
 
 
 

     ŠPORTNA ZVEZA CELJE       Celje, 26. 10. 2018 

      

 

Pravila,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. Ekipe morajo nastopiti v enotnih dresih s številkami. Žoge prinesite s seboj! Vodja 

ekipe pred žrebom odda obrazec št. 2 z vsemi zahtevanimi podatki (brez slik) ! 

5. Nosilec tekmovanja je prvo imenovana ekipa. 

6. Prepovedana je conska obramba. Vsa ostala pravila so v reviji INFORMATOR 

2018/2019 na str. 32/33! 

7. Vse ekipe opozarjamo, da ŠZC in nosilec tekmovanja ne odgovarjata 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 – 15, U - 13 in U –11) 

je izrecno prepovedano igranje vseh oblik postavljenih conskih obramb.  

V vseh kategorijah in na vseh nivojih tekmovanj pionirjev in pionirk (U – 15, U - 13 in 

U –11) 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 je dovoljena ! 

 

 

 

KOŠARKARSKI SUPERŠOLAR - PRAVICA NASTOPA 

 

Zaradi različnih razumevanj o številčni sestavi ekipe Vam v spodnjem delu prilagamo  

razlago, ki smo jo prejeli od Košarkarske zveze Slovenije. 

 

- Na posamezni stopnji tekmovanja/turnirju (npr. četrtfinale, polfinale, finale regij, 

finalni turnir) mentor šolske ekipe pred prvo tekmo ekipe prijavi na tekmovalnem 

kartonu (iz aplikacije e-šport) največ do 16 igralcev/igralk, izmed katerih 

trener/mentor pred vsako tekmo izbere 12 igralcev/igralk, ki bodo na tekmi 

nastopili; 

- Na posamezni tekmi lahko za vsako šolsko ekipo nastopa največ 12 igralcev/igralk, 

ekipa pa lahko nastopi, če je navzočih najmanj 10 igralcev/igralk; 

- V prvi tretjini nastopa ekipa A (pet ali šest igralcev/igralk), v drugi tretjini nastopa 

ekipa B (pet ali šest igralcev/igralk, ki niso nastopili v prvi tretjini), v tretjem delu pa 

nastopa mešana ekipa. Trener označi ekipi A in B 10 minut pred pričetkom tekme; 

- Izjema so šole, v katere je v tekočem šolskem letu vpisanih manj kot 150 učencev. 

V takem primeru šolska ekipa na tekmah v 1. in 2. fazi državnega tekmovanja lahko 

sodeluje tudi z najmanj osmimi igralci/igralkami (prva tretjina 4 igralci/igralke A in 

igralec/igralka B, druga tretjina 4 igralci/igralke B in igralec/igralka A. Igralca/igralki, 

ki sta igrala prvo in drugo tretjino, v tretji ne smeta igrati); 

 - Če eden ali več igralcev/igralk že v prvi ali drugi tretjini ne more nadaljevati igre 

(pet osebnih napak, poškodba, izključitev), lahko igrajo le še preostali igralci/igralke, 

ki so bili prijavljeni za nastop v tej tretjini; 
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NA PODROČNO POLFINALE SE UVRSTITA PRVI DVE EKIPI 
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