
                                                                                                                                                                      
 

Državno prvenstvo v odbojki na mivki Kranj 2020 
Osnovne informacije 

NASLOV DOGODKA Zavarovalnica Sava državno prvenstvo v odbojki na mivki 2020 

KATEGORIJA moški in ženske 

PRIZORIŠČE CC (Center Kranja, parkirišče Stara Sava), igrišče št 1.,2.,3. (ŠD Fitko, Preddvor) 

DATUM 23. – 25. julij 2020 

LOKALNI ORGANIZATOR Odbojkarski klub Triglav Kranj 

URADNA SPLETNA Stran: http://www.oktriglav.si/ 

ORGANIZACIJSKI ODBOR Direktor tekmovanja: Sašo Rop 
Vodja tekmovanja: Petra Grahovac 
Vodja logistike: Sandi Lampe 

KVALIFIKACIJE Kvalifikacije bodo v Četrtek, dne 23.7.2020 ob 10:00 uri v Preddvoru. 

RAZPORED  in SISTEM 
TEKMOVANJA 
 

Četrtek, 23.7.2020 ob 10:00 uri (Preddvor: igrišča 1,2 in Kranj- CC) 
- KVALIFIKACIJE: enojna eliminacija – napredujejo 4 ekipe 
- Ženske igrajo kvalifikacije v Kranju 

Petek 24.7.2020 od 9:30 ure dalje: 
- GLAVNI TURNIR  2 tekmi v skupini (CC, igrišče1,2,3-Preddvor 1/4 finala(2 v 

Preddvoru, 6 na CC) 
Sobota, 25.7. 2020: izločilni boji od 9:30 dalje na CC,  

- 21:00 – finale ŽENSKE 
- 22:00 – finale MOŠKI 

Natančen razpored tekem bo objavljen na: www.odbojka.si, www.oktriglav.si 

NAGRADNI SKLAD 
 (na kategorijo) 

2000€ v denarnih in  2000€ materialnih nagradah/kategorijo: 
1. mesto - 600€  v denarju+ 600€ v praktičnih nagradah 
2. mesto – 300€ v denarju+600€ v praktičnih nagradah 
3. mesto – 100€ v denarju+420€ v praktičnih nagradah 
4. mesto – 300€ v praktičnih nagradah 

SISTEM TOČKOVANJA Po pravilih OZS 

SISTEM TEKMOVANJA in 
ŠTEVILO EKIP 
 
 

Kvalifikacije: enojna eliminacija, max. 16 ekip 
Napredovanje v glavni turnir: 4 ekipe v posamezni kategoriji 
Glavni turnir: 12 ekip – 4 skupine po 3 ekipe (moški in ženske) 
Ekipe na glavnem turnirju: 

- 6 ekip po SLO točkah na dan 21.7.2020 
- 2 x WC(OZS+ organizator) 
- 4 ekipe iz kvalifikacij(če ni dodeljenih WC, lahko tudi 5 ali 6) 

PRIJAVE; PRIJAVNINA, 
OSTALO: 
 

PRIJAVNINA 35 EUR na ekipo, kvalifikacije 20€(+ 15€ v primeru uvrstitve) 
Vsi igralci na glavnem turnirju dobijo kupon za sofinanciran obrok v gostilni Dežman 
in najmanj en komplet dresov, ter majico. Igralci in organizatorji se moramo držat 
navodil in priporočil NIJZ! 
Podrobnosti na spletni strani http://www.oktriglav.si/ in v informacijah 02.. 
Prijave ekip so možne izključno preko spletne strani www.odbojka.si in sicer 
najkasneje do TORKA, dne 21.7.2020 do 23:59 ure. 
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