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IGRIŠČE IN OPREMA
IGRALNO PODROČJE
Igralno področje obsega igrišče in prosto cono, biti mora ravno in
simetrično.

MERE
Igrišče ima obliko pravokotnika v izmeri 18 m x 9 m in je omejeno s
simetrično pravokotno prosto cono, ki je široka najmanj 3 m.
Prostor nad igralnim področjem mora biti prost in brez kakršnekoli ovire.
V višino mora meriti najmanj 7 m.

TEMPERATURA
Temperatura ne sme biti nižja od 10° C.
Odbojkarska zveza Slovenije: 36. člen Pravilnika o tekmovanjih 2015 – 2016.
Za igranje tekem v vseh kategorijah mora biti minimalna temperatura zraka v dvorani 16ºC.

MREŽA
VIŠINA MREŽE
Mreža je postavljena vertikalno nad osjo srednje črte in napeta na višini
2,43 m za moške in 2,24 m za ženske.
PLETENA MREŽE
Mreža je 1 m široka in 9,50 m do 10 m dolga, izdelana iz črnih mrežnih
kvadratov, ki so veliki 10 cm x 10 cm. Na zgornjem robu mreže je po vsej
dolžini prišit trak, širok 7 cm. Na spodnjem robu mreže je trak širine 5 cm,
enak zgornjemu traku.
traku
STRANSKA TRAKOVA
Dva bela trakova sta pritrjena navpično na mrežo točno nad vsako stransko
črto.
Široka sta 5 cm in dolga 1 meter. Stranska trakova sta sestavni del mreže.
ANTENI
Antena je prožna palica. Dolga je 1,8 metra in ima premer 10 mm.
Narejena je iz steklenih vlaken ali podobnega materiala.

ŽOGA
POSEBNOSTI
Žoga mora biti okrogla, izdelana iz prožnega ali umetnega usnja z notranjim
delom (dušo) iz gume ali podobnega materiala.
•
•
•
•

barva žoge je modro – rumena kombinacija barv.
obseg žoge je 65 cm do 67 cm,
masa pa 260 g do 280 g.
tlak v žogi naj bo 294,3 mbar ali hPa do 318,82 mbar ali hPa (0,30
kg/cm2 do 0,325 kg/cm2).

EKIPA
SESTAVA EKIPE
Ekipo sestavlja največ 12 igralcev, en trener, dva pomočnika trenerja, en maser in
en zdravnik.
Pravilnik o tekmovanjih OZS (23. in 38. člen): 14 igralcev, en trener, dva
pomočnika trenerja (eden lahko statistik), en maser in en zdravnik.
Eden izmed igralcev, razen obrambni igralec (libero), je kapetan ekipe in mora
biti označen
č v zapisniku.
i ik
Na igralno področje lahko vstopijo in na tekmi igrajo samo tisti igralci, ki so
napisani v zapisniku. Potem, ko kapetan in trener podpišeta zapisnik, prijavljenih
igralcev ni mogoče več zamenjati.

POTEK IGRE
EKIPA OSVOJI TOČKO:
–
–
–

ko se žoga dotakne tal nasprotnika
kadar nasprotna ekipa naredi napako
kadar je nasprotna ekipa kaznovana

ZMAGA V NIZU
Niz (razen 5. odločilni niz) osvoji ekipa, ki prva doseže 25 točk z najmanj
dvema točkama prednosti. V primeru neodločenega izida 24 : 24 se igra
nadaljuje, dokler ena izmed ekip ne doseže prednosti dveh točk (26 : 24;
27 : 25 …).
ZMAGA NA TEKMI
Na tekmi zmaga ekipa, ki osvoji tri nize.
V primeru neodločenega izida v nizih 2 : 2 se odločilni peti niz igra do
15. točke, z najmanj dvema točkam prednosti.

PREKINITVE
IN ZAVLAČEVANJA
REDNE PREKINITVE IGRE
Redne prekinitve igre so ODMORI (time‐out) in ZAMENJAVE IGRALCEV.
ŠTEVILO REDNIH PREKINITEV
Vsaka ekipa ima pravico do največ dveh odmorov in šestih zamenjav (ali tri
zaključene zamenjave) igralcev v enem nizu.
ODMOR IN TEHNIČNI ODMOR
Odmor traja 30 sekund, tehnični odmor pa 60 sekund (pri 8. in 16. osvojeni
točki katerekoli ekipe v prvih štirih nizih.

LIBERO

( OBRAMBNI IGRALEC )

Vsaka ekipa ima pravico na listi dvanajstih igralcev imenovati dva libera
(obrambnega igralca).
Pravilnik o tekmovanjih OZS (38. člen): Dva libera mora imenovati, če je
prijavljenih več kot 12 igralcev.
Libero mora biti pred tekmo vpisan v za to posebno namenjeno rubriko
zapisnika.
Libero ne more biti niti kapetan ekipe niti kapetan v igri.
OPREMA

Libero mora nositi majico drugačne barve, ki je v kontrastu z barvo majic ostalih
članov ekipe.
AKCIJE LIBERA V IGRI

Libero lahko zamenja kateregakoli igralca zadnje vrste. Libero ne sme zaključiti
napadalnega udarca nad mrežo, prav tak ne sme servirati in blokirati
(podaja s prsti!). Menjave niso omejene, med dvema menjavama libera pa
mora biti odigrana vsaj ena točka (poškodba libera).

OBNAŠANJE UDELEŽENCEV
OBNAŠANJE UDELEŽENCEV
Udeleženci morajo poznati Uradna pravila odbojkarske igre in se po njih
ravnati. Udeleženci morajo sprejeti odločitve sodnikov športno, brez
ugovarjanja. V primeru dvomljive odločitve sodnika, lahko samo kapetan v igri
zahteva pojasnilo. Udeleženci se morajo odpovedati dejanjem ali vedenju, ki
naj bi vplivalo na odločitve sodnikov oziroma prikrivalo napake, ki jih je
zagrešila lastna ekipa.
POŠTENA IGRA (FAIR–PLAY)
Udeleženci se morajo obnašati spoštljivo in vljudno v duhu poštene igre (FAIR‐
PLAYA) ne le do sodnikov, ampak tudi do drugih uradnih oseb, nasprotnika,
soigralcev in gledalcev.
NEPRIMERNO OBNAŠANJE IN KAZNI
MANJŠE KRŠITVE PRAVIL OBNAŠANJA
Manjše kršitve pravil obnašanja se ne kaznujejo. Dolžnost prvega sodnika je,
da prepreči ekipi neprimerno obnašanje tako, da člana ekipe ali ekipo preko
kapetana v igri z znakom z roko ali ustno opozori.
Opozorilo ni kazen in nima nobenih posledic. Če je opozorilo izraženo z
rumenim kartonom, ga vpišemo v zapisnik. Ekipo lahko sodnik opozori le
enkrat na tekmo.

KRŠITVE, KI SE KAZNUJEJO
NEVLJUDNO OBNAŠANJE je dejanje v nasprotju z oliko ali moralnimi
načeli ter izražanje prezira.
ŽALJIVO OBNAŠANJE so kletvice oziroma žaljive besede ali kretnje.
NAPADALNO OBNAŠANJE je fizičen napad ali poskus napada.
LESTVICA UKREPOV
V skladu s presojo prvega sodnika in glede na resnost neprimernega
obnašanja, se lahko uporabijo naslednji ukrepi:
KAZEN
Prvi primer nevljudnega obnašanja kateregakoli člana ekipe je kaznovana z
odvzemom
d
žoge
ž
(t
(točka
čk iin servis
i za nasprotnika).
t ik )
Kazen vpišemo v zapisnik.
IZKLJUČITEV
Član ekipe, ki je kaznovan z izključitvijo do konca niza, ne sme igrati in mora
sedeti v kazenskem prostoru za klopjo svoje ekipe, vendar brez dodatnih
posledic za ekipo. Ukrep vpišemo v zapisnik.
ODSTRANITEV, DISKVALIFIKACIJA
Odstranjen, diskvalificiran član ekipe mora zapustiti igralno površino, klop
in prostor za ogrevanje do konca tekme. Ukrep vpišemo v zapisnik.

UPORABA KAZNI
Vse kazni so individualne in ostanejo v veljavi vso tekmo ter se zapišejo v
zapisnik.
Ponavljanje neprimernega obnašanja istega člana ekipe na tekmi se kaznuje
stopnjevalno (član ekipe za vsak naslednji primer prejme strožjo kazen).
Odstranitev, diskvalifikacija zaradi agresivnega obnašanja je možna tudi brez
predhodne kazni.
ZNAKI ZA KAZNOVANJE
Opozorilo:

1. stopnja:
1
2. stopnja:

Kazen:
Izključitev:
Odstranitev, diskvalifikacija:

znak z roko ali ustno opozorilo
rumeni karton (vpis v zapisnik)
rdeči karton
rumeni + rdeči karton (skupaj)
rumeni + rdeči karton (ločeno).

LESTVICA UKREPOV
LESTVICA UKREPOV ZA NEPRIMERNO OBNAŠANJE
KATEGORIJA

KDAJ ?

KDO ?

UKREP

KARTON

POSLEDICE

MANJŠI
PREKRŠKI

prvič

kdorkoli

opozorilo,
1 x na tekmi

rumen

vpis posamezniku, velja
za ekipo – brez posledic

prvič

kdorkoli

kazen

rdeč

točka in servis za
nasprotnika

drugič

isti igralec

izključitev

rumen + rdeč
skupaj

sedi do konca niza v
prostoru za kaznovane

tretjič

isti igralec

odstranitev,
diskvalifikacija

rumen + rdeč
ločeno

zapusti igralno površino
do konca tekme

prvič

kdorkoli

izključitev

rumen + rdeč
skupaj

sedi do konca niza v
prostoru za kaznovane

drugič

isti igralec

odstranitev,
diskvalifikacija

rumen + rdeč
ločeno

zapusti igralno površino
do konca tekme

prvič

kdorkoli

odstranitev,
diskvalifikacija

rumen + rdeč
ločeno

zapusti igralno površino
do konca tekme

NEVLJUDNO
OBNAŠANJE

ŽALJIVO
OBNAŠANJE
NAPADALNO
OBNAŠANJE

LESTVICA UKREPOV ZA ZAVLAČEVANJE
prvič

kdorkoli

opozorilo,
1 x na tekmi

znak 26,
rumen karton

vpis v zapisnik, brez posledic

naslednjič

kdorkoli

kazen

znak 26,
rdeč karton

točka in servis za
nasprotnika

ZAVLAČEVANJE

‐ za ekipo

SODNIŠKI ZBOR IN SOJENJE
SESTAVA
Sodniški zbor za tekmo sestavljajo naslednje uradne osebe:
prvi sodnik, drugi sodnik, zapisnikar, štirje (dva) linijski sodniki;
PRVI SODNIK
Prvi sodnik opravlja svojo nalogo sede na sodniškem stolu, postavljenem
na enem koncu mreže. Njegovo vidno polje mora biti približno 50 cm nad
mrežo.
eo
Prvi sodnik usmerja tekmo od začetka do konca. V njegovi pristojnosti so
vse uradne osebe in člani ekip.
Odločitve prvega sodnika so dokončne. Zavrne lahko odločitve drugih
uradnih oseb, če meni, da so napačne.
POOBLASTILA IN PRISTOJNOSTI 1. SODNIKA:
‐ pregleda pogoje na igralni površini, žoge in drugo opremo,
‐ izvede žrebanje s kapetanoma ekip,
‐ nadzira ogrevanje ekip,
‐ odloča o napakah,
‐ na koncu tekme prvi sodnik preveri in podpiše zapisnik

DRUGI SODNIK

Drugi sodnik opravlja svojo nalogo stoje ob drogu izven igrišča nasproti
prvemu sodniku in obrnjen proti njemu, ob zapisnikarjevi mizi .
Drugi sodnik je pomočnik prvemu sodniku, vendar ima tudi svoje pristojnosti.
Prvemu sodniku lahko brez piskanja z znaki nakaže napake izven svoje
pristojnosti, vendar pri njih ne sme vztrajati. Nadzira tudi delo zapisnikarja in
člane ekip na klopi.
Drugi sodnik odobrava prekinitve, nadzira njihove trajanje in zavrača
nedovoljene zahteve. Nadzira tudi število odmorov in zamenjav igralcev.
POOBLASTILA IN PRISTOJNOSTI 2
2. SODNIKA:
‐ pred vsakim nizom preveri postavitve igralcev,

‐ med tekmo odloča, zapiska in nakaže z znakom:
‐ prestop v nasprotnikovo polje in prostor pod mrežo
‐ postavitvene napake ekipe, ki sprejema servis;
‐ nedovoljen dotik igralca z mrežo
‐ zaključen blok igralca zadnje vrste ali poskus blokiranja libera
‐ dotik žoge z zunanjim predmetom ali tlemi;

ZAPISNIKAR
Zapisnikar opravlja svojo nalogo sede ob zapisnikarjevi mizi, nasproti prvemu
sodniku in obrnjen proti njemu.
Vodi zapisnik v skladu s pravili in pri tem sodeluje z drugim sodnikom.
p
j piščalko
p
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p
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Pri delu uporablja
njegovi pristojnosti in dodeli tehnične odmore.
Med tekmo zapisuje osvojene točke, nadzira vrstni red serviranja igralcev in
vpisuje ukrepe za obnašanje in zavlačevanje.
Zapisuje odmore in zamenjave igralcev, preverja njihovo število in o tem
obvešča 2. sodnika.

