
 
                                      ŠPORTNI ZAVOD Nova Gorica 

                         Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica, tel: 05/330-20-20, fax: 05/330-20-25, e-pošta: info@sz-ng.si 

 

Datum:  4.4.2019 / 9.4.2019 / 12.4.2019. 

 

Zadeva :  POPRAVEK  RAZPISA   PODROČNEGA  TEKMOVANJA OSNOVNIH ŠOL V MALI ODBOJKI 

ZA UČENCE  LETNIK 2006 IN MLAJŠI! 

 

Izvajalec: Športni zavod Nova Gorica in osnovne šole. 

 

Kategorija: Učenci letnik 2006 in mlajši  

 

Ekipe  dečkov :   A skupina     Renče, Milojka Štrukelj, Dornberk in Most na Soči                                            

  B skupina  Kanal, Bovec (odpoved), Dobrovo in Šempas 

 

Datum:   Sreda 17. aprila 2019 ob 9.00 uri za skupino A na OŠ Milojka Štrukelj. 

  Petek 26. aprila 2019 ob 12.00 uri za skupino B na OŠ Kanal 

 

Kraj :    Športna dvorana OŠ  Milojka Štrukelj  na 2 igriščih  za skupino A nastopajo  4 ekipe 

  Športna dvorana OŠ Kanal na 1 igrišču   za skupino B  nastopajo 3 ekipe 

  

Igralni sistem in pravila: 

 

 

Pred tekmovanjem se izpelje žreb ekip. 

 

Vse ekipe opozarjamo na spremembo mer igrišča, ki je po novih pravilih  povečano za 1 m na 7 * 7 oziroma 14 * 7m.  

 

Točkovanje in razvrstitev: igra se na dva dobljena niza do 25  z dvema točkama razlike, odločilni tretji niz pa tudi do 25 z dvema 

točkama razlike. (zmaga šteje 2 točki,   poraz 0 točk). 

Če ekipi-e dosežeta-jo  enako število točk se razvrstita-jo po večjem številu zmag, po boljšem količniku dobljenih in izgubljenih 

nizov, oziroma točk v nizih. 

 

Na finale področnega tekmovanja v mali odbojki za mlajše učence se uvrstita 2 najboljši ekipi iz A skupine in 2 najboljši iz B 

skupine. Na področnem tekmovanju, ki bo potekalo v Kanalu bodo sodelovale 4 ekipe po sistemu vsak z vsakim na 2 igriščih. 

 

Veljajo tekmovalna pravila ki so bila objavljena v reviji Šport mladih, Informator 1 za leto 2018/19. 

 

Področno tekmovanje najboljših 4 ekip po sistemu vsak z vsakim bo v petek  10.5.2019 na OŠ Kanal. 
 

Vodja ekipe mora dostaviti spisek nastopajočih – potrjen s strani šole. (brez fotografij).  

 

Vodstvo tekmovanja in sodniki :  Vodja tekmovanja na OŠ Renče je Samo Nanut.  Vodja tekmovanja na OŠ Kanal je Zorko 

Zlatoper. 

 

Sodnike bo delegirala sodniška organizacija. 
 

Kontaktna oseba: Vesel Borut, E-mail: programi@sz-ng.si ;  tel. 05/330 20 28, GSM 041/711-749    

 

Nagrade: Tri prvo uvrščene ekipe prejmejo odbojkarsko žogo.  

 

Športni pozdrav! 

         Področni center ŠŠT 

             Vesel Borut 

mailto:programi@sz-ng.si

