Štev.: ŽK/GG – 529 - 09.09/20
Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj pri Zvezi za šport invalidov
Slovenije – Slovenskem paralimpijskem komiteju (v nadaljnjem besedilu Zveza ŠIS - SPK) je
Komisija za tekmovalni šport (v nadaljnjem besedilu KTŠ) na svoji 16. seji dne 09.09.2020
sprejela nov:
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 pri Zvezi
ŠIS - SPK, koledarjem tekmovanj, pravilih Svetovne para - odbojkarske zveze (WPV) in
Odbojkarske zveze Slovenije (OZS), ter določili tega pravilnika.
3. člen
Državno prvenstvo v odbojki sede se izvaja v terminu, ki je določen v koledarju Zveze ŠIS - SPK.
2. TEKMOVANJE
4. člen
Sistem tekmovanja na turnirju se določi glede na število prijavljenih ekip.


Do štiri ekipe: se igra sistem vsaka ekipa z vsako, na tri dobljene nize. Tekma dobljena
s 3:0 ali 3:1 se točkuje s 3 točkami za zmagovalca, tekma s 3:2 se točkuje dve točki za
zmagovalca in ena točka za poraženca. Pri razvrstitvi šteje najprej točkovanje, ob

enakem številu točk, pa se se upošteva boljši količnik nizov in če je potrebno še boljši
količnik doseženih točk na vseh odigranih tekmah.


Pet ekip: igra vsaka ekipa z vsako, na dva dobljena niza. Tekma dobljena z 2:0 se
točkuje 2 točki za zmagovalca, tekma 2:1 se točkuje dve točki za zmagovalca in ena
točka za poraženca. Pri razvrstitvi šteje najprej točkovanje, ob enakem številu točk, pa
se upošteva boljši količnik nizov in, če je potrebno še boljši količnik doseženih točk na
vseh odigranih tekmah.



Šest ali več ekip:
o igra se v dveh skupinah na dva dobljena niza. Tekma v skupini dobljena z 2:0
se točkuje 2 točki za zmagovalca, tekma 2:1 se točkuje dve točki za zmagovalca
in ena točka za poraženca. Pri razvrstitvi v skupinskem delu šteje najprej
točkovanje, ob enakem številu točk, pa se upošteva boljši količnik nizov in, če
je potrebno še boljši količnik doseženih točk na vseh odigranih tekmah.
o po skupinskem delu se pa igra polfinale (1-2, 2-1) in tekme za razvrstitev (3-3,
4-4, 5-5,….) na dva dobljena niza. Tekmi za tretje mesto in finale se odigrata na
tri dobljene nize.

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. Na državnem prvenstvu lahko
nastopajo tekmovalci, ki jih društvo/klub pravočasno prijavi na državno prvenstvo. Na igrišču
morajo biti ves čas najmanj trije tekmovalci z uradno WPV klasifikacijo VS1 ali vizualno
kategorijo invalid (kakršnakoli amputacija). Največ trije igralci na igrišču so lahko
neklasificirani. Igralci, ki so uradno po WPV klasifikaciji, klasificirani kot VS2 (‘’minimalci’’)
štejejo med neklasificirane igralce.

6. člen
Izvajalec mora zagotoviti uradne registrirane WPV ali OZS sodnike, urediti igrišče in
zagotoviti zapisnikarja.

7. člen
Tekmovanje mora potekati na vsaj 2 igriščih. Pred vsako tekmo mora biti zagotovljeno vsaj 20
minut za ogrevanje.
4. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
8. člen
Tehnični pravilnik za odbojko sede stopi v veljavo 09.09.2020.
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati dosedanji pravilnik Štev.: PJ/JO-1371-3.20/11.
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