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V vseh kategorijah se bo igrala serija 2 turnirjev (izjema je kategorija U21, kjer se za drugi 
turnir upošteva najboljša uvrstitev na enem izmed članskih turnirjev. Upošteva se uvrstitev 
z največ točkami za SLO lestvico in ne najboljša uvrstitev na posameznem članskem 
turnirju).  
 
Turnirji se igrajo po sistemu dvojne eliminacije. Če je na turnir prijavljenih 16 ali več ekip, 
mora biti turnir obvezno dvodnevni.  
 
Vse tekme se bodo igrale na dva dobljena niza do 21 točk (morebitni tretji niz se igra do 15 
točk). V primeru večjega števila prijavljenih ekip, se lahko vodja tekmovanja odloči, da se 
igra na dva dobljena niza do 15 točk (eventualni tretji niz do 12 točk). 
 
V kategoriji U13 se igra na dva dobljena niza do 15 točk (morebitni tretji niz do 12 točk) in 
vsi turnirji v kategoriji U13 so enodnevni. 
 
V primeru izrednih okoliščin (vremenske razmere, ogromno število prijavljenih ekip, …) 
mora vodja tekmovanja določiti primeren sistem tekmovanja za izvedbo turnirja. 
 
Za končno uvrstitev na turnirju se prejmejo točke in seštevek teh točk določi končno 
uvrstitev na seriji turnirjev. Točke dobivajo ekipe in ne posamezniki. Lahko se zgodi, da ima 
en igralec 2 uvrstitvi, avtomatsko se mu prizna boljša uvrstitev. 
 
Najboljših 6 ekip serije Pokala Slovenije se uvrstijo na finalni turnir. Tam se pomerijo med 
seboj za naslov pokalnega prvaka.  V primeru neprihoda ekipe na zaključni turnir, njihovo 
mesto zavzame naslednja ekipa po lestvici. Ekipe, ki se uvrstijo na finalni turnir, morajo 
minimalno 5 dni pred finalnim turnirjem potrditi svojo udeležbo na bv@odbojka.si  
 
V primeru enakega števila točk dveh ekip, se upoštevajo naslednji kriteriji: 

 boljša oz višja uvrstitev na enem od turnirjev serije (npr. po enkrat 1. in 3. mesto > 
dvakrat 2. mesto); 

 višja zadnja uvrstitev (npr. obe ekipi 2. in 4.mesto, ima prednost tista ekipa, ki je bila 
na zadnjem turnirju višje uvrščena); 

 medsebojne tekme, 
 količnik nizov in točk. 

 
Točkovanja za lestvice (posamezne kategorije): 
1. mesto 100 točk 
2. mesto 85 točk 
3. mesto 70 točk 
4. mesto 55 točk 
5. mesto 40 točk 
7. mesto 30 točk 
9. mesto 25 točk 
13. mesto 20 točk 
17. mesto 15 točk 
25. mesto 10 točk 
33. mesto  5 točk           
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