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Pred nekaj časa se mi je porodila ideja, da bi v 3. ligi, ki se ločita na vzhod in zahod na koncu naredili 
razigravanje in tako dobili končno lestvico 3. lige. Zamislil sem si na tak način, da bi igral 1 iz lige 
vzhod proti 1 iz lige zahod, 2 proti 2, 3 proti 3...Odigrali bi se dve tekmi ena doma in ena v gosteh. s 
tem bi morebiti malo podaljšali sezono v 3. DOL, ki je nadvse kratka. 
 
 
Predlog (skupaj) dveh klubov  
 
Dvojna licenca mladi se je v letu 2013/2014 v pravilniku zelo zaostrila! Glede na dobro sodelovanje 
klubov na podlagi dvojne licence so klubi lahko sestavili ekipo samo iz dveh klubov, kar je bil zadetek 
v polno. V preteklosti neomejeno!!! 
Z ukinitvijo tega ukinemo sodelovanje klubov! 
Ukinitev Libera pri Starejših dečkih in deklicah, bi bila daleč najslabša poteza strokovnega sveta. Z 
igranjem libera omogočamo manjšim igralcem, da imajo interes treniranja odbojke, prav tako pa se bo 
pojavila težava, da pri izboru kadetske reprezentance ne bomo imeli dobrih liberov in tudi centrov, 
kajti vsi bodo igrali vse!!! 
Če se igra odbojka 6 na 6 mora ekipa imeti libera,saj je po našem mnenju vloga libera kasneje pri 
starejših generacijah iz leta v leto bolj pomembna, igralno mesto libero pa več kot enakovredno 
drugim igralnim mestom, če pa koga moti, da centri ne znajo spodnjega odboja, pa naj igrajo s 
centri(saj pravila to dovoljujejo). Z igranjem libera igra 7 igralcev,kar je bolje. 
 
 
FINAL FOUR TUDI ZA PRVAKA LIGE! 
Predlagamo še final four za prvaka lige, tako se izognemo seriji tekem v polfinalu in za mesta. 
Final four bi lahko igrali tudi sreda sobota.  
To bi pritegnilo več gledalcev, tako , kot pokalni final four. 
Seveda apeliram na OZS, da ne bremeni klubov z enormnimi stroški, darili in ostalimi pogoji. 
Počasi bo težko najti organizatorje. 
 
 
prebral sem vse predloge za spremembe in tudi predloge, ki jih predlaga SS OZS za spremembe 
vseh devet predlogov SS OZS se mi zdi korektnih in v dobro odbojke ... 
 
kot trenerja mlajših selekcij (Mala in st. deklice) me pa osebno zanima (oziroma moti) naslednje 
 
ZAKAJ Mala odbojka - mlajše deklice/dečki ne igrajo po sistemu starejših deklic/dečkov najprej 
KVALIFIKACIJE, kjer se točke odigranih tekem seštevajo in gredo najboljše ekipe v igranje A lige in 
slabše v igranje B lige, najboljše iz A lige pa v polfinale in finale ??? 
 
ZDAJ vsak odigran turnir Mala kjer ekipa zasede 3. ali 4. mesto (nisi 1. ali 2.) pomeni že repasaž ali 
kasneje iz repasaža izpad. 
Vsak odigran turnir Mala pomeni istočasno tudi izpadanje-izločanje dveh ekip, kar je zelo 
stresno za igralke. 
Sistem je krut, če pa katera od nosilnih igralk ekipe tisti vikend, ko je turnir zboli (ali ne more igrati iz 
kakšnega drugega razloga), to za ekipo že lahko pomeni izpad. 
Govoril sem z več trenerji Mala in vsi se sprašujemo isto. 


