
 

 

 

 

 

ODBOJKA 

 

Članak 1. 

Natjecanje će se održati u muškoj i ženskoj konkurenciji. 

 

Članak 2. 

Sustav natjecanja određuje Voditelj natjecanja, nakon što se utvrdi konačan broj 

prijavljenih ekipa. Sustav natjecanja može se sastojati od dvije faze: prva faza – 

razigravanje po grupama, a druga faza – kup sustav.  

 

Članak 3. 

Za pobjedu se dobiva 3 boda, za poraz s rezultatom 2:1 dobiva se 1 bod, a za pobjedu 

s rezultatom 2:1 dobiva se 2 boda, za poraz od 2:0 dobiva se 0 bodova.  

 

Članak 4. 

Redoslijed u skupini se određuje redom kako slijedi: 

o broj osvojenih bodova 

o rezultat međusobnog susreta 

o set razlika  

o poen razlika 

o broj ukupno postignutih setova 

o broj ukupno postignutih poena 

o ždrijeb 

 

Članak 5. 

Utakmica se igra na dva dobivena seta do 25 (2 razlike). Treći set se igra do 15 poena 

(2 razlike). 

 

Članak 6. 

Utakmicu sudi 1 sudac koji ne smije biti upisan u visokoškolsku ustanovu čiju utakmicu 

sudi. 



 

 

 

 

Članak 7. 

Svaka ekipa može u jednom setu koristiti dva time-out-a u trajanju od 30 sekundi. 

Tehničkih time-out-ova nema. 

 

Članak 8. 

Stanka između svakog seta traje 3 minute. 

 

Članak 9. 

Utakmica može početi s najmanje 6 igračica/igrača u polju. U protivnom, ekipa se 

smatra nekompletnom i gubi utakmicu bez borbe. Ako se tijekom odigravanja utakmice 

smanji broj igračica/igrača, utakmica se može nastaviti, ali broj igračica/igrača ne smije 

biti manji od 5 u polju. Svaka ekipa može nastupiti sa jednim igračem iz visokoškolske 

ustanove koja nema ekipu u odbojci prijavljenu za natjecanje. 

 

Članak 10. 

Pravo nastupa imaju sve studentice/studenti u skladu s Pravilnikom za organizaciju i 

provođenje Unisport natjecanja Sveučilišta u Splitu. 

 

Članak 11. 

Ako nastupi igračica/igrač za koju/kojeg se utvrdi da ne ispunjava uvjete za nastup ili 

je već nastupala/nastupao za drugu visokoškolsku ustanovu, ekipa će biti 

diskvalificirana. 

 

Članak 12. 

Pritužbe, probleme i dvojbena pitanja rješava Voditelj natjecanja, sportski direktor ili 

Natjecateljska komisija SŠSS-a u skladu s Pravilnikom za organizaciju i provođenje 

Unisport natjecanja Sveučilišta u Splitu.  

 

Članak 13. 

U slučaju događaja koji nije pokriven Pravilnikom natjecanja ili pravilima Hrvatskog 

odbojkaškog saveza odluku će donijeti Natjecateljska komisija. 

 



 

 

 

 

Članak 14. 

Sva ostala pravila su u skladu s pravilima Hrvatskog odbojkaškog saveza i FIVB-e. 

 

 


