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Tehnične informacije 

Organizator tekmovanja: 

 Zavod za šport RS Planica 

 Odbojkarska zveza Slovenije 

Izvajalec tekmovanja: 

 OŠ Kanal, Gradnikova 25, 5213 Kanal 

e-mail: o-kanal.ng@guest.arnes.si 

tel.: 05 39 81 600 , fax: 05 39 81 601 

Vodja tekmovanja (M, Ž): 

 Zorko Zlatoper, e-mail: zorkozlatoper@gmail.com, mob.: 041 373 863 

                               

Čas in kraj tekmovanja: 

 ponedeljek, 10. 2. 2020, ob 11:00 - športna dvorana KANAL 

Sodniki: 

Delegirani pri pristojnih komisijah s strani OZS. Tekmo je sodil Dušan Karnel. 
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Udeleženci  

OŠ KANAL 

OŠ ZBOR ODPOSLANCEV 

OŠ ANKARAN 

Pravila tekmovanja 

Prijava 

Pred pričetkom tekmovanja vodje ekip predložijo originalni obrazec 2 in 2a s 

slikami (Šport mladih – Informator 1) vodji tekmovanja. Obrazec mora biti 

potrjen s strani vodstva šole. 

 

Vodja ekipe 

Vodja ekipe mora biti športni pedagog oz. učitelj na šoli, ki jo zastopa (Šport 

mladih – Informator 1). Vodja ekipe mora biti med tekmo svoje ekipe prisoten 

na klopi ob igrišču. 

 

Tekmovalna pravila 

Igra se po tekmovalnih pravilih, ki so zapisana v Informatorju št. 1 – Šport 

mladih, za šolsko leto 2019/2020. 

Igrišče 

Višina mreže je 224 cm. Vse tekme se igrajo na dva dobljena niza do 25 točk z 

najmanj dvema točkama razlike. Tretji odločilni niz se igra do 15 točk z najmanj 

dvema točkama razlike. Igra se po pravilih OZS. Vsaka zmaga se točkuje z 

dvema točkama, poraz pa z nič točk. Ob enakem številu točk dveh ali več ekip 

se vrstni red določi na podlagi števila osvojenih točk, količnika nizov in količnika 

točk.  
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Tehnični sestanek 

Tehnični sestanek vodij ekip, sodnikov in vodje tekmovanja bo takoj po končani 

otvoritvi tekmovanja. Vodje ekip oddajo prijavne obrazce 2 in 2a, ki jih pregleda 

vodja tekmovanja in predstavnik sodnikov. 

Urnik tekmovanja 

od 10.30 do 11.00 – prihod ekip in ogrevanje 

 

11.00 – otvoritev: 

 prihod ekip na igrišče 

 državna himna 

 pozdravni govor vodstva šole (in drugih gostov) 

 tehnični sestanek 

 

ob 11.10 uri – pričetek tekmovanja 

ob 14.00 uri – predviden zaključek in podelitev priznanj 

 

Razpored tekmovanja  

Zaporedje tekem M: 

OŠ KANAL : OŠ ZBOR ODPOSLANCEV 25:8; 25:19  

OŠ ANKARAN 
: 

OŠ ZBOR ODPOSLANCEV B.B.  

OŠ KANAL 
: 

OŠ ANKARAN B.B.  
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Vrstni red  
1. OŠ KANAL 

2. OŠ ZBOR ODPOSLANCEV 

3. OŠ ANKARAN 

  

Ekipa OŠ Ankaran se ni udeležila turnirja. 

 

Kanal, 10. 2. 2020                                                                                     Zorko Zlatoper 


