Ljubljana, 6. 6. 2019

RAZPIS za sodelovanje v državnem prvenstvu in pokalnem
tekmovanju za ČLANE in ČLANICE v sezoni 2019/2020
Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis za prijavo ekip v kategoriji ČLANOV in
ČLANIC za nastop v tekmovalni sezoni 2019/2020.

A. PRIJAVA EKIPE (EKIP)
Klubi so dolžni prijaviti ekipe pisno v elektronski obliki na priloženem obrazcu:
»Prijava kluba za nastop v državnem prvenstvu v kategoriji ČLANI v sezoni 2019/2020«,
»Prijava kluba za nastop v državnem prvenstvu v kategoriji ČLANICE v sezoni 2019/2020«,
najkasneje do četrtka, 20. junija 2019, do 12. ure. Prijava se pošlje izključno po elektronski pošti.
Prijav, prispelih po tem roku, ne bomo upoštevali.
Tekmovalna komisija ne bo upoštevala prijav klubov, ki jim je izrečen suspenz IO KZS. Klubi morajo
svoje morebitne obveznosti do KZS in članov KZS poravnati najkasneje do 20. 6. 2019 do 12. ure.
V prijavi ekip se klubi opredelijo za sodelovanje:

I. ČLANI
a. v državnem prvenstvu za moške: v 1. SKL – Liga Nova KBM, 2. SKL in 3. SKL – sodelovanje ekipe v
državnem prvenstvu na ustrezni stopnji tekmovanja glede na uvrstitev v pretekli tekmovalni sezoni in
pridobljeno tekmovalno licenco v skladu z določili Pravilnika o licenciranju;
b. klub se lahko opredeli tudi za možnost morebitnega nastopanja v višjem rangu tekmovanja v skladu
z določili Tekmovalnega pravilnika in v kolikor je pridobil tekmovalno licenco za nastop v višjem rangu
tekmovanja;
c. klubi, ki se prijavljajo za nastop v 1. SKL – Liga Nova KBM in želijo v sezoni 2019/2020 nastopati v
mednarodnih tekmovanjih to prelimirarno navedejo v prijavi, dokončno potrditev morajo posredovati
na naslov komisarja članskih tekmovanj najkasneje do 25. 6. 2019,
d. v pokalnem tekmovanju POKAL SPAR za člane: – klubi 1. SKL – Lige Nova KBM, 2. SKL in 3. SKL za
člane hkrati s prijavo za nastop v državnem prvenstvu potrdijo sodelovanje ekipe v pokalnem
tekmovanju. V pokalno tekmovanje se lahko prijavijo tudi ekipe 4. SKL in druge ekipe, ki ne sodelujejo
v državnem prvenstvu za člane v 1., 2., 3. in 4. SKL. Rok za prijavo ekip za sodelovanje v pokalnem
tekmovanju je do 20. 6. 2019 do 12 ure.

II. ČLANICE
a. v državnem prvenstvu za ženske: v 1. SKL – ekipa želi sodelovati v državnem prvenstvu.
b. klubi, ki želijo v sezoni 2019/2020 nastopati v mednarodnih tekmovanjih to prelimirarno navedejo
v prijavi, dokončno potrditev morajo posredovati na naslov komisarja 1. ženske SKL najkasneje do 25.
6. 2019, v skladu z določili Tekmovalnega pravilnika sodelujejo v vseh stopnjah državnega prvenstva,
c. v pokalnem prvenstvu za ženske: klubi 1. SKL za članice hkrati s prijavo za nastop v državnem
prvenstvu potrdijo sodelovanje ekipe v pokalnem tekmovanju. V pokalno tekmovanje se lahko
prijavijo tudi druge ekipe, ki sicer ne bodo sodelovale v državnem prvenstvu za ženske. Rok za prijavo
ekip za sodelovanje v pokalnem tekmovanju je do 20. 6. 2019.

B. FINANČNE OBVEZNOSTI KLUBOV
Klubi bodo račune za prijavnino prejeli za sodelovanje v Ligi Nova KBM, 2. SKL in 3. SKL za moške v
dveh delih: prvi del (70%) 3. 9. 2019 in drugi del (30%) 3. 1. 2020. Višina prijavnine znaša:
a. člani 1. SKL – 4000,00 EUR, 1. SKL in ABA 2 liga – 5.000,00 EUR, 1. SKL in ABA 1 liga – 6.000,00 EUR,
b. člani 2. SKL – 2.400,00 EUR,
c. člani 3. SKL – 1.600,00 EUR,
d. članice 1. SKL – 1.600,00 EUR, klubi v skladu s sklepom IO KZS ne plačajo prijavnine, zaračuna se
akontacija 2 x 400,00 EUR za sodelovanje v prvem in drugem delu tekmovanja. V primeru izstopa ali
izključitve ekipe iz tekmovanja, se klubu zaračuna strošek prijavnine.

C. PREDVIDENI TERMINI ŽREBA
V žrebu za tekmovalno sezono 2019/2020 bodo upoštevani tisti klubi, ki bodo posredovali popolno
prijavo in bodo imeli do 15 dni pred žrebom poravnane vse obveznosti do KZS, članov KZS in FIBA ter
bodo izpolnjevali tudi druge zahteve določb Tekmovalnega pravilnika, Pravilnika o licenciranju in
Tekmovalnih propozicij.
Klubi, ki bodo najavili nastop v mednarodnih tekmovanjih, bodo prejeli soglasje KZS v primeru, da je
tekmovanje priznano s strani FIBA in KZS in poravnane vse obveznosti do KZS, članov KZS in FIBA.
a. žreb za Ligo Nova KBM bo predvidoma v začetku meseca avgusta 2019 (o podrobnostih bodo klubi
obveščeni naknadno),
b. žreb za 2. SKL za moške, 3. SKL za moške, Pokal SPAR, 1. SKL za ženske in pokalno tekmovanje za
ženske bo predvidoma v začetku meseca avgusta (o podrobnostih bodo klubi obveščeni naknadno),
Športni pozdrav.
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