
 
 

 

 
ŽOK Triglav Kranj 
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DRUŽABNI TURNIR V MALI IN MINI 
ODBOJKI ZA DEKLICE 

ŽOK TRIGLAV KRANJ 2017 
 

 

V soboto, 3. junija 2017, Ženski odbojkarski klub Triglav Kranj organizira družabni turnir v MALI 
IN MINI ODBOJKI za deklice. V Kategorijo MALE ODBOJKE spadajo deklice rojene letnik 2004 
in mlajše, v kategorijo MINI ODBOJKE, pa deklice, ki so rojene 2006 in mlajše. 

 

DATUM IN KRAJ: 
● 3. junij 2017, 
● Športna dvorana Zlato Polje (Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj; poleg Šolskega centra 

Kranj in Fakultete za organizacijske vede). 
 
 
PRAVILA: 
Namen turnirja je druženje deklet po končani tekmovalni sezoni in čim več igranja, zato bodo 
pravila prilagojenja: 

 

MALA ODBOJKA: 

• Ekipa šteje največ 5 igralk (4+1 menjava), ki igrajo v vseh nizih, 

• Velikost igrišča: 6X6 m, 

• Višina mreže: 210 cm 

 

MINI ODBOJKA: 

• Ekipa šteje največ 4 igralke (3+1 menjava), ki igrajo v vseh nizih, 

• Velikost igrišča: 4,5X6 m, 

• Višina mreže: 200 cm. 
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SISTEM TEKMOVANJA: 

● Tekmovanje bo potekalo po sistemu glede na število prijavljenih ekip (število igranih 
nizov, do katere točke se igra vsak niz…, se določi po prejetju prijav), 

● Igra se po pravilih OZS za malo in mini odbojko, 
● Za sojenje poskrbi organizator. 

 
 
RAZPORED TEKEM: 

● Začetek turnirja ob 10:00 oz. glede na število prijavljenih ekip, 
● Razpored dobite naknadno glede na število prijavljenih ekip. 

 
 
PONUDBA: 
Organizator zagotovi v ceni kotizacije na igralca/ko: 

• Medalje za vse udeleženke, 

• Vodo med tekmovanjem, 

• Malica za vse udeležence (pica in sadje). 
 
 
CENA: 

• Kotizacija za mini odbojko:  18 eur na ekipo 

• Kotizacija za malo odbojko: 20 eur na ekipo  
 
  
 
Prijave do 25.5.2017 na mail: marko@zok-triglav.si (041 910 876) in borut@zok-triglav.si 
(041 251 732). 

 Prosimo, da ob prijavi ekipe navedete kategorijo, število ekip in število deklet. 

 
Plačilo kotizacije se poravna na TRR SI56 0510 0801 1923 814 (ABANKA d.d.) do 30.5.2017. 
 
 
 
 
 

Vabljeni v prestolnico Gorenjske !!! 
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