
 
Na osnovi 31. Člena statuta Odbojkarske zveze Slovenije je Predsedstvo OZS na korespondenčni seji dne 

5.3.2020 sprejelo:  

 

PRAVILA O SLOVENSKI LESTVICI IGRALCEV - ODBOJKA NA MIVKI 

 
1. člen   

Točke za SLO-lestvico igralcev je možno dobiti na turnirjih FIVB, na turnirjih CEV, turnirjih državnega 

prvenstva članov ter prijavljenih in odobrenih turnirjih razreda SBT, A in B za katere Komisija za odbojko na 

mivki prejme uradno pisno poročilo organizatorja. 
 

2. člen   
Igralcu se za rangiranje na lestvici upoštevajo točke iz treh (3) njegovih najboljših turnirjev v koledarskem letu. 

Za točkovanje in tekmovanje v koledarskem letu in pred pričetkom članskih turnirjev 2020 bodo točke že 
prilagojene. 
 

3. člen   
Točke preteklega koledarskega leta (stanje na dan 31.12.) se upoštevajo: 
-100% do 01.junija 

- 50% v obdobju od 1.junija do 30.junija 
- po 30 juniju se točke iz preteklega koledarskega leta brišejo 
 

4. člen   
Lestvica se spreminja ob torkih, oziroma naslednji delovni dan, če je torek praznik in je objavljena na spletnih 

straneh Odbojkarske zveze Slovenije (www.odbojka.si). 
 

5. člen  
Točke, glede na rang turnirja na katerem je igralec nastopil :  
 

SLO  B A SBT 

1. mesto 80 150 300 

2. mesto 60 130 250 

3. mesto 55 110 190 

4. mesto 40 90 160 

5. mesto 30 75 130 

7. mesto 25 50 100 

9. mesto 10 30 70 

13. mesto 5 20 40 

17. mesto  10 20 

25. mesto  5 10 

33. mesto   5 

 
Osvojene točke na turnirju se upoštevajo le, če je na turnirju nastopalo minimalno 10 ekip. Točke turnirja 

(domači turnirji) se upošteva samo, če je turnir pravočasno prijavljen, plačana »taksa turnirja« in poročilo 

popolno izpolnjeno in pravočasno oddano. 

 
6. člen   

Za nastop na mednarodnih turnirjih (MEVZA, CEV in FIVB) se igralcu za vsako osvojeno mednarodno točko 

prizna 3 slovenske točke. Maksimalno 1 turnir – najboljši rezultat v tekočem letu. 
 

7. člen   
Pravila tolmači Komisija za odbojko na mivki pri OZS. Pravilnik prične veljati naslednji dan po sprejemu. 
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