
Navodila za delo na daljavo  

Delo na domu je razdeljeno na dva sklopa: teoretični in praktični del.  

TEORIJA 

 
Odbojka je moštveni šport oziroma ekipna (olimpijska) športna panoga. Olimpijski panogi sta dvoranska odbojka in odbojka na mivki, 
paraolimpijska panoga pa je sedeča odbojka. Tako kot vsak šport ima tudi odbojka nekaj osnovnih pravil – tokrat se bomo osredotočili 
predvsem na pravila dvoranske odbojke.   
 
Igralci 
Pri odbojki igrata med seboj dve ekipi. Vsaka ekipa šteje šest igralcev (pri odbojki na mivki sta v vsaki ekipi po dva igralca, pri mini odbojki po 
trije igralci, pri mali odbojki pa po štirje igralci v vsaki ekipi). Obe ekipi loči mreža. Namen igre odbojke je spraviti žogo preko mreže tako, da bi v 
nasprotnikovem polju padla na tla, hkrati pa preprečiti, da žoga pade na tla na lastni strani igrišča. Odbojka je edinstvena igra, ki od igralcev 
zahteva, da ohranijo žogo čim dlje v zraku. 
 
Način igre in točkovanje 
Igralci lahko med igro odbojke uporabljajo katerikoli del telesa, le žoge ne smejo nositi. Prav tako se igralec ne sme dotakniti žoge dvakrat 
zaporedoma. Med igro se sme vsaka ekipa največ trikrat dotakniti žoge, s tretjim dotikom pa mora žogo usmeriti preko mreže v nasprotnikovo 
polje. Ekipa dobi točko, če se žoga dotakne tal na nasprotnikovem igrišču, če pade izven igrišča ali če je nasprotna ekipa ne uspe pravilno 
odbiti. Kadar ekipa dobi točko, ima tudi pravico do serviranja. 
Ko ena ekipa zbere 25 točk in ima najmanj 2 točki prednosti, pomeni, da je dobila niz. Če sta ekipi izenačeni, se igra na razliko dveh točk. Za 
zmago na tekmi mora ekipa osvojiti tri nize. Kadar je rezultat v nizih izenačen, se igra na 3 dobljene nize, pri čemer se peti niz igra do 15 točk. 
Po vsakem nizu ekipi zamenjata stran, posebnost je le peti niz, pri katerem ekipi strani zamenjata, ko ena ekipa osvoji osem točk. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zmagovalni-servis.si/clanek/o-odbojki---zgodovina-odbojke.html


Sodniški znaki med igro odbojke, ki jih morate poznati 

Osnovni sodniški znaki pri odbojki se pokažejo z gibi rok sodnika in so naslednji: 

• Žoga »v igrišču« – sodnik z iztegnjeno roko in odprto dlanjo pokaže proti tlom. 
• Odmor (time out) – sodnik položi dlan ene roke preko prstov druge roke in oblikuje črko T. 
• Menjava igralca – sodnik naredi krožni gib s podlaktjo ene roke okoli podlakti druge roke. 
• Štirje dotiki – sodnik dvigne roko in pokaže štiri prste. 
• Pravica do servisa – sodnik iztegne roko proti ekipi, ki bo izvedla servis. 
• Dovoljenje za izvedbo servisa – sodnik z roko zamahne iz odročenja do priročenja, roko pokrči proti telesu. 
• Dva dotika – sodnik dvigne roko in pokaže dva prsta. 
• Ulovljena žoga – sodnik pokrči roko v komolcu, dlan je obrnjena navzgor. 
• Žoga »iz igrišča« (out) – sodnik podlakti dvigne navpično, dlani so odprte in obrnjene proti telesu. 
• Konec niza ali tekme – sodnik pokrči roki z odprtima dlanema in ju prekriža na prsih. 

Ponovite sodniške znake in rešite   KVIZ 

 

PRAKTIČNI DEL 

Če doma nimaš žoge, si pomagaj s časopisnim papirjem. Časopis zmečkaj v kroglo.  

Naredi vaje na spodnji povezavi. 

https://www.facebook.com/odbojkarskazveza/videos/216743456104321/ 

 

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=untitled-quiz_18653k8
https://www.facebook.com/odbojkarskazveza/videos/216743456104321/

