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RRAAZZPPIISS  OOBBČČIINNSSKKEEGGAA  PPRRVVEENNSSTTVVAA  
  VV  KKOOŠŠAARRKKII  ZZAA  MMLLAAJJŠŠEE  DDEEČČKKEE  

 

 
1. KRAJ IN ČAS: 

Občinsko prvenstvo v košarki za mlajše dečke bo potekalo v četrtek, 02. 02. 2017 in 
ponedeljek, 06. 02. 2017  od 10:00 ure dalje na eni tretjini velike dvorane v Športni dvorani 
Medvode. 
 

2. PRAVICA NASTOPA: 
Tekmujejo lahko učenci, rojeni leta 2004 in mlajši. Nastopajo lahko ekipe, mešane po spolu. 
 

3. TEKMOVALNA DOLOČILA: 
- Tekmovanje bo potekalo po enokrožnem ligaškem sistemu. 
- Igra se po pravilih FIBA, določilih Informatorja št. 1 in določilih tega razpisa. 
- Igralni čas je 3 x 10 minut kosmate igre (ura se zaustavi pri prostih metih, minutah 

odmora in daljših prekinitvah), podaljški trajajo po 5 minut. Zadnje tri minute tretje 
tretjine in morebitnih podaljškov se ura zaustavlja ob vsaki prekinitvi, zadnji dve minuti 
tudi po doseženem zadetku iz igre (čista igra). 

- Odmor med prvo in drugo tretjino traja dve minuti. Odmor med drugo in tretjo tretjino 
traja pet minut. 

- Vsaka ekipa ima na razpolago po eno minuto odmora v prvih dveh tretjinah in vsakem 
podaljšku. V tretji tretjini ima na razpolago dve minuti odmora. Neizkoriščene minute 
odmora se ne prenašajo v naslednje obdobje igre. 

- Ekipi zamenjata koša, na katerega napadata, po drugi tretjini. 
- Ekipa šteje 12 igralcev. Na tekmi lahko nastopi, če je navzočih najmanj 10 igralcev. 
- V prvi tretjini nastopa ekipa A (pet ali šest igralcev), v drugi tretjini nastopa ekipa B (pet 

ali šest igralcev, ki niso nastopili v prvi tretjini). V tretji tretjini in podaljških nastopa 
mešana ekipa. Trener označi ekipi, A in B pred začetkom tekme. 

- Če, kateri od igralcev že v prvi ali drugi tretjini ne more nadaljevati z igranjem (pet 
osebnih napak, poškodba, izključitev …), lahko v tej tretjini nastopijo le preostali igralci, 
ki so bili prijavljeni za nastop v tej tretjini. 

- Bonus štirih osebnih napak se računa za vsako tretjino posebej. 
- Igranje conske obrambe ni dovoljeno. 

 
4. PRIZNANJA 

Prvouvrščena ekipa prejme praktično nagrado – športni rekvizit. 
 

5. 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. 
 

6. PRIJAVE 
Pisne prijave sprejemamo na e-poštni naslov spela@zavodsotocje.si do ponedeljka, 
30.01.2017 do 12:00 ure. 
 
 
OPOMBA: Ekipe, ki potrebujejo prevoz na tekmovanje, naj to navedejo ob prijavi na  
razpis. 
                                                                  

Špela Kolarič 
         ŠŠT programi 
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