
 
Ljubljana, 6. 6. 2019 

 

RAZPIS za sodelovanje v državnem prvenstvu za ČLANE 4. SKL 
v sezoni 2019/2020 

 
Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis za prijavo ekip v kategoriji ČLANOV 4. 
SKL za nastop v tekmovalni sezoni 2019/2020.  
 
A. PRIJAVA EKIPE (EKIP) 
Klubi so dolžni prijaviti ekipo na priloženem obrazcu: 
»Prijava kluba za nastop v državnem prvenstvu v kategoriji ČLANI 4. SKL v sezoni 2019/2020«, 
najkasneje do torka, 20. avgusta 2019, do 12. ure. Klubi, ki želijo sodelovati v tekmovanju Pokal SPAR 
morajo poslati prijavo za sodelovanje najkasneje do četrtka, 20. 6. 2019, do 12. ure. Prijava se pošilje 
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 obveznosti v primeru prijave za sodelovanje v pokalnem tekmovanju poravnati najkasneje do 
20. 6. 2019 do 12. ure oziroma v kolikor bodo nastopali samo v 4. SKL do 20. avgusta 2019 do 12 ure. 
 
B. FINANČNE OBVEZNOSTI KLUBOV 
Klubom, ki sodelujejo v 4. SKL za člane KZS, se ne zaračuna prijavnina za sodelovanje v tekmovanju, ki 
znaša 1.200,00 EUR. Klubi pred pričetkom tekmovanja vplačajo akontacijo v višini 400,00 EUR, ki se v 
primeru izstopa ali izključitve ekipe iz tekmovanja klubu ne vrne. Klubom se po zaključku tekmovalne 
sezone povrne vplačana akontacija. 
 
C. DOLOČBE TEKMOVALNIH PROPOZICIJ 
Košarkarska zveza Slovenije ohranja določila Tekmovalnih propozicij za 4. SKL in sicer v disciplinskih 
določbah Tekmovalnih propozicij. V primerih dosojenih tehničnih napak igralcem klubi ne bo izrečena 
denarna kazen, vendar bo igralcem po določenem številu dosojenih tehničnih napak izrečena 
prepoved nastopa na prvenstveni tekmi. 
 
D. PREDVIDENI TERMINI ŽREBA 
Žreb za 4. SKL za člane bo v mesecu septembru 2019 (o podrobnostih bodo klubi obveščeni naknadno). 
 
Športni pozdrav. 
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Komisar članskih tekmovanj KZS                 Generalni sekretar KZS 
 

 


