
 

 

 

ŠPORTNA ZVEZA CELJE                  Celje 06. 02. 2017 

070 430 785 

 

Pravila in razpored področnega prvenstva skupine A v košarki za učence l .2004 in ml.  

 

1. Pravico nastopa imajo učenci letnik 2004 in mlajši. 

2. Igralni čas 3 x 6 minut neto, minuta odmora med tretjinami, vsaka ekipa ima po  

1 time out v tretjini in podaljšku, ki se igra 2 minuti neto. Zadnji 2 minuti v 3. tretjini      

se ura ustavlja tudi pri doseženem košu !  

3. Ekipo sestavlja 12 igralcev, najmanj jih lahko nastopi 10. Vodja ekipe pred prvo 

tretjino določi 5 oz. 6 igralcev. Bonus v vsaki tretjini je 5 osebnih napak ( 6. napaka 

se izvaja).  

4. V  skladu s pravili igre se igra z manjšo žogo (žoga št. 6).  

5. Vsa ostala pravila so v reviji INFORMATOR 2016/2017 na str. 29/32! 

6. Ekipe morajo nastopiti v enotnih dresih s številkami. Priporoča se igra v dresih, ki ste 

jih prejeli od KZS.  

7. Vodja ekipe pred začetkom odda obrazec št. 2 z vsemi zahtevanimi podatki  

(brez slik) ! 

8. Organizator zagotovi: 3 učence-ke za delo pri mizi, uro, semafor in zapisnike. 

9. Vse ekipe opozarjamo, da ŠZC in organizator ne odgovarja za odtujene predmete, 

poškodbe stvari in oseb. 
 

PRAVILO PREPOVEDI CONSKIH OBRAMB V TEKMOVANJIH PIONIRJEV IN PIONIRK, MLAJŠIH 
PIONIRJEV IN PIONIRK IN NAJMLAJŠIH PIONIRJEV IN PIONIRK .V vseh kategorijah in na vseh 
nivojih tekmovanj pionirjev in pionirk (U – 14, U - 12 in U –10) je izrecno prepovedano igranje 
vseh oblik postavljenih conskih obramb.  
V vseh kategorijah in na vseh nivojih tekmovanj pionirjev in pionirk (U – 14, U - 12 in U –10) je 
dovoljeno igranje osebnega in conskega pressinga. Dovoljeno je podvajanje izključno v napadalni 
polovici in ob sredinski črti. Iz takšne obrambe mora ekipa preiti v osebno mož moža obrambo. 

Uporaba blokad ni dovoljena ! 

 
 

KOŠARKA UČENCI 

 

PODROČNO PRVENSTVO –  SKUPINE A – UČENCI 

3 EKIPE: OŠ LJUBEČNA, OŠ PETROVČE, OŠ BRASLOVČE 

ŽREB 20 MINUT PRED TEKMOVANJEM 

TOREK, 7.2.2017 OŠ LJUBEČNA ob 11.30 uri 

1 : 3 

3 : 2 

2 : 1 

 

NA PODROČNO POLFINALE SE UVRSTITA PRVI DVE EKIPI 

 

 

 

 

Koordinator 

Bajec Bojan 


