
 

 

RAZPIS ODBOJKA NA MIVKI JUNIJ - AVGUST 2021 

Športna zveza Celje v sklopu aktivnosti projekta Šport za vse, razpisuje regijsko ligo v odbojki 

na mivki, ki se bo pričelo predvidoma v ponedeljek, 28.6.2021 ob 18.00 uri. Prijave sprejemamo 

na e-naslov: szc.celje@gmail.com do vključno četrtka dne 24.6.2021, oziroma do zapolnitve 

prijav maksimalnega števila 8 ženskih in 8 moških ekip. 

Razpored tekem in igralni dan bo dokončno znan po zaključenih prijavah. Igralo se bo vedno 

po 18.00 uri, ne glede na igralni dan. 

Pomembno obvestilo za vse, PRIJAVNINE NI! 

Prve tri zmagovalne ekipe bodo prejele pokale in kolajne. Igra se po pravilih Športne zveze 

Celje, izvleček pravilnika za odbojko na mivki spodaj. 

 

PRAVILA - ODBOJKA NA MIVKI 2021 

  1.      člen 

Ekipo sestavljajo maksimalno 3 igralci oziroma 3 igralke plus rezerva (minimalno število na 

igrišču je: 2 igralca, oziroma 2 igralki). Igra se na 2 dobljena niza do 21 točk (brez razlike). 

V primeru tretjega seta se igra do 15 točk na razliko dveh točk. Vsaka ekipa ima na tekmi 2 

time outa. 

Odbojka na mivki se igra junija, julija in avgusta na letnem kopališču v Celju. 

 

 2.      člen  

Na vsakih sedem točk ekipi zamenjata strani na igrišču. Vsaka ekipa lahko izkoristi eno 

minuto odmora v vsakem nizu. Igralci stojijo v polju poljubno, servirajo krožno s poljubnega 

mesta izza osnovne črte. Server mora biti dobro viden, soigralec ga ne sme zakrivati. 

 

 3.      člen 

Če se ekipa ne pojavi na igrišču ob določenem času, se tekma registrira z 2:0 za prisotno 

ekipo in rezultatom dvakrat 21:0, odsotni ekipi pa se v skladu z pravilnikom odvzame  –

1  točko. 

 

 4.      člen 

Ekipo sestavljajo 3 tekmovalci/ke.  Na naslednji tekmi se sestava ekipe lahko spremeni.  

 

 5.      člen 

Ekipa, ki se vede nešportno in je zaradi nje prekinjena tekma ali sama zapusti igrišče, se 

izključi iz turnirja in se ji odvzamejo vse točke.  Igralec, ki je bil izključen, nima pravice 

nastopa na naslednji tekmi. V primeru težjega prekrška pa je lahko izključen do konca 

turnirja. O tem odloča vodja tekmovanja v soglasju z vodjo programa Športnih iger Celja. 

 

6. člen 

V sklepnem tekmovanju se izvede dodatni krog tekmovanja, kjer se igra za 1,3,5,7,9,… mesto. 

Žreb za tekmovanje se predhodno izvede na Športni zvezi Celje. 
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