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RAZPIS ZA IZVEDBO FINALA DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ODBOJKI NA MIVKI  
 

ČLANI/ČLANICE ZA LETO 2023 
 

Odbojkarska zveza Slovenije objavlja Razpis za organizacijo finalnega turnirja Državnega prvenstva za 
člane in članice v odbojki na mivki za leto 2023 v predvidenem terminu od 28.7. do 30.7.2023. 
Prijave za organizacijo sprejema Komisija za odbojko na mivki do ponedeljka, 27. marca 2023, do 12. ure 
na naslov bv@odbojka.si.    
Osnovni razpisni pogoji za organizacijo turnirja, ki jih je potrebno oddati v obliki pisne vloge oz. prijave na 
razpis, so naslednji: 
1. Organizator turnirja mora v prijavi navesti: 

 
• termin/datum izvedbe in lokacijo turnirja, št. igrišč (centralno igrišče, pomožna igrišča),  
• program, izvedbo in potek turnirja za vsak dan posebej, 
• vodjo tekmovanja, 
• urnik posameznih tekem, 
• poskrbeti za uradno prijavo javne prireditve in zagotoviti varnost udeležencev. 

 
2. Organizator zagotovi: 

 
• praktične in denarne nagrade (2.000,00 € na kategorijo (m/ž); v tem znesku niso upoštevane 

praktične nagrade). 
 

3. Organizator zagotovi: 
 

• ustrezne fotografije, poročila s prizorišča, objavo rezultatov na spletu, 
• TV prenos tekem (najmanj polfinale in finale v obeh konkurencah (M/Ž)). 

 
4. Organizator krije vse stroške prireditve ter poskrbi za nemoten potek tekem, varovanje, prvo pomoč in 

gostoljubnost. Organizator skupaj z Odbojkarsko zvezo Slovenije po zaključku zadnje tekme izvede 
podelitev nagrad ekipam oz. najboljšim posameznikom/posameznicam. 
 

5. Organizator mora upoštevati »PRAVILNIK O TURNIRJIH ODBOJKE NA MIVKI NA OBMOČJU 
SLOVENIJE«. 
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6. Organizator v času prireditve zagotovi: 

 
• ločene prostore za tekmovalce (garderobe, tuši, ogrevalni prostor), 
• brezplačno brezalkoholno pijačo in obrok za nastopajoče, 
• ustrezno ozvočenje in osvetlitev igralnih površin,  
• montažne tribune za gledalce, 
• spremljevalni program (DJ, moderator, glasba, dodatna ponudba za gledalce). 
• izobes dveh transparentov Matias2-Mikasa in dveh transparentov OZS ob igrišču v vidnem polju 

TV kamere. 
 
 

7. Organizator lahko ponudi tudi boljše pogoje kot jih navaja ta razpis oz. omenjeni pravilnik. 
 

8. Odbojkarska zveza Slovenije bo zagotovila: 
• medalje za najboljše tri ekipe v posamezni kategoriji, 
• kritje sodniških stroškov, 
• zagotovitev potrebnega števila žog Mikasa za izvedbo tekmovanja (organizatorju po koncu 

tekmovanja ostane v trajni lasti 10 žog) 

PRIJAVA NA RAZPIS mora vsebovati naziv organizatorja, žig in podpis odgovorne osebe organizatorja, 
kontaktno osebo, opis izpolnjevanja zahtev tega razpisa ter morebitnih dodatnih ugodnosti, ki jih 
organizator nudi. Prav tako je organizator dolžan pridobiti pisno priporočilo pristojne lokalne skupnosti oz. 
občine, v katerem je jasno izražena podpora izvedbi prireditve. 
Prijave za organizacijo sprejema Komisija za odbojko na mivki do ponedeljka, 27. marca 2023, do 12. ure.  
Komisija za odbojko na mivki bo izbrala najugodnejšega ponudnika, pri izbiri organizatorja bodo 
upoštevani tudi dodatni pogoji, ki jih bo zagotovil organizator. 
OZS bo z izbranim organizatorjem sklenila pogodbo o sodelovanju za izvedbo finalnega turnirja DP – 
člani/članice za leto 2023. 
 
Športni pozdrav, 
Miha Premelč 
koordinator KOM 

 
 


