mens sana in corpore sano
TEKMOVANJE V MALI ODBOJKI ZA UČENKE IN UČENCE (rojene 2004. in kasneje )
1. Na tekmovanju morate imeti pravilno izpolnjen obrazec 2 in 2a (brez fotografij)
- majice morajo biti oštevilčene na prsni in hrbtni strani (informator 1, stran 18, točka 4 – oprema
- višina mreže za učenke in učence rojene 2004 in kasneje je 210 cm in mora imeti anteni,
- velikost igrišča je 6 m x 6 m, označen mora biti tudi 3- metrska črta napada,
- moštvo sestavlja največ dvanajst (12), najmanj osem (8) igralk, igralcev; štirje (4) v polju,
- igra se na dva dobljena niza, vsak niz do 25 točk z najmanj dvema točkama razlike,
tudi morebiti tretji niz se igra do 25 točk z dvema točkama razlike,
- čas za izvedbo servisa je 8 sekund (brez možnosti poskusa)
- obvezen je spodnji servis in sprejem servisa s spodnjem odbojem,
- servira igralka, igralec na položaju 1.
- po sprejemu je potreben še drugi dotik istega moštva (pravilo dveh dotikov), šele nato žogo
usmerimo preko mreže
- več o odbojki preberite na 37. strani v Športu mladih (Informator 1, šolsko leto 2016-2017)
2. Razporeditev igralk, igralcev na igrišču in njihove naloge:
=
=

menjave igralnih mest niso dovoljene
igralka, igralec 3, stoji ob mreži, desno od igralke, igralca 4 in levo
od igralke, igralca 2,
- podajalka, podajalec
- edina, edini ki sme blokirati
- sme udariti, napadalni udarec

=

igralke, igralci 1, 2 in 4, stojijo zadaj
- sprejemalke, sprejemalci, spodnji sprejem servisa
- igralka, igralec 1 servira, spodnji servis
- smejo udariti, napadalni udarec tudi ob mreži,
- igralka, igralec 1 napadalni udarec izza treh metrov,
- ne smejo blokirati
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TEKMOVANJE V MINI ODBOJKI ZA UČENKE IN UČENCE (rojene 2006. in kasneje )
1. Na tekmovanju morate imeti pravilno izpolnjen obrazec 2 in 2a (brez fotografij)
- majice morajo biti oštevilčene na prsni in hrbtni strani (informator 1, stran 18, točka 4 – oprema
- višina mreže za učenke in učence rojene 2006. in kasneje je 200 cm in mora imeti anteni,
- velikost igrišča je 4,5 m x 6 m,
- moštvo sestavlja največ osem (8), najmanj šest (6) igralk, igralcev; trije (3) v polju,
- igra se tri nize, vsak niz do 25 točk z najmanj dvema točkama razlike,
- čas za izvedbo servisa je 8 sekund (brez možnosti poskusa)
- obvezen je spodnji servis, in sprejem servisa s spodnjem odbojem,
- sprejem servisa je poljuben (lahko spodnji ali zgornji - s prsti)
- servira igralka, igralec na položaju 1.
- po sprejemu je potreben še drugi dotik istega moštva (pravilo dveh dotikov), šele nato žogo
usmerimo preko mreže
- več o odbojki preberite na 37. strani v Športu mladih (Informator 1, šolsko leto 2016-2017)
2.

Razporeditev igralk, igralcev na igrišču in njihove naloge so popolnoma enake kot pri mali odbojki
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=
=

menjave igralnih mest niso dovoljene
igralka, igralec 2, stoji ob mreži, desno od igralke, igralca 3
- podajalka, podajalec
- edina, edini ki sme blokirati
- sme udariti, napadalni udarec

=

igralki, igralca 1 in 3, stojita zadaj
- sprejemalki, sprejemalca servisa
- igralka, igralec 1 servira, spodnji servis
- smeta udariti, napadalni udarec
- ne smeta blokirati

