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PRAVILNIK 

ŠPORTNIH IGER CELJSKE REGIJE 2020 ( v nadaljevanju ŠICR) 

  

1. Pravico nastopa imajo ekipe in posamezniki, ki se v roku prijavijo in vplačajo prijavnino. Višina 

prijavnine se objavi ob razpisu in je odvisna od števila prijavljenih.  

  

2. Tekmovanja se odvijajo v ligah. Vsa tekmovanja se odvijajo dvokrožno (spomladi in jeseni). Če je 

več kot 16 ekip se po končanem tekmovanju se iz lig v višjo ligo uvrstijo 2 ekipi oz. izpadejo. 

Tekmovanje se organizira le v primeru, da vplačajo prijavnino najmanj 4 ekipe. 

  

3. Tekmovalne kategorije: 

• moški 

• ženske 

• mešano moški + ženske 

 

Ženske lahko nastopajo v moški kategoriji, v kolikor istočasno ne nastopajo v svoji kategoriji! Vsak 

lahko nastopa v tekočem letu v panogi samo za eno ekipo ! 

 

4. Pravico nastopa imajo tekmovalci, ki so starejši od 16 let.  

 

5. Na tekmovanjih nimajo pravice nastopa registrirani igralci I. in II. državne lige in tudi ne 

tekmovalci, ki nastopajo v registriranih klubih izven Slovenije. Pravico nastopa registrirani igralec 

pridobi po preteku 2 let od zadnjega nastopa za registrirani klub.  

 

6. Vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost! Vsem ekipam in posameznikom svetujemo, da si 

uredijo nezgodna zavarovanja svojih tekmovalcev pri eni izmed zavarovalnic! 

 

7. Protestov ni, razen, če v pravilih ni določeno drugače. V zvezi protesta se mora prvi delovni dan po 

tekmi oddati pisna obrazložitev pri Športni zvezi Celje. Protest vloži vodja ekipe, ki pri sodniku oz. 

vodji tekmovanja zahteva ugotovitev identitete posameznega tekmovalca. Ta se mora legitimirati z 

dokumentom (osebna, potni list, vozniško dovoljenje), v primeru, da nima s seboj nobenega 

dokumenta mora prvi delovni dan po tekmi le-tega dostaviti na Športno zvezo Celje. V primeru, da 

tega ne stori, se protest ugodno reši. 

 

8. Vsi tekmovalci, ki so izključeni do konca tekme ali prijavljeni s strani sodnika nimajo pravice 

nastopa v naslednjem krogu. Komisija te posamezne primere obravnava in izreče disciplinski ukrep, 

ki je dokončen in ni možno vložiti pritožbe.  

Kazni so sledeče: - časovna prepoved, 

                      - izključitev iz tekmovanja.  

Kazni veljajo za vse panoge in tekmovanja v organizaciji Športne zveze Celje. 

  

9. V vseh panogah se tekmovanja izvajajo po pravilih nacionalne panožne zveze zvez in po pravilih 

ŠICR. 

 

10. Vse ekipe, ki kršijo pravilnik ŠIC se kaznujejo z odvzemom 1 točke. V primeru ponovne kršitve se 

ekipa diskvalificira in izključi iz tekmovanja, ob naslednji prijavi pa se uvrsti v najnižjo ligo.  

 

11. Za nastope ekip veljajo naslednja pravila: 

− ekipa mora biti na igrišču ob razpisanem času (zamud ni); 

− ekipa  nastopa  v okviru zmožnosti v enotnih dresih; 

− tekmovanja na zunanjih igriščih se odvijajo v vsakem vremenu oz. pred tekmo pokličete 

odgovorno osebo o preložitvi odloča sodnik in predstavnika ekip (dokončna je sodnikova 

odločitev; 

− če ni obeh ekip, prejmeta obe ekipi po 1 točko; 
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− če ni sodnika odpadejo vsa pravila, ekipi se lahko dogovorita za uradno tekmo, vendar morata 

predstavnika ekip pred tekmo podpisati zapisnik, da se tekma lahko odigra in rezultat je 

dokončen; 

− ekipa, ki ni kompletna, v primeru, da ni sodnika ne more izgubiti tekme in prejeti še - 1. točko; 

− ekipa lahko prestavi tekmo le v primeru opravičene odsotnosti, katero mora sporočiti na 

Športno zvezo Celje in nasprotni ekipi najmanj 48 ur pred tekmo. 

  

12.  V ligaškem tekmovanju ekipa, ki 2x ne nastopi, izgubi pravico sodelovanja ter se izključi iz lige 

(pravilo velja, če ekipa ni navedla razloga iz točke 11. Tega pravilnika). 

 

13. Razpisi za posamezne panoge in kategorije se objavijo pred začetkom tekmovanja, prijava ekipe se 

vedno upošteva samo za en del tekmovanja. 

 

14. Tekmovalne panoge - kategorije: 

 

 PANOGA SPOL 

1 ODBOJKA   mešano (3+3)  

2 ODBOJKA NA MIVKI    mešano (2+2)  

3 MAMANET   mešano (3+3) 

4 TEK OB SAVINJI  moški  ženske  individualno 

  

15. Nagrade in priznanja: 

a) Prve 3 ekipe v vsaki ligi in kategoriji prejmejo pokale 

b) Vse nagrade se delijo takoj po končanem tekmovanju.  

 

16. Organizacija in vodenje: 

  Športna zveza Celje Dečkova cesta 1,3000 Celje, telefon & fax :03/491-92-90, GSM:041/320-130,  

  e- pošta: szc.celje@gmail.com  

  

OBVEŠČANJE 

  

Razpisi, rezultati in vse informacije so objavljene na spletni strani Športne zveze Celje: www.szc.si  

  

Ekipe, ki stalno sodelujejo prejmejo razpise na svoje naslove (vodje ekip prosimo, da nam skupaj s 

prijavo dostavijo naslov za pošiljanje pošte oz. nas obvestite o spremembi naslova). 

  

17. Pravila posameznih panog- priloga:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:szc.celje@gmail.com
http://www.szc.si/
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ODBOJKA 
 
 

Ekipo sestavlja 6 igralcev, najmanj lahko nastopijo 4 igralci s tem da velja pravilo1 +3 v ekipi 

neodvisno od spola. Igra se do 50 točk oz. razliko 2 točk, pri 25 menjava polja. Vsaka ekipa 

ima na tekmi 2 time outa. Spomladanski in jesenski del na Trgovski šoli v Celju od meseca 

januarja do meseca junija ter os septembra do decembra. 

 

1. člen 

Tekmovanje se odvija v pomladanskem in jesenskem delu. 

 

2. člen  

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

odsotni ekipi pa se v skladu z pravilnikom odvzame –1  točko.  
 

3. člen 

Ekipo sestavlja 12 tekmovalcev, s tem da jih igra 6, ostali pa so rezerve.  

Za začetek tekmovanja morajo biti na igrišču vsaj štirje (4) tekmovalci/ke, po pravilu 1+3, 

drugače se tekma ne more začeti. 

Za izposojo igralcev od drugih sodelujočih ekip, lahko se izposodi le en oziroma ena 

tekmovalec/ka v soglasju z nasprotno ekipo. 

 

Nastopajo le prijavljeni tekmovalci in tekmovalke, ki jih lahko vodja ekipe dodaja ali odvzema 

tekom lige vendar le do določenega maksimalnega števila 12 oseb. 
 

4. člen 

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

iz lige 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 lige. O tem odloča vodja 

tekmovanja v soglasju z vodjem programa ŠIC. 

 

5. člen 

Nosilci (postavljene ekipe) so štiri najbolje uvrščene ekipe spomladanskega dela za jesensko 

tekmovanje, in štiri najbolje uvrščene ekipe v skupnem seštevku pretekle sezone za 

spomladansko tekmovanje.  

Žreb za tekmovanje se predhodno izvede na Športni zvezi Celje. 
 

6. člen 

Zmaga ekipa, ki v spomladanskem in jesenskem času zbere največ točk. V primeru, da imata 

dve ekipi enako število točk se gleda medsebojni izidi in seštevek vseh doseženih točk. 

 

7. člen 

Tekmovanje se odvija po teh pravilih  in pravilih Odbojkarske zveze Slovenije, razen določil 

tega pravilnika. 
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ODBOJKA NA MIVKI 
 

Ekipo sestavljajo 4 igralci, v ekipi sta dva moška in dve ženski, najmanj lahko nastopita 2 

igralca s tem da velja pravilo1 + 1. Igra se do 2 dobljena seta. Igra se do 25 točke na razliko 

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

tekmi 2 time outa. 

 

Odbojka na mivki se igra v poletnih mesecih od junija do avgusta na letnem kopališču v Celju. 

 

1. člen 

Na začetku tekme sodnik pozove vodje ekip in vrže kovanec za izbiro strani igrišča ali prvega 

servisa, če zmagovalec izbere igrišče, prvi servis pripada drugi ekipi in obratno. Ko se igra 

tretji niz ekipi zamenjata strani na igrišču pri rezultatu 7 točk. 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. 

 

2. člen 

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

odsotni ekipi pa se v skladu z pravilnikom odvzame  –1  točko. 

 

Za izposojo igralcev od drugih sodelujočih ekip, lahko se izposodi le en oziroma ena 

tekmovalec/ka v soglasju z nasprotno ekipo. 

 

Nastopajo le prijavljeni tekmovalci in tekmovalke, ki jih lahko vodja ekipe dodaja ali odvzema 

tekom lige vendar le do določenega maksimalnega števila 8 oseb. 
 

3. člen 

Ekipo sestavlja 8 tekmovalcev, s tem da igrajo štirje v polju , najmanj lahko nastopita 2 igralca 

s tem da velja pravilo 1+1.  Na naslednji tekmi se sestava ekipe lahko spremeni. Za začetek 

tekme morata biti na igrišču vsaj dva tekmovalca (ke), od tega dva moška in ena ženska, 

drugače se tekma ne more začeti (glej 3. člen, alinejo D splošnega pravilnika). 

 

4. člen 

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

iz turnirja in se ji odvzame 10 točk.  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 vodjem programa ŠIC. 

 

5. 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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MAMANET 
 

  

Ekipo sestavlja 6 igralcev, najmanj lahko nastopijo 4 igralci s tem da velja pravilo1 +3 v ekipi 

neodvisno od spola. Igra se do 21 točk oz. razliko 2 točk, igra se na dva dobljena seta. Vsaka 

ekipa ima na tekmi 2 time outa. Spomladanski in jesenski del na Trgovski šoli v Celju od meseca 

januarja do meseca junija ter os septembra do decembra. 

 

1. člen 

Tekmovanje se odvija turnirsko. 

 

2. člen  

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

odsotni ekipi pa se v skladu z pravilnikom odvzame –1  točko.  
 

3. člen 

Ekipo sestavlja 12 tekmovalcev, s tem da jih igra 6, ostali pa so rezerve.  

Za začetek tekmovanja morajo biti na igrišču vsaj štirje (4) tekmovalci/ke, po pravilu 1+3, 

drugače se tekma ne more začeti. 

Za izposojo igralcev od drugih sodelujočih ekip, lahko se izposodi le en oziroma ena 

tekmovalec/ka v soglasju z nasprotno ekipo. 

 

Nastopajo le prijavljeni tekmovalci in tekmovalke, ki jih lahko vodja ekipe dodaja ali odvzema 

tekom lige vendar le do določenega maksimalnega števila 12 oseb. 
 

4. člen 

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

iz lige 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 lige. O tem odloča vodja 

tekmovanja v soglasju z vodjem programa ŠIC. 

 

5. člen 

Nosilci (postavljene ekipe) so štiri najbolje uvrščene ekipe spomladanskega dela za jesensko 

tekmovanje, in štiri najbolje uvrščene ekipe v skupnem seštevku pretekle sezone za 

spomladansko tekmovanje.  

Žreb za tekmovanje se predhodno izvede na Športni zvezi Celje. 
 

6. člen 

Zmaga ekipa, ki v spomladanskem in jesenskem času zbere največ točk. V primeru, da imata 

dve ekipi enako število točk se gleda medsebojni izidi in seštevek vseh doseženih točk. 

 

7. člen 

Tekmovanje se odvija po teh pravilih  in pravilih Mamanet zveze Slovenije, razen določil tega 

pravilnika. 
 


