
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU NATJECANJA ŠSD SŠ U ODBOJCI 
ZA DJEVOJKE I MLADIĆE 

Za natjecanje u odbojci prijavu je izvršilo 7 muških i 9 ženskih ekipa. Utakmice će se odigravati u ŠD Jug. Povjerenici – djelatnici Saveza.

1. dio natjecanja – Prijavljene ekipe su podijeljene u dvije skupine u kojima se međusobno nadmeću jednostrukim
bod sustavom. 
2. dio natjecanja – Ulaze dvije prvoplasirane ekipe iz svake skupine i igraju križno 1A-2B; 1B-2A; te poraženi za 3./4.
mjesto. Finale se igra na ŠSD.

MLADIĆI
A SKUPINA – SUNCE, KUNE, EKONOMAC, VICTORIA
B SKUPINA – PRIMAG, STROTERS, GYMNICUS 

DJEVOJKE
A SKUPINA – EKONOMAC, MEDICINAR, VICTORIA, TRGOS
B SKUPINA – PRIMAG, GYMNICUS, RUĐER, ARTOS, KLASIČAR 

 RASPORED NATJECANJA - 1. DIO  

četvrtak, 06. 02. 2020. - ŠD JUG  
teren br. 1 teren br. 2

11,00 (Ž) Primag – Artos (Ž) Ruđer – Klasičar 
11,50 (Ž) Ekonomac – Victoria (Ž) Ruđer – Gymnicus 
12,40 (Ž) Klasičar – Primag (Ž) Artos – Gymnicus 
13,20 (Ž) Trgos – Ekonomac (Ž) Victoria – Medicinar 
14,00 (Ž) Medicinar – Trgos  

utorak, 11. 02.  2020.  – SD JUG 
teren br. 1 teren br. 2

11,00 (M) Primag – Stroters (M) Kune – Ekonomac 
11,50 (M) Gymnicus – Stroters (M) Sunce – Victoria 
12,40 (M) Kune – Sunce (M) Victoria – Ekonomac 
13,20 (M) Primag – Gymnicus

srijeda 19. 02. 2020. – SD JUG  
11,00 (Ž) Artos – Ruđer (Ž) Gymnicus – Primag 
11,50 (Ž) Klasičar – Artos (Ž) Medicinar – Ekonomac 
12,40 (Ž) Gymnicus – Klasičar (Ž) Primag – Ruđer 
13,30 (Ž) Trgos – Victoria (M) Sunce – Ekonomac
14,15 (M) Kune – Victoria

 

MLADIĆI  i
DJEVOJKE



2. DIO NATJECANJA - ponedjeljak, 24. 02. 2020. – SD JUG  
teren br. 1 teren br.

11,10 (M) razigravanje (Ž) razigravanje
11,50 (M) razigravanje (Ž) razigravanje
12,40 (M) za 3.-4. mjesto (Ž) za 3.-4. mjesto

POSEBNE PROPOZICIJE NATJECANJA U ODBOJCI  :      
1. Natjecanje se održava po pravilima Hrvatskog odbojkaškog saveza te po ovim pravilima:
2. Momčad se sastoji od najviše 12 igrača/ica a igra može početi ako svaka momčad ima u polju 6 igrača/ica. 
       Jednoj momčadi dopušteno je  6 (šest) zamjena u istom setu. Istodobno može biti zamijenjen jedan ili više igrača/ica.

Visina mreže: mladići – 243 cm, djevojke – 224 cm.
3.  Susret se igra se na dva dobivena seta do 25 poena. U slučaju neriješenog rezultata (1:1 u setovima), igra se treći odlučujući set do

15 poena po istim pravilima.
4. Na početku trećeg seta ždrijebom se određuje momčad koja će servirati za prvi bod.
5. Svaka momčad ima pravo na najviše 2 (dva) odmora. Svi odmori traju 30 sekundi. Dodatna 2 (dva) „Tehnička odmora“ tijekom 1. i

2. seta od po 30 sekundi. U odlučujućem (trećem) setu nema „Tehničkog odmora“ ali svaka momčad može zatražiti dva propisana
odmora u trajanju od 30 sekundi.

6. Jednoj ekipi dopušteno je najviše šest zamjena u istom setu. Istodobno može biti zamijenjen jedan ili više natjecatelj.
7. Bodovanje: 

Rezultat 2:0 u setovima, pobjedničkoj ekipi donosi 3 boda, a poraženoj 0 bodova.
Rezultat 2:1 u setovima, pobjedničkoj ekipi donosi 2 boda, a poraženoj 1 bod.

8.  U slučaju da ekipe imaju jednak broj bodova redoslijed se određuje na sljedeći način :
- set razlika,
- količnik dobivenih i izgubljenih setova,
- količnik poena svih odigranih utakmica,
- ždrijeb.

NAPOMENA   
1. Svi natjecatelji u dvoranu mogu ući samo u čistoj obući.


