
Na osnovi 31. Člena statute Odbojkarske zveze Slovenije je Predsedstvo OZS na korespondenčni 

seji dne 5.3.2020 sprejelo: 

 

PRAVILNIK ZA DP MLADI V ODBOJKI NA MIVKI ZA 2020 (JUNIOR, U14, U16, U18, U20)  
 
 
Junior (2009 in mlajši)  
Na finale DP, ki bo v sklopu DP-člani v Kranju, se uvrsti najboljših 16 ekip po točkovanju iz turnirja, ki 
bo organiziran dne 20.6.2020.  
Na finalu DP se odigrajo 1/8, 1/4, 1/2 in finalne tekme za 3. mesto in 1.mesto v posamezni kategoriji. 
Na finalu DP se lahko igra tudi sistem 24 ekip vendar le v primeru, da je bilo na prvem turnirju prijavljenih 
24 ali manj ekip. V tem primeru bi bilo najboljših 8 ekip prostih tekmovanja v 1 krogu. Prvi krog bi se 
odigral med ekipami z osvojenim 9 – 24 mestom.  
Tekem od 5-8 mesta se ne bo igralo. Rezultat bo štel kot osvojeno 5 mesto. 
Nagrade za najboljše bodo podeljene pred finalnimi tekmami za DP-člani v Kranju. 
 
 
U14(2007 in mlajši),U16(2005 in mlajši) in U18(2003 in mlajši)  
Na finale DP, ki bo na Kongresnem trgu v sklopu FIVB turnirja v Ljubljani 31.7.2020, se uvrstijo najboljše 
štiri ekipe po točkovanju za DP mladi.  
Na finalu DP se odigrata tekmi za 3.mesto ter tekma za 1.mesto v posamezni kategoriji. 
Tekem od 5-8 mesta se ne bo igralo. 
 
U20(2001 in mlajši)  
Na kvalifikacije za finale DP, ki bo organiziran v Preddvor-Kranj dne 19.7.2020, se uvrsti najboljših osem 

ekip po točkovanju iz turnirja, ki bo organiziran dne 27.6.-28.6.2020 v Kopru. 

 

Zmagovalec kvalifikacij si pribori WC za DP-člani v Kranju. 

 

Če je zmagovalna ekipa že uvrščena na DP-člani se to mesto dodeli naslednji ekipi, ki še ni uvrščena. 

 

Na finale DP, ki bo na Kongresnem trgu v sklopu FIVB turnirja v Ljubljani 31.7.2020, se uvrstijo najboljše 

štiri ekipe iz kvalifikacij. 

 

Na finalu DP se odigrata tekmi za 3. mesto ter tekma za 1. mesto v posamezni kategoriji. 
 
 
Razpored tekem za DP – mladi bo objavljen na spletni strani OZS 30 dni pred turnirjem. 
 
Datum tekmovanja za DP – mladi je 31.7.2020 na Kongresnem trgu v sklopu FIVB turnirja v Ljubljani. 
 

Na tekmovanju za DP - mladi se bodo igrale tekme :  

• na dva dobljena niza do 21 točk (morebitni tretji niz se igra do 15 točk)  

• na dva dobljena niza do 15 točk (eventualni tretji niz do 12 točk) 

• na en set do 21 točke (možno samo v začetku tekmovanja ob velikem številu prijavljenih ekip) 

 
V primeru enakega števila točk dveh ekip, se za »tiebreaker« upoštevajo naslednji kriteriji: 

• boljša oz višja uvrstitev na enem od turnirjev serije (npr. po enkrat 1. in 3. mesto > dvakrat 2. 
mesto);  

• višja zadnja uvrstitev (npr. obe ekipi 2. in 4.mesto, ima prednost tista ekipa, ki je bila na zadnjem 
turnirju višje uvrščena); 

• medsebojne tekme, 

• količnik nizov in točk 
 
 
 
 
 



Točkovanje za DP mladi ( posamezne kategorije ): 
 

1.mesto 100 točk 

2.mesto 80 točk 

3.mesto 60 točk 

4.mesto 50 točk 

5.mesto 40 točk 

7.mesto 30 točk 

9.mesto 25 točk 

13.mesto 20 točk 

17.mesto 15 točk 

25.mesto 10 točk 

33.mesto 5 točk 

 
 
Pravila tolmači Komisija za odbojko na mivki pri OZS. Pravilnik prične veljati naslednji dan po sprejemu. 
 
          
         Predsednik OZS 
         Metod Ropret l.r. 
 
 


