
Pravilnik o tekmovanjih 
 
26. člen 
Sodnik, ki kljub opozorilu ne posreduje zapisnika oziroma potrdila, da je zapisnik posredoval 
(priporočena pošiljka) se kaznuje z denarno kaznijo v višini 20 EUR.  
 
Popraviti:  
50 EUR 
 
37. člen 
Če bo sprejeto, spremeniti. 
Na tekmovanju članov in tekmah Pokala Slovenije je v ekipi lahko max. 12igralcev. Dva libera v ekipi 
sta lahko samo če je v ekipi 12 igralcev.  
 
Na vseh tekmovanjih državnega prvenstva (razen mini in male odbojke) in tekmah pokala Slovenije je 
lahko v ekipi  max. 14 igralcev. Če ima ekipa več, kot 12 igralcev, mora imeti  obvezno 2 libera.  
 
(kaj bo z dečki, ali bo libero, ali ne)? 
Ali tako? 
 
Na tekmovanjih državnega prvenstva (člani, mladinci, kadeti) in tekmah pokala Slovenije je lahko v 
ekipi max. 14 igralcev. Če ima ekipa več, kot 12 igralcev, mora imeti obvezno 2 libera. 
Ekipo starejših dečkov in deklic sestavlja 12 igralcev.  
 
38. člen 
 
Pravico nastopa na tekmi kontrolira delegat ali 1. sodnik, ki pa ni pristojen za odločanje o pravici 
nastopa zaradi morebitnega kaznovanja udeležencev na tekmi oziroma številu naenkrat nastopajočih 
igralcev, ki nimajo SLO državljanstva. Evidenco o kaznovanju morajo voditi klubi na osnovi obvestila 
OZS oziroma avtomatskih prepovedi nastopanja ob diskvalifikaciji. Starostne kategorije za tekmovanje 
mini odbojke, male odbojke, dečkov, kadetov in mladincev so določene s Pravili za posamezna 
tekmovanja.  
 
Dodati  stavek, če misliš, da je tako pravilno. 
 
Pravico nastopa na tekmi kontrolira delegat ali 1. sodnik, ki pa ni pristojen za odločanje o pravici 
nastopa zaradi morebitnega kaznovanja udeležencev na tekmi oziroma številu naenkrat nastopajočih 
igralcev, ki nimajo SLO državljanstva. Evidenco o kaznovanju morajo voditi klubi na osnovi obvestila 
OZS oziroma avtomatskih prepovedi nastopanja ob diskvalifikaciji. Na turnirju diskvalificiran igralec 
tekme, ne more igrati na naslednji tekmi (avtomatski suzpenz). Starostne kategorije za tekmovanje 
mini odbojke, male odbojke, dečkov, kadetov in mladincev so določene s Pravili za posamezna 
tekmovanja.  
 
Pravilnik o tekmovanju članov in članic 
20. člen 
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.  
 
Popravek:  
Na klopi za rezervne igralce in v prostoru za ogrevanje, so lahko  v zapisniku prijavljeni igralci, ter 
prijavljeni 1. trener, dva pomočnika trenerja, zdravnik in maser, ki so licencirani na OZS. 
 
25. člen 
- priskrbeti tablice za menjave igralcev (2 kompleta 18-ih tablic s številkami na obeh straneh); 
Popravek: 
- priskrbeti tablice za menjave igralcev (2kompleta tablic v zabojčku s številkami od 1 do 20 na obeh 
straneh). 
 
Mini odbojka 
10. člen 
Dodati 
- obvezen je spodnji servis in sprejem servisa s spodnjim odbojem; 



- obvezen je spodnji servis in sprejem servisa s spodnjim odbojem;  
Gre za spodnji odboj.  Zamišljeno je tako, da so dovoljeni tudi drugačni načini odboja poleg spodnjega 
odboja: z eno roko, z glavo, z nogo …vendar to v smislu reševanja neke težje situacije … natančno 
definirati pa je nemogoče. Gre bolj za reševanje žoge ob *presenečenju* . Ker igralci zelo dobro vedo, 
da zgornji odboj ni dovoljen in kadar jih žoga preseneti, in je malo višja, pač ne morejo odbiti s 
*čekičem*spodnji odboj se pač rešujejo na drug način. Seveda pa vse, kar tehnično zgleda, kot zgornji 
odboj, ni dovoljeno. 
 
- v prvem nizu trener določi začetno trojko. Za vodenje ima na voljo maksimalno dve zaključeni 
menjavi in dva time-outa.  
 
- v prvem nizu trener določi začetno trojko. Za vodenje ima na voljo maksimalno dve zaključeni 
menjavi in dva time-outa.     (zamenja lahko max. 2 igralca)  
 
 
 
 

V končnici državnega prvenstva – kvalifikacije, lahko trenerji vodijo ekipe z licenco, ki se zahteva na 
tekmovanju ekipe nižje stopnje (kvalifikacije za 2. DOL – C  licenca trenerja , kvalifikacije za 1. DOL - 
B licenco trenerja). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


