Štev.: PJ/JO-1371-3.20/11
Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport
invalidov Slovenije-Paraolimpijskem komiteju (v nadaljnjem besedilu ZŠIS-POK) je
Komisija za tekmovalni šport (v nadaljnjem besedilu KTŠ) na svoji 16. seji dne
16.11.2011 sprejela - dopolnila
Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj v odbojki sede
1. SPLOŠNI DEL
1. člen
Z določbami tega pravilnika se ureja in določa organizacija ter izvedba državnega
prvenstva v odbojki sede.
2. člen
Državno prvenstvo se izvede v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v
ZŠIS-POK, koledarjem tekmovanj, pravili Svetovne organizacije za odbojko invalidov
WOVD in določili tega pravilnika.
3. člen
Državno prvenstvo v odbojki sede se izvaja v terminu, ki je določen v koledarju ZŠISPOK.
2. TEKMOVANJE
4. člen
Državno prvenstvo v odbojki sede predstavlja zaključek (Play-off) lige odbojke sede, na
katerem lahko sodelujejo štiri najboljše ekipe iz predtekmovanja.
3. KATEGORIJE
5. člen
Sestava ekipe, ki nastopi na državnem prvenstvu je lahko mešana po spolu. Ekipo
lahko sestavlja največ 12 igralcev, glavni trener in pomočnik trenerja. Vsaka ekipa
določi enega igralca, ki je kapetan ekipe. Kapetan je odgovoren za red in disciplino
svojih igralcev. Na državnem prvenstvu lahko nastopajo samo tekmovalci, ki jih društvo
vnaprej prijavljeni na odprti razpis za državno prvenstvo in, ki so registrirani v bazi
tekmovalcev na ZŠIS-POK.
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6. člen
Igralci, ki so rezervni igralci med tekmo sedijo ob igrišču na svoji strani in ne smejo
motiti poteka tekmovanja. Trenerji in pomočniki trenerja lahko občasno spremljajo
tekmo tudi stoje. Med tekmo so lahko ob igrišču prisotni le rezervni igralci, trener in
pomočnik trenerja. Igralci, ki trenutno niso v igri se lahko ogrevajo ob igrišču, v ogrevalni
coni, vendar brez žoge.
7. člen
Tekmovanje poteka v ekipni konkurenci po sistemu prvo uvrščena
ekipa iz
predtekmovanja s četrto uvrščeno, drugo uvrščena ekipa pa s tretje uvrščeno ekipo.
Zmagovalni ekipi se pomerita za prvo oz. drugo mesto, poraženi za tretje oz. četrto
mesto. Če ni štirih ekip, se play-off igra po načelu vsak z vsakim.
8. člen
Med tekmo je prepovedano imeti pri sebi predmete, ki bi lahko povzročili poškodbe ali bi
igralcu dale nepravično prednost, pri tem so izključene bandaže. V Igralci nosijo očala in
leče na sojo lastno odgovornost.
4. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
9. člen
Tehnični pravilnik za odbojko sede stopi v veljavo 16.11.2011.
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati dosedanji pravilnik št. Bd/Jo-185-3.20/08 .

Predsednik KTŠ:
Jože Okoren l.r.
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