
Komisija za odbojko sede  

 

 

Leto 2015 je bilo za odbojko sede zelo aktivno. Osrednji dogodek je bilo Evropsko prvenstvo 

za ženske v novembru v Podčetrtku. Naša ekipa je osvojila tretje mesto. 

 

 

Večji dogodki v letu 2015: 

 

 April: mednarodni turnir Madžarska, Hrvaška in Slovenija v Braslovčah 

 April: državno prvenstvo invalidov pod okriljem ZŠIS-POK 

 Junij: odprto državno prvenstvo pod okriljem OZS 

 Julij: prve odigrane tekme v odbojki na mivki 

 September: trening kamp z rusko državno reprezentanco v Moskvi 

 September: mednarodni turnir v Split-u. 

 Oktober: trening kamp z ameriško državno reprezentanco  v Braslovčah in Šempetru 

 Oktober:trening kamp z reprezentanco Hrvaške v Braslovčah 

 November: trening kamp s prvakinjami Afrike Ruando v Braslovčah in Podčetrtku 

 November: Evropsko prvenstvo v Podčetrtku 

 December: gostovanje v Parmi (Italija) in odigranih več tekem z italijansko državno 
reprezentanco 

 

Večina dogodkov je bilo podprtih s strani OZS. 

 

 

Planirani večji dogodki v letu 2016: 

 

 Marec:  ženska ekipa potuje na Kitajsko, kjer bo odigrala turnir za eno še prosto mesto na 
Praolimpijskih igrah v Riu. Sodeluje 15 ekip…. 

 April: državno prvenstvo invalidov pod okriljem ZŠIS-POK 

 April: consko prvenstvo (Slovenija,Italija, Madžarska, Hrvaška). Predviden organizator Italija - 
Rim. 

 Maj: organizirali  bomo odprto prvenstvo v odbojki sede v dvorani in na mivki – organizator 
OZS in Integracijsko športno društvo Maxi (IŠD Maxi) - povabi se vse slovenske klube. Mogoče 
se kdo »upa« udeležiti. 

 Junij: odprto državno prvenstvo pod okriljem OZS 

 September: Organizirali bomo prijateljski turnir  med ženskimi reprezentancami  Slovenije, 
Hrvaške in Madžarske v Braslovčah – organizatorja OZS in IŠD Maxi.  

 Sodelovali bomo na več  turnirjih na Hrvaškem, Madžarskem in v Italiji 

 Preigravamo možnost,  da bi Slovenija bila ustanoviteljica novega  Beach Volley Tour-a  v 
odbojki sede(Slovenija, Nemčija, Poljska). Dokončno se še nismo odločili. 

 

  

Odbojka sede si želi več sodelovanja s klubi člani OZS. Svetovni trend je, da odbojko sede 

igrajo tako invalidi kot neinvalidi. V mlajših kategorijah jo pa celo uporabljajo za trenažni 

proces. Ko bomo razpisali odprto prvenstvo, bi prosili klube, da vsaj par njih prijavi ekipo in 

»žrtvujejo« eno soboto in sodelujejo na finalnem delu državnega prvenstva. 

 

 

Ljubljana, 9.2.2016                                                Zapisal:  Branko Mihorko 


