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RRAAZZPPIISS  OOBBČČIINNSSKKEEGGAA  PPRRVVEENNSSTTVVAA  VV  KKOOŠŠAARRKKII  ZZAA  SSTTAARREEJJŠŠEE  DDEEČČKKEE  
 

Organizator Javni zavod Sotočje Medvode (v nadaljevanju: organizator) razpisuje Občinsko 
prvenstvo v košarki za starejše dečke, ki bo potekalo v Športni dvorani Medvode, 
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode. 

 

1. ČAS IN KRAJ 
Občinsko prvenstvo v košarki za starejše dečke bo potekalo v sredo 8.11.2017  in petek 
10.11.2017  s pričetkom ob  10.00 uri v 1/3 velike Športne dvorane Medvode, Ostrovrharjeva 
4, 1215 Medvode.  
V primeru, da bo prijavljenih 4 ali manj šolskih ekip se tekmovanje izvede v enem dnevu, v 
nasprotnem primeru pa v dveh dneh. 
 

2. PRAVICA NASTOPA 
Tekmujejo lahko učenci, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. 
 

3. TEKMOVALNA DOLOČILA 
- Tekmujejo starejši dečki, letnik 2003 in mlajši. 
- Igra se po sistemu in pravilih KZS ter določilih tega razpisa, igra se ligaški sistem. 
- Igralni čas: starejši dečki igrajo 3 x 12 minut »kosmate igre«, razen zadnje tri minute tekme, ko se 

igra »čista igra«, z 2 minutnim odmorom med 1. in 2. tretjino in 5 minutnim odmorom med 2. in 
3. tretjino. Podaljšek traja 5 minut »čiste igre«. 

- V vsakem delu tekme in podaljških ima ekipa po eno minuto odmora, v tretji tretjini pa dve 
minuti. 

- Ekipi menjata strani igrišča po drugi tretjini. 
- V ekipi je 12 igralcev, nastopi lahko, če je navzočih najmanj 10 igralcev, v nasprotnem primeru 

ekipa ne more nastopiti in izgubi tekmo z rezultatom 20:0. 
- V prvi tretjini nastopa ekipa A (pet ali šest igralcev), v drugi tretjini nastopa ekipa B (pet ali šest 

igralcev, ki niso igrali v prvi tretjini), v tretji tretjini pa igra mešana ekipa. 
- Trener označi ekipi A in B 10 minut pred pričetkom tekme. 
- Če eden ali več igralcev že v prvi ali drugi tretjini ne more nadaljevati igre (pet osebnih napak, 

poškodba, izključitev) lahko igrajo le še preostali igralci, ki so bili prijavljeni za nastop v tej tretjini. 
- Izpolnjeni »bonus« sedmih osebnih napak se računa za vsako tretjino posebej. 
- Igranje conske obrambe je prepovedano. 
 

4. PRIJAVE 
Prijave zbiramo do petka, 3. novembra 2017 do 12.00 ure po e-pošti na 
spela@zavodsotocje.si. Ekipa, ki potrebuje prevoz na tekmovanje naj to navede ob prijavi. 
 

5. PRIZNANJA 
 Prvouvrščena ekipa prejme praktično nagrado. 
 

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 
Organizator zagotovi 1/3 velike dvorane, zapisnikarsko mizo (zapisnikarja, časomerilca, 
semafor) in vse potrebno za nemoten potek tekmovanja. Igralci nastopajo na lastno 
odgovornost. 
 

       Športni pozdrav! 
       Špela Kolarič 
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