
 
 

Razpis rekreativne lige v odbojki na mivki – Ludus Beach Liga 2021/2022 

 
 
 
Organizator: Športna zveza Ljubljane (ŠZL) 

Izvajalec: Športno društvo Ludus (ŠD Ludus) 

Partnerji: Mestna občina Ljubljana (MOL), Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) 

Kategorija: moške in ženske dvojice 

Cena za udeležbo: 300,00 EUR na ekipo (2 igralca + 1 rezerva) 

Lokacija tekmovanja: Športni park Ludus Črnuče, Šlandrova 11, 1000 Ljubljana 

Informacije: www.ludus.si oz. https://www.ludus.si/hse-ludus-beach-liga/  
   

Prijave: info@ludus.si  
   

Rok prijav: 31.12.2021 oz. do zapolnitve prostih mest 

Opis programa:   
 

Rekreativna liga v odbojki na mivki 2021/2022 predstavlja povezavo z animacijskim programom 
rekreativne odbojke na mivki za odrasle, ki ga izvaja ŠD Ludus in projektom Razgibajmo Ljubljano. 
Poleg tekmovalnega značaja rekreativne lige v odbojki na mivki bo poskrbljeno tudi za zabavo. 
 

Rekreativna liga v odbojki na mivki 2021 se bo začela 16.10.2021 in bo potekala predvidoma do 

21.5.2022, v Športnem parku Ludus Črnuče, Šlandrova 11, 1000 Ljubljana. Pričakujemo udeležbo do 

30 ekip v moški konkurenci in do 30 ekip v ženski konkurenci, skupaj do 120 udeležencev. 

Tekmovanje bo potekalo po prirejenih pravilih OZS za odbojko na mivki in v skladu s Pravilnikom lige, 
ki je/bo objavljen na spletni strani www.ludus.si. 
 

Sistem in koledar tekmovanja je/bo objavljen naknadno glede na število prijavljenih ekip. Izvajalec, 

ŠD Ludus, bo s pomočjo organizatorja ŠZL, poskrbel za razpis tekmovanja, zagotovil strokovni kader in 

objekt oz. prostor za izvedbo tekmovanja v odbojki na mivki in poskrbel za objavo rezultatov ter 

poskrbel tudi za promocijo dejavnosti. Namen je zagotoviti udeležencem ugodne, kvalitetne pogoje 

za prikaz odbojkarskega znanja v tekmovalnih pogojih in jim ponuditi tudi ukvarjanje s športom 

oziroma odbojko na mivki skozi celo leto. 
 

Cilji programa: 
 

Promocija športnih dogodkov in dejavnosti v Mestni občini Ljubljana (MOL), razvoj športne panoge - 

odbojka na mivki v MOL, animacija udeležencev, razširjenost in prepoznavnost ter povečanje števila 
udeležencev v športni panogi - odbojka na mivki, razvoj motoričnih, funkcionalnih in mentalnih 

lastnosti vadečih, učenje in utrjevanje odbojkarskih veščin, učenje in nadgrajevanje elementov 

odbojke na mivki, upoštevanje načel trajnostnega razvoja. 
 

Program sofinancira Mestna občina Ljubljana. 
 

Vodja programa: 

 
 

Vodja tekmovanja: 
 

Miha Premelč 
 
Petra Grahovac  
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