno uvrstitvijo dobi št. 1, druga št. 2, …).
Dodatne »povabljene« ekipe (glej člen 3.) v interligi si priigrajo številko za končnico glede na uvrstitev po
rednem delu interlige le v primeru, da v rednem tekmovanju 1. DOL (trikrožna liga) zasedejo mesto pred
vsemi ekipami, ki sicer tekmujejo le tekmovanju 1. DOL v Sloveniji (ne tekmujejo v interligi). V nasprotnem
primeru se ekipi določi številka za končnico v skladu z uvrstitvijo po trikrožni ligi v 1. DOL.
7. člen
7. in 8. uvrščeni ekipi po tretjem krogu prvoligašev izpadeta v 2. DOL za sezono 2007/2008.
8. člen
Drugi del državnega prvenstva v 1. DOL se odigra v treh stopnjah (četrt finale, pol finale in finale ter tekma
za 3. mesto). Ekipam, ki ne tekmujejo v interligi se številke za drugi del prvenstva določi glede na uvrstitve
po trikrožni ligi – 6. uvrščena – št. 8, 5. uvrščena – št. 7, …
- četrt finale (igra se na dve dobljeni tekmi – pari pa so 1-8, 2-7, 3-6, 4-5)
- pol finale (igra se na dve dobljeni tekmi – pari so zmagovalec para 1-8 : zmagovalcu 4-5 ter
zmagovalec para 2-7 : zmagovalcu 3-6)
- V finalu se zmagovalca pol finala pomerita za naslov državnega prvaka na tri dobljene tekme.
Poraženca v pol finalu se pomerita za 3. mesto v državnem prvenstvu. Igra se na dve zmagi.
Domačin prve, tretje oziroma eventuelne pete tekme je ekipa, ki je z nižjo številko prišla v končnico
prvenstva. (najmanjša je številka 1).
9. člen
V moški konkurenci 2. DOL prve štiri uvrščene ekipe po končani redni ligi odigrajo dodatno dvokrožno ligo.
Ekipam se dodeli bergerjeve številke – 1. uvrščeni – št. 3, 2. uvrščeni – št. 4, 3. uvrščeni – št. 2 in 4.
uvrščeni – št. 1. Ekipe začnejo ligo z vsemi osvojenimi točkami, nizi in točkami v nizih. Po končani dodatni
dvokrožni ligi imata 1. in 2. uvrščena ekipa direktno pravico uvrstitve v 1. DOL za tekmovalno sezono
2007/2008.
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V moški konkurenci iz 2. DOL izpadeta 9. in 10. uvrščena ekipa po končani redni dvokrožni ligi.
10. člen
1. in 2. uvrščena ekipa iz 2. DOL ženske imata pravico direktne uvrstitve v 1. DOL za sezono 2007/2008.
V ženski konkurenci iz 2. DOL izpadeta 11. in 12. uvrščena ekipa. 9. in 10. uvrščena ekipa v 2. DOL ženske
igrata mini ligo po dvokrožnem sistemu z drugo uvrščenima ekipama 3. DOL vzhod in zahod. Vse ekipe
začnejo mini ligo brez točk. V 2. DOL se uvrstita 1. in 2. uvrščena ekipa po mini ligi. Če katera od ekip ne
izkoristi možnosti za igranje v tej mini ligi, jih druge ekipe ne nadomeščajo.
Komisija za delegiranje pri ZOSS mora za tekme mini lige za popolnitev 2. DOL delegirati sodnike “A” ali “B”
liste.
11. člen
1. in 2. uvrščena ekipa iz 2. DOL lahko tudi odstopi mesto v 1. DOL drugi ekipi, vendar mora do termina, ki
ga določi ST posredovati potrjen sporazum obeh ekip. V kolikor ekipa sporoči, da ne namerava napredovati
v 1. DOL in do zahtevanega datuma ne posreduje sporazuma, ekipe napredujejo v skladu z določili 15.
člena teh Pravil.
Če zaseda 1. ali 2. mesto v 2. DOL druga ekipa kluba, ki že tekmuje v 1. DOL, ekipa ne napreduje (47. člen
Pravilnika o tekmovanjih) in s tem izprazni mesto v 1. DOL.
12. člen
V moški konkurenci imata prvaka 3. DOL vzhod in zahod pravico direktne uvrstita v 2. DOL za tekmovalno
sezono 2007/2008. Če prvak 3. DOL po posameznih ligah ne izkoristi pravice napredovanja ali te pravice
nima (47. člen Pravilnika o tekmovanjih), ga lahko, ob upoštevanju 47. člena Pravilnika o tekmovanjih,
nadomesti drugo uvrščena ekipa. Če tudi drugouvrščena ekipa ne izkoristi pravice napredovanja se 2. DOL
popolni po določilih 15. člena teh pravil. Iz 3. DOL ne izpade nobena ekipa, v tekmovalni sezoni 2007/2008
se sistem igranja v 3. DOL prilagodi tako, da lahko nastopajo vse ekipe, ki želijo nastopati v 3. DOL.
13. člen
V ženski konkurenci imata prvaka 3. DOL vzhod in zahod pravico direktne uvrstita v 2. DOL za tekmovalno
sezono 2007/2008. Če prvak 3. DOL po posameznih ligah ne izkoristi pravice napredovanja ali te pravice
nima (47. člen Pravilnika o tekmovanjih), ga lahko, ob upoštevanju 47. člena Pravilnika o tekmovanjih,
nadomesti drugo uvrščena ekipa, vendar tretje uvrščena ekipa ne more igrati v mini ligi za popolnitev 2.
DOL. Iz 3. DOL ne izpade nobena ekipa, v tekmovalni sezoni 2007/2008 se sistem igranja v 3. DOL prilagodi
tako, da lahko nastopajo vse ekipe, ki želijo nastopati v 3. DOL.
14. člen
Če ekipa po končanem ligaškem tekmovanju naslednje leto ne želi nadaljevati s tekmovanjem v skladu z
uvrstitvijo doseženem rangu tekmovanja lahko iz tekmovanja izstopi, v naslednji sezoni pa v 3. DOL lahko
nastopi le z dovoljenjem TK OZS, ki bo obravnavala vsak tak primer posebej.
15. člen
V primeru izstopa ekip po končanem ligaškem tekmovanju ali izpraznjenih mest v ligi se ta mesta za
naslednjo tekmovalno sezono popolnjujejo po naslednjem sistemu :
- v 1. DOL: 9. iz 1. DOL, 3. iz 2. DOL, 10. iz 1. DOL, 4. iz 2. DOL, 5. iz 2. DOL, ...
- v 2. DOL ženske : 3. iz mini lige, 4. iz mini lige, 11. iz 2. DOL, 12. iz 2. DOL, 3 iz 3. DOL vzhod oziroma
zahod (morebitna dodatna tekma), …
- v 2. DOL moški : 9. iz 2.DOL, 10. iz 2.DOL, 3 iz 3.DOL vzhod oziroma zahod (morebitna dodatna tekma),
..
16. člen
V času tekme za zapisnikarsko mizo sedijo; uradni predstavnik s pooblastilom (obvezen v 1. DOL), delegat,
zapisnikar, upravljalec semaforja in zdravstveni delavec (to je: zdravnik, diplomirani fizioterapevt, medicinska
sestra), ki je v 1. DOL obvezen.
Uradni zdravstveni delavec je lahko istočasno tudi predstavnik domačina (gostitelj). Uradni zdravnik
(zdravstveni delavec) tekme je lahko tudi zdravstveni delavec domače ekipe, ki mora biti uradno prijavljen na
tekmi pri ekipi in istočasno vpisan tudi v obrazec 5 (seznam predstavnikov domačina). V tem primeru lahko
zdravstveni delavec sedi na klopi domačina, vendar ne more biti hkrati tudi predstavnik domačina (gostitelj).
Na klopi za rezervne igralce so lahko v zapisniku prijavljeni igralci ter prijavljena prvi in drugi trener ter
zdravnik ali maser, ki so licencirani na OZS. Uradna prijava igralcev in ostalih udeležencev mora bit delegatu
(1. sodniku) podana na enotnem obrazcu TK OZS (Obr. - 4) vsaj 30 min. pred uradnim začetkom tekme.
17. člen
Igralci in igralke morajo na tekmi nositi enotno opremo - v skladu z Uradnimi pravili odbojkarske igre (FIVB).
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18. člen
Začetek, konec in razpored tekmovanja je razviden iz koledarja tekmovanj, ki ga potrdi in objavi Predsedstvo
OZS.
19. člen
Tekme rednega kola se igrajo v sobotah (začetek med 14. in 20. uro). Tekme, ki so v koledarju tekmovanj
predvidene za igranje ob sredah, se lahko igrajo ob torkih, sredah ali četrtkih in se lahko začenjajo med 17.
in 20. uro. Če se predhodno najavljeni program zavleče (ob napovedani vezavi (odbojka, košarka, rokomet)
mora biti v napovedih med vsako tekmo min. 2 uri), se lahko tekma začne tudi kasneje, vendar ne po 21. uri.
Izjema so tekme z direktnim TV prenosom ali več kot 15 minutno reportažo nacionalne televizije. V končnici
prvenstva se razpored tekem prilagodi terminu direktnemu prenosov tekem nacionalne TV - vendar samo v
terminih določenih v teh pravilih (termin tekem v nedeljah je lahko med 14. in 20. uro). Vse v skladu s
Pravilnikom o tekmovanju prestavljene tekme morajo biti odigrane pred rednim krogom.
20. člen
Ekipe morajo pred začetkom prvenstva obvezno prijaviti tudi rezervni termin za odigravanje tekem (torek,
sreda ali četrtek). Prestavitve tekem, za katere se zaprosi iz upravičenih razlogov, bo ST prestavil na ta
termin tudi brez soglasja obeh ekip.
21. člen
Tekme v članskih DOL se igrajo v dvoranah, ki izpolnjujejo normative predpisane v Pravilniku o dvoranah.
Dvorana za igranje tekem v 1. DOL mora imeti rang – 1. DOL ali višji, za tekme 2. DOL je potreben rang
dvorane 2. DOL ali višji, za tekme 3. DOL pa rang 3. DOL ali višji.
22. člen
Pol ure pred začetkom tekme mora biti dvorana pripravljena za igranje tekme. Domačin mora:
- priskrbeti najmanj eno žogo za dva igralca za ogrevanje gostujoče ekipe, od tega najmanj 3 uradne žoge;
- postaviti semafor;
- priskrbeti mednarodni odbojkarski zapisnik;
- postaviti stol in mizo za zapisnikarja;
- postaviti klopi za rezervne igralce;
- postaviti dovolj visoko ravno podnožje za 1. sodnika;
- priskrbeti tablice za menjave igralcev (2 kompleta 18-ih tablic s številkami na obeh straneh);
- pripraviti termometer, priročno lekarno in manometer (v 1. DOL) za merjenje pritiska v žogah;
- izobesiti državno zastavo;
- zagotoviti redarsko službo;
- v 1. DOL sta obvezna min. dva brisalca poda in štirje pobiralci žog;
- v 2. in 3. DOL sta v dvoranah daljših od 30 m obvezna minimalno 2 pobiralca žog.
23. člen
V 1. DOL lahko domačin tekme pripravi mikrofon za 1. sodnik, ki bo vezan na ozvočenje v dvorani, tako da
bi bili eventuelni pogovori 1. sodnika in kapetana ekip javni (slišni preko ozvočenja). Izvedba brezžičnega
mikrofona mora biti izvedena tako, da sodnika ne ovira pri opravljanju sodniških nalog. O primernosti
izvedbe odloča delegat na srečanju. Domačin mora poskrbeti, da je mikrofon vključen le takrat, ko teče
pogovor med sodnikom in kapetanom. Sodnik nima pravice odkloniti uporabe takega mikrofona.
24. člen
Predstavniki ekip 1. DOL so se dolžni udeležiti tiskovne konference Odbojkarske zveze Slovenije pred
začetkom tekmovanj v 1. DOL. Pisarna OZS mora obvestiti klube o tiskovni konferenci najmanj 10 dni pred
konferenco. Ekipe, katerih predstavnik se ne udeleži konference se kaznuje s kaznijo 47.928,00 SIT (200
EUR)..
25. člen
Domačin tekem v 1. DOL je dolžan tekmo posneti in posnetek hraniti najmanj 30 dni od tekme. V primeru
sporov oziroma pritožb je domačin na zahtevo organov OZS dolžan dostaviti posnetek tekme (VHS).
Če domačin ne dostavi posnetka oziroma je le ta neuporaben se načeloma odloča v korist nasprotne ekipe
(ob upoštevanju mnenje službenih oseb OZS), domačin pa se kaznuje s kaznijo 47.928,00 SIT (200 EUR).
26. člen
Tekme v DOL se lahko igrajo samo s predpisano barvno žogo. Uradna žoga za tekmovanje v vseh članskih
ligah je GALA BV 5091 S – Official Colour.
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27. člen
Finančne kazni za dobljene kartone posameznikov in ekip na tekmah državne lige so:
I. DOL
II. DOL
III. DOL
rdeč + rumen 19.171,20 SIT (80 EUR) 15.576,60 SIT (65 EUR) 13.180,20 SIT (55 EUR)
rdeč
14.378,40 SIT (60 EUR) 10.783,80 SIT (45 EUR)
8.387,40 SIT (35 EUR)
rumen
9.585,60 SIT (40 EUR)
7.189,20 SIT (30 EUR)
4.792,80 SIT (20 EUR)
Kazen se zaračunava klubom.
28. člen
Objava razporeda z delegiranimi sodniki velja kot delegacija. Prvega in drugega sodnika na tekmi delegira
Komisija za delegiranje sodnikov pri ZOSS.
Na finalne tekme se kot linijskega sodnika delegira sodnika, ki je najmanj sodnik C liste ali pa sodnik D liste
z vsaj 2 (dvemi) leti izkušenj linijskega sodnika.
Delegate-kontrolorje oziroma delegate OZS na tekme 1. DOL oziroma tekme mini lige za popolnitev 2. DOL
delegira Komisija za delegiranje pri ZOSS v dogovoru s ST. Delegati OZS so delegirani na najmanj 20%
tekem v 1. DOL.
Klub domačin je dolžan poravnati stroške delegata-kontrolorja tudi na tekmah 2. DOL (max. 2x). Komisija za
delegiranje pri ZOSS delegira delegate-kontrolorje v 2. DOL na predlog ST (ob upoštevanju pomembnosti
oziroma težavnosti tekem).
Sodniki, ki ne bodo upoštevali Pravilnika o tekmovanju, teh Pravil in pravil sodniške etike bodo kaznovani po
disciplinskem pravilniku OZS, ST pa jih bo tudi finančno kaznoval.
29. člen
Klub lahko vloži pritožbo na registracijo tekme in nepravilnosti. Pritožbo obravnava ST. Pritožbena taksa
znaša 23.964,00 SIT (100 EUR) in jo je potrebno nakazati na TRR OZS (04302-0001152635).
30. člen
Na odločitev ST je v roku 72 urah po prejemu sklepa možna pritožba na TK OZS, ob vplačilu pritožbene
takse v višini 59.910,00 SIT (250 EUR). Sklep TK OZS je dokončen.
31. člen
Vse ekipe (klubi), ki nastopajo na uradnih tekmovanjih OZS so dolžni poravnati članarino za igranje na
določenem rangu tekmovanja. Višino članarine in način poravnave sprejme Predsedstvo OZS s posebnim
sklepom.
32. člen
Klub lahko tekmuje v 1. DOL, če istočasno nastopa njegova ekipa v mladinskem in kadetskem tekmovanju
oziroma plača denarno nadomestilo v višini 299.550,00 SIT (1250 EUR) za vsako kategorijo, kjer ne
nastopa.
Klub lahko tekmuje v 2. DOL, če istočasno nastopa njegova ekipa v mladinskem ali kadetskem tekmovanju
oziroma plača denarno nadomestilo v višini 299.550,00 SIT (1250 EUR).
Vse ekipe, ki nastopajo v 1. ali 2. DOL morajo s svojimi ekipami nastopiti v tekmovanju dečkov (za ekipe
članov v DOL) oziroma deklic (za ekipe članic v DOL) oziroma plača denarno nadomestilo v višini
299.550,00 SIT (1250 EUR).
Vse ekipe, ki nastopajo v 1. ali 2. DOL morajo s svojimi ekipami nastopiti tudi v tekmovanju male odbojka dečki (za ekipe članov v DOL) oziroma male odbojka - deklice (za ekipe članic v DOL) oziroma plača
denarno nadomestilo v višini 95.856,00 SIT (400 EUR).
Ob nastopu druge ekipe kluba v članski konkurenci 3. DOL se zmanjša obveznost nastopanja v eni od
mlajših predpisanih kategorij.
33. člen
Vse ekipe, ki nastopajo samo v 3. DOL - ženske morajo s svojimi ekipami nastopiti v tekmovanju deklic ali
kadetinj oziroma plača denarno nadomestilo v višini 299.550,00 SIT (1250 EUR). Ekipe, ki nastopajo samo v
3. DOL – moški nimajo obveznosti nastopanja z ekipami v mlajših kategorijah.
34. člen
Za klube, ki imajo več ekip v DOL velja obveznost iz 32. člena samo za ekipo, ki nastopa v najvišjem rangu
tekmovanja.
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35. člen
Zaradi pravočasnega zbiranja rezultatov, sestave lestvic in objave v medijih mora klub domačin-organizator
javiti rezultat tekme (nizi in točke) najkasneje v 1 uri po končani tekmi na telefon (04) 53-36-154 ali (04) 5308-790 oziroma fax. (04) 53-36-286 (Maček Branko - sekretar tekmovanj).
Poleg tega so klubi 1. DOL dolžni takoj po končani tekmi sporočiti rezultat tudi STA (01/24-10-154, 01/24-10155 oziroma 01/24-10-156), teletekst TV SLO (01/47-53-549)
Klubi 2. DOL so dolžni v eni uri po tekmi sporočiti rezultat na teletext TV SLO (01/47-53-549).
Ekipa (klub), ki ne bo upošteval tega člena, bo kaznovan z denarno kaznijo 19.171,20 SIT (80 EUR).
36. člen
Ekipo ali posameznika, ki ne bosta upoštevala teh Pravil, Pravilnika o tekmovanju, Uradnih pravil
odbojkarske igre (FIVB) in drugih predpisov, bomo kaznovali. V sorazmerju s težo prekrška se izreče kazen
v višini od 4.792,80 SIT (20 EUR) do 299.550,00 SIT (1250 EUR), lahko pa se sproži tudi postopek pri
disciplinskem sodniku OZS.
37. člen
Pravila je sprejelo Predsedstvo OZS dne 20.06.2006 in začnejo veljati osmi dan po sprejemu.

Predsednik TK OZS:
Marko SEIFRIED l.r.

Predsednik OZS:
Matjaž KOVAČIČ l.r.
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