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RAZPIS DRŽAVNEGA PRVENSTVA  
V ODBOJKI SEDE ZA LETO 2019 

 
1. 

Državno prvenstvo v odbojki sede bo potekalo 
 

v nedeljo, 15. decembra 2019, 
 

v telovadnici OŠ Koroški Jeklarji, Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem. 
 
Zbor ekip bo med 10:00 in 10:30 uro (prijava ekip in sestanek s predstavniki ekip ter 
otvoritev tekmovanja). Po otvoritvi bo pričetek tekmovanja. Prvi tekmi se pričneta ob 11:00 
uri. 
 

2. 
 

Organizator tekmovanja je ZŠIS-POK, izvajalec pa IŠD Samorastnik – Ravne na Koroškem. 
 

3. 
 

Pravico do udeležbe na zaključnem tekmovanju  imajo vse prijavljene ekipe.  
 

4. 
 

Tekmovanje bo potekalo po pravilih WPV, Splošnem pravilniku za izvedbo tekmovanj v Zvezi 
za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijskem komiteju, Tehničnem pravilniku za organizacijo 
in izvajanje tekmovanj v odbojki sede in po določilih tega razpisa. 
 
Na igrišču so lahko hkrati 3 igralci z invalidnostjo in 3 igralci brez invalidnosti, ki hkrati niso 
registrirani igralci v drugih odbojkarskih klubih. 
 

5. 
 

Tekmovanje poteka: 
Pri treh prijavljenih ekipah igra vsaka ekipa z vsako na 3 dobljene sete. 
  
Pri štirih prijavljenih ekipah igra vsaka ekipa z vsako na 3 dobljene sete. 
  



Pri petih prijavljenih ekipah se naredita dve skupini. Pri postavljanju skupin se upoštevajo 
rezultati lanskega DP. V Skupini A so tri ekipe in v skupini B sta dve ekipi. V skupini A so 
številke (1,4,5) v skupini B pa (3 in 4). Prijavljene Ekipe dobijo številke od 1-5 na osnovi mest, 
ki so jih dosegle na DP 2018. 
Številko 1, dobi ekipa, ki je lani zasedla najvišje mesto v DP, številko 2, dobi ekipa, ki je  lani 
zasedla drugo najvišje mesto v DP in tako naprej do številke 5. Če se prijavi ena ekipa, ki lani 
ni igrala na DP dobi avtomatsko številko 5, če se prijavita dve ekipi, ki lani nista igrali na DP, 
dobita številki 4 in 5. Številki se izžrebata. 
 
Sistem tekmovanja: 
Najprej se odigrajo tekme po skupinah, vsaka ekipa z vsako ekipo. Na osnovi rezultatov ekipe 
zasedejo mesta od 1-3 v skupini A in mesta 1 in 2 v skupini B. Tretje uvrščeni iz skupine A 
zaključi z tekmovanjem in zasede končno 5. Mesto. 
Ostale štiri ekipe odigrajo polfinale po sistemu: 
- A1-B2 in A2-B1, 
- Tekma za 3. mesto (poraženi ekipi v polfinalu), 
- Tekma za 1. mesto (ekipi, ki sta zmagali v polfinalu). 
 
Tekme v skupinah in polfinalu se igrajo na dva dobljena seta. Tekmi za 3. in 1. mesto se igrata 
na tri dobljene sete. 
 
Pri šestih prijavljenih ekipah se postavijo dve skupini z po tremi ekipami. Tekme v skupini 
odigrajo vsaka ekipa z vsako ekipo. Na osnovi rezultatov ekipe v vsaki skupini zasedejo mesta 
od 1-3.  
 
Nato se odigrajo tekme po naslednjem sistemu:  
Ekipe, ki sta zasedli 1. in 2. mesto v skupinah odigrata polfinale A1-B2 in A2-B1, nato sledi 
tekma ekip, ki sta zasedli 3. mesto v skupini za končno 5. mesto.  
 
Zadnji tekmi sta:, 
-Tekma za 3. mesto (poraženi ekipi v polfinalu) 
-Tekma za 1. mesto (ekipi, ki sta zmagali v polfinalu). 
Tekme v skupinah in polfinalu se igrajo na dva dobljena seta. Tekmi za 3. in 1. mesto se igrata 
na tri dobljene sete. 
 
Število prijavljenih ekip, sistem tekmovanja in razpored tekem dobijo predstavniki ekip tri 
dni pred tekmovanjem po e-mailu, ki ga vpišejo pri prijavi. 

 
6. 
 

O pritožbah odloča komisija v sestavi: vodja tekmovanja, glavni sodnik, vodje ekip in 
predstavnik ZŠIS-POK. Odločitev komisije je dokončna. 
 

7. 
 

Prve tri ekipe prejmejo pokal, člani treh prvo uvrščenih ekip pa medalje. 
 



8. 
 

Razglasitev rezultatov bo izvedena neposredno po zaključku tekmovanja.  
 

9. 
 

Upoštevane bodo samo vaše prijave oddane preko spletne prijave na strani 
https://prijava.zsis.si, kjer se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki 
vam je bil poslan na društveni elektronski naslov. V kolikor niste prepričani o 
uporabniškem imenu in geslu nas prosimo kontaktirajte na 01 5300 893. 
Prijavnic po navadni in elektronski pošti ne bomo upoštevali! 
 

Razpis velja do vključno petka, 06.12.2019, po navedenem datumu 
se prijave zaprejo in oddaja prijav ni več mogoča. 

 
Nepopolnih in prepoznih prijav ne bomo upoštevali. 

 

Za prijavo uporabite spletno aplikacijo https://prijava.zsis.si  
 

Za zdravstveno stanje udeležencev tekmovanja so odgovorna društva (prijavitelj), ki so 
tekmovalce prijavila, tekmovalci pa nastopajo na lastno odgovornost.  

 
10. 

 
Dodatne informacije dobite neposredno pri izvajalcu, IŠD Samorastnik – Matjaž Majdič  
(samorastnik.isd@gmail.com oz. 051 313 424) ali pri ZŠIS-POK (ziga.kobasevic@zsis.si oz. 01 
5300 893).  
 
 11.  
ZŠIS-POK krije stroške izvedbe tekmovanja po »Merilih za sofinanciranje športne dejavnosti 
ZŠIS-POK« ter toplega obroka, sodelujoče ekipe pa ostale stroške udeležbe (potne stroške, 
bivanje,...).  

 
 
S športnimi pozdravi! 
 
 
Žiga Kobaševič l.r. Damijan Lazar l.r. 
Strokovni sodelavec                                                                                  Predsednik ZŠIS-POK 
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