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1. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen (organizator tekmovanja)
Državno prvenstvo v košarki 3x3 organizira in izvaja Košarkarska zveza Slovenije (v nadaljevanju KZS).
2. člen (tekmovalne kategorije)
Tekmovalne propozicije (TP) urejajo potek državnega prvenstva v košarki 3x3 v Republiki Sloveniji v
naslednjih kategorijah:
a) igralci starejši od 15 let – člani
b) igralci do 23 let – fantje U23
c) igralci do 17 let – fantje U17
d) igralci do 14 let – fantje U14
e) igralci do 12 let – fantje U12
f) igralke starejše od 15 let – članice
g) igralke do 17 let – dekleta U17
h) igralci starejši od 35 let – veterani.
3. člen (lastnik TV in ostalih pravic)
Košarkarska zveza Slovenije (v nadaljevanju KZS) je lastnik vseh TV pravic in pravic do neposrednih
prenosov, predvajanja posnetkov in posameznih delov video vsebin na svetovnem spletu (internet).
4. člen (državne reprezentance)
Državna reprezentanca bo izbrana na podlagi internih turnirjev, ki bodo izvedeni po koncu tekmovalne
sezone.
KZS ima pravico, da na podlagi ocene Strokovnega sveta KZS določi oz. spremeni člane reprezentance
članov in članic, a le pod pogojem, da ustrezajo kriterijem FIBA za nastop na mednarodnih tekmovanjih.
Reprezentanco mlajših članov U23 in mlajših članic U23 sestavljajo igralci/igralke, katerih pogoji ustrezajo
kriterijem Strokovnega sveta KZS in FIBA za izbor reprezentanc.
Reprezentanco fantov U18 in deklet U18 sestavljajo igralci/igralke, katerih pogoji ustrezajo kriterijem
Strokovnega sveta KZS in FIBA za izbor reprezentanc.
5. člen (vodstvo tekmovanja)
Državno prvenstvo v košarki 3x3 za vse kategorije (člani, fantje U23, fantje U17, fantje U14, fantje U12,
članice, dekleta U17 in veterani) vodi vodja tekmovanja v sodelovanju s tekmovalno komisijo in s
komisijo za košarko 3x3.
6. člen (obveščanje)
Vodja tekmovanja na spletni strani KZS obvešča sodelujoče ekipe in javnost o vseh za tekmovanje
pomembnih podatkih: koledarju tekmovanja, razporedu tekem, registraciji tekem in svojih odločitvah.
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2. TEKMOVALNE DOLOČBE
2.1. Splošne določbe
7. člen (pravila igre)
Tekme se igrajo v skladu z veljavnimi Uradnimi košarkarskimi pravili FIBA in KZS za košarko 3x3, ki jih
potrdi IO KZS.
8. člen (tekmovalni sistem)
Državno prvenstvo v košarki 3x3 poteka v skladu z določili Tekmovalnega pravilnika KZS za tekmovanja v
košarki 3x3.
9. člen (koledar tekmovanja)
Podroben koledar tekmovanja in kraje izvedbe tekmovanja pripravi vodja tekmovanja v sodelovanju s
Tekmovalno komisijo KZS in Strokovnim svetom KZS.
Usklajeni koledar vseh tekmovanj v organizaciji KZS in drugih aktivnosti sprejme Izvršni odbor KZS.
Sprejeti koledar tekmovanja se lahko spremeni, če to zahtevajo splošni interesi košarke. O tem odloča
vodja tekmovanja.
10. člen (žreb za tekmovanje – vse kategorije razen članov)
Razpored tekmovanja se določi dan pred tekmovanjem, in sicer na podlagi rangiranja ekip.
Kriteriji so naslednji:
1. uvrstitev ekipe v pretekli (pred prvim regionalnim turnirjem) oz. tekoči tekmovalni sezoni;
2. točke najboljših 3 igralcev ekipe na spletni strani https://play.fiba3x3.com/ na dan pred
tekmovanjem;
3. žreb.
11. člen (žreb za tekmovanje – člani)
Razpored tekmovanja se določi dan pred tekmovanjem, in sicer na podlagi rangiranja ekip.
Kriteriji so naslednji:
1. točke najboljših 3 igralcev ekipe (ki bodo nastopili na turnirju) na spletni strani
https://play.fiba3x3.com/ na dan pred tekmovanjem;
2. uvrstitev ekipe v pretekli (pred prvim regionalnim turnirjem) oz. tekoči tekmovalni sezoni;
3. žreb.
Možne so tudi spremembe zaradi odpovedi katere od ekip.

2.2. Priprava na tekmovanje
12. člen (sodelovanje ekip)
V tekmovanju v košarki 3x3 za članske ekipe, ekipe fantov U23, ekipe fantov U17, ekipe fantov U14, ekipe
fantov U12, ekipe članic, ekipe deklet U17 in veteranske ekipe lahko sodelujejo ekipe, ki se prijavijo na
razpis za tekmovanje.
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13. člen (dostava dokumentacije ekip)
Najkasneje 1 dan pred posameznim turnirjem DP mora biti izpolnjena in dostavljena vsa zahtevana
dokumentacija in vplačana prijavnina.
V kolikor ekipa ne posreduje spletne prijave in potrebne dokumentacije oziroma prijava ali
dokumentacija ni popolna ali ne zagotovi plačila finančnih obveznosti v roku, se ekipa v sestavi skupin za
tekmovanje ne upošteva.
Ekipa, ki se uvršča na finalni turnir preko ključa FIBA WT, mora prijavo za nastop v DP oddati najmanj 1
dan pred zadnjim regionalnim turnirjem DP. V nasprotnem primeru prijava ne bo upoštevana.
14. člen (tekmovalni sistem)
Vodja tekmovanja v sodelovanju s komisijo za košarko 3x3 najmanj 1 dan pred posameznim turnirjem
posreduje ekipam informacijo, v kateri predstavi tekmovalni sistem, potek in urnik tekmovanja.
15. člen (izjava igralcev o nastopu na lastno odgovornost)
Ekipa mora najkasneje do prvega regionalnega turnirja, na katerem sodeluje, dostaviti pisne izjave
igralcev, da bodo na tekmovanju nastopili na lastno odgovornost.
Izjavo na predpisanem obrazcu mora ob igralcu podpisati tudi odgovorna oseba ekipe. Izjavo morajo za
igralce kategorije fantov U14 in U12 podpisati tudi starši, posvojitelji ali skrbniki. Za igralce oz. igralke
mlajše od 15 let morajo izjavo podpisati tudi starši, posvojitelji ali skrbniki.
Brez dostavljene izjave igralec ne sme nastopiti na tekmi.

3. EKIPE IN URADNE OSEBE EKIP
3.1. Ekipe
16. člen (nastop ekipe na tekmovanju)
Na vsakem turnirju lahko v ekipi nastopijo največ štirje igralci, trije med njimi morajo imeti slovensko
državljanstvo. Vodja ekipe najmanj 30 minut pred začetkom prve tekme njegove ekipe turnirja potrdi
pristojni osebi za prijave ekip tekmovanja seznam igralcev in uradnih oseb ekipe.
V kategoriji deklet U17 ima pravico do nastopa na posameznem turnirju največ pet deklet, štiri morajo
imeti slovensko državljanstvo. Na posamezni tekmi lahko nastopijo največ 4 dekleta.
Na tekmi lahko nastopajo igralci, ki so registrirani in imajo pravilno izdano pravico nastopa (vpisani v
seznam igralcev s podeljeno pravico nastopa) in je bilo za njih posredovano zagotovilo o nastopanju na
lastno odgovornost v skladu s 15. členom tega pravilnika.
Igralci morajo imeti urejeno registracijo v sistemu Košarkarske zveze Slovenije.
Igralci morajo imeti urejen in potrjen osebni profil na spletni strani https://play.fiba3x3.com/.
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3.2. Uradne osebe ekip
17. člen (člani ekipe)
Na klopi za rezervne igralce lahko sedi samo v zapisniku prijavljen igralec. Vodja ekipe mora stati za
ograjo, izven igralne površine.
Vsi, ki so vpisani v seznam igralcev in uradnih oseb, so na tekmovanju odgovorni za svoja dejanja, za
dejanja ekipe ter za potek celotne tekme in tekmovanja.
18. člen (vodja ekipe)
Vsako ekipo mora na tekmi predstavljati vodja ekipe. Naloge vodje ekipe lahko opravlja tudi kapetan
ekipe.

4. SODNIKI, POMOŽNI SODNIKI
4.1. Sodniki
19. člen (liste sodnikov)
Liste sodnikov za DP v košarki 3x3 za članske ekipe, ekipe fantov U23, ekipe fantov U17, ekipe fantov
U14, ekipe fantov U12, ekipe članic, ekipe deklet U17 in veteranske ekipe določa Društvo košarkarskih
sodnikov Slovenije (v nadaljevanju DKS).
V članski kategoriji tekme skupinskega dela praviloma sodita dva sodnika, v izjemnih okoliščinah lahko
sodi samo en sodnik. V izločilnih bojih vedno sodita dva sodnika.
V drugih kategorijah sodi tekme en sodnik, lahko tudi dva. V finalnih tekmah za 1. mesto sodita vedno 2
sodnika, v izjemnih okoliščinah lahko sodi samo en sodnik.
20. člen (odločanje sodnikov)
Sodniki odločajo na igrišču popolnoma samostojno, vendar v skladu z Uradnimi košarkarskimi pravili FIBA
in KZS za košarko 3x3. Spoštovati morajo določila TP. Odgovorni so za red na igrišču in za sodelovanje s
pomožnimi sodniki.
Prvi sodnik lahko prekine tekmo v primeru nešportnega vedenja igralcev, spremljevalcev ali gledalcev.
Prvi sodnik odloči, ali se bo prekinjena tekma nadaljevala ali bo dokončno prekinjena.
21. člen (najavljena pritožba)
V primeru najavljene pritožbe na tekmo je prvi sodnik dolžan podati izjavo (odgovor na navedbe
uradnega predstavnika) vodji tekmovanja.
22. člen (dokumentacija tekme)
Dokumentacija tekme, ki jo posreduje prvi sodnik, obsega originalni zapisnik tekme z morebitno prilogo
in morebitno disciplinsko prijavo.

7
TEKMOVALNE PROPOZICIJE 3x3 april 2018

KOŠARKA 3x3

KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE
23. člen (disciplinske prijave)
Prijave za disciplinske prekrške, narejene med tekmo ali v zvezi z njo, se posredujejo takoj po tekmi vodji
tekmovanja.
Vodja tekmovanja od prijavljene osebe pridobi izjavo.
Ob vsaki izključujoči napaki, razen kadar je izključitev avtomatično določena že v samih Uradnih
košarkarskih pravilih FIBA in KZS 3x3, se posreduje disciplinska prijava.
24. člen (kaznovanje uradnih oseb)
Sodnike in pomožne sodnike, ki svojega dela ne opravljajo v skladu s temi TP, kaznuje vodja tekmovanja
po določbah teh TP.
25. člen (nadomestila uradnim osebam)
Stroškovnik o taksah, dnevnicah in potnih stroških za sodnike potrdi IO KZS na podlagi usklajenega
predloga komisije za košarko 3x3 in DKS.

4.2. Pomožni sodniki
26. člen (določanje pomožnih sodnikov)
Pomožne sodnike (zapisnikarja, časomerilca in merilca dolžine napada) za posamezne tekme določi vodja
tekmovanja.

5. IZVEDBA TEKMOVANJA
27. člen (organizacija turnirja)
Organizator turnirja je dolžan tekmovanje organizirati v skladu z veljavno zakonodajo.
28. člen (igralna žoga)
Tekme se igrajo z žogami SPALDING št. 6, ki jih zagotovi organizator.
29. člen (protokol pred pričetkom tekme)
Postopek pred začetkom tekme (protokol) se izvaja na naslednji način:
5 minut pred začetkom tekme se je prvi sodnik dolžan rokovati z uradnimi predstavniki in pomožnimi
sodniki ter opraviti pregled tehnične opreme in pomožnih sodnikov.
2 minuti pred začetkom tekme se ekipi na poziv prvega sodnika rokujeta. V primeru uradne predstavitve
ekip se najprej predstavi najprej prvo imenovano (domačo ekipo), nato sodnike ter drugo imenovano
(gostujočo) ekipo;
60 sekund pred začetkom tekme prvi sodnik pozove in napoti igralce na stran, kapetana ekip pa povabi
na met kovanca za prvo posest žoge;
20 sekund pred začetkom tekme prvi sodnik pozove in pospremi na igrišče po tri igralce vsake ekipe, ki
bodo začeli tekmo.
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6. IZREČENI DISCIPLINSKI UKREPI
30. člen (izrekanje kazni)
Kršitelje določil TP košarke 3x3 kaznuje vodja tekmovanja po Disciplinskih določbah, ki so kot priloga
sestavni del tega pravilnika.
31. člen (kaznovanje dosojenih tehničnih napak)
Igralec ali vodja ekipe, ki mu je bila dosojena tehnična napaka zaradi disciplinskega prekrška ali je bil
izključen, se kaznuje v skladu z disciplinskimi določbami teh tekmovalnih propozicij.
Tehnična napaka dosojena namestnikom na klopi se vpiše ekipi. Kazen za vse TN je enaka (1 prosti met +
posest žoge).
Igralcu/vodji ekipe, ki sta mu bili na posamezni tekmi dosojeni dve tehnični napaki je izključen s tekme, v
primeru ponovitve dogodka pa je igralec izključen s turnirja.
32. člen (kaznovanje ob izključitvah)
Igralci, vodje ekip ali uradne osebe, ki so na tekmi izključeni ali odstranjeni, v nadaljevanju turnirja ne
smejo igrati, voditi tekme ali sodelovati kot uradna oseba.
33. člen (kaznovanje ob izključitvah v skladu s Pravili igre)
Za igralca, ki je izključen zaradi dosojenih dveh nešportnih osebnih napak, ne velja avtomatski suspenz.
Igralec lahko nastopi na naslednji tekmi.
34. člen (ponovitev prekrška)
Vsi ponovljeni prekrški se lahko v ponovljenem primeru kaznujejo dvojno, glede na kazen izrečeno v
prvem primeru.
35. člen (ukrepanje vodje tekmovanja po uradni dolžnosti)
Vodja tekmovanja lahko proti kršitelju TP oziroma Uradnih košarkarskih pravil FIBA in KZS za košarko 3x3
ukrepa tudi na osnovi lastnih ugotovitev.

7. POSTOPEK OB UGOVORU
36. člen (najavljena pritožba)
Pritožbo na tekmo je potrebno najaviti takoj po tekmi. Kapetan ekipe podpiše ustrezno rubriko v
zapisniku preden ga podpiše prvi sodnik, vodja ekipe pa posreduje vodji tekmovanja pisno obrazložitev in
zagotovi plačilo pritožbene takse v znesku 50,00 EUR v roku 10 minut po odigrani tekmi na TRR KZS.
O pritožbenih razlogih morajo sodniki, ki so sodili tekmo, na katero je bila najavljena pritožba, podati
pisno obrazložitev.
37. člen (pritožba zaradi napake v zapisniku)
Pritožbo, zaradi napak v zapisniku tekme ali zaradi pravice nastopa igralcev, je mogoče najaviti v roku 2
9
TEKMOVALNE PROPOZICIJE 3x3 april 2018

KOŠARKA 3x3

KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE
minuti po končani tekmi. Ugotovljenih napak v zapisniku tekme po preteku 2 minuti ni mogoče
popravljati in se tekma registrira z doseženim izidom.
38. člen (odločanje o pritožbi)
O pritožbi na tekmo odloča vodja tekmovanja. Odločitev mora sprejeti v 30 minutah po prejemu pritožbe
oziroma širše obrazložitve. Vodja tekmovanja lahko pritožbi ugodi, jo zavrne ali pa jo zavrže. Odločitev
vodje tekmovanja je dokončna in tekma se registrira z doseženim rezultatom.
39. člen (zavržena pritožba)
Vodja tekmovanja pritožbo zavrže in je ne obravnava, če ni bila pravilno najavljena, pravočasno vložena
ali ni bila vplačana pritožbena taksa oziroma je bila vplačana prepozno.

8. KONČNE DOLOČBE
40. člen (uporaba drugih pravilnikov)
V primerih, ki niso zajeti s TP, se uporabijo določila Uradnih pravil igre FIBA in KZS za košarko 3x3,
Tekmovalnih propozicij za 3. SKL člane, Registracijskega pravilnika KZS, Disciplinskega pravilnika KZS in
Pravilnika o dopingu in kontroli spola.
41. člen (priloge in dodatki)
Vse priloge in dodatki so sestavni del tega pravilnika.
42. člen (tolmačenje TP)
Tolmačenje tega TP daje IO KZS v koordinaciji s komisijo za košarko 3x3.
43. člen (sprejem in pričetek veljavnosti TP)
Tekmovalne propozicije državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne 22.04.2014
in stopijo v veljavo takoj.
Spremembe Tekmovalnih propozicij državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne
25. 5. 2015 in stopijo v veljavo takoj.
Spremembe Tekmovalnih propozicij državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne
14. 3. 2016 in stopijo v veljavo takoj.
Spremembe Tekmovalnih propozicij državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne
10. 4. 2017 in stopijo v veljavo takoj.
Spremembe Tekmovalnih propozicij državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne
15. 5. 2018 in stopijo v veljavo takoj.

Matej Erjavec l.r.
Predsednik Košarkarske zveze Slovenije
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PRILOGA I.
DISCIPLINSKE DOLOČBE
1.1. Ekipe in uradne osebe
1.1.1. V primeru nastopa igralca brez podeljene pravice nastopa na tekmi ali nastopa igralca brez
posredovanega zagotovila o nastopu na lastno odgovornost se ekipa kaznuje z:
 registracijo tekme po uradni dolžnosti z rezultatom 15:0 in odvzemom točke ter izključitvijo ekipe
iz posameznega turnirja;
 v ponovljenem primeru izključitev ekipe iz tekmovanja za celotno tekmovalno sezono.
1.1.2. V primeru nešportnega obnašanja uradnih oseb, poskusa ali prikrivanja dejstev, neresničnega,
žaljivega ali zavajajočega prikazovanja dejstev v uradnih dokumentih ali javnosti se posameznik
kaznuje z:
 opominom;
 v lažjih primerih se lahko izreče prepoved opravljanja funkcij do konca turnirja;
 v težjih primerih se lahko izreče prepoved opravljanja funkcij po Disciplinskem pravilniku KZS.

1.2. Sodniki in pomožni sodniki
1.2.1. V primeru neprihoda na tekmo, pomanjkljivega izvajanja določil TP, neprimerne komunikacije
ali odnosa do akterjev tekme, neupoštevanja navodil vodje tekmovanja, zamolčanja dejstev o
kršitvah TP, prekoračitve pooblastil in pristojnosti, (so)odgovornosti za pritožbo na tekmo ali za
ponovitev tekme ali težje kršitve TP se sodnik ali pomožni sodnik lahko kaznuje s:

 prepovedjo opravljanja dolžnosti uradne osebe do največ konca turnirja;
 v ponovljenem primeru z izbrisom iz liste sodnikov za tekočo tekmovalno sezono.

1.3. Izrečeni disciplinski ukrepi
1.3.1. Tehnična napaka igralca/vodje ekipe:
 za dosojeno prvo tehnično napako igralcu ali vodji ekipe se ne izreče kazni po disciplinskih
določbah;
 igralcu/vodji ekipe, ki sta mu bili na posamezni tekmi dosojeni dve tehnični napaki je izključen s
tekme, v primeru ponovitve dogodka pa je igralec izključen s turnirja.
1.3.2. Izključitev igralca/vodje ekipe:
 prepoved igranja oziroma vodenja ekipe do zaključka turnirja.
1.3.3. Nešportno obnašanje, zloraba pristojnosti, grožnje, poskus fizičnega napada na igralce, sodnike
ali uradne osebe, disciplinska prijava:
 prepoved igranja oziroma vodenja ekipe do zaključka turnirja in kazen v skladu z Disciplinskim
pravilnikom KZS;
 v težjih primerih s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti.
1.3.4. Fizični napad na igralce, sodnika ali druge uradne osebe:
 do enoletna prepoved opravljanja nastopanja, vodenja ekipe ali opravljanja dolžnosti v košarki;
 v težjih primerih do doživljenjske prepovedi nastopanja, vodenja ekipe ali opravljanja dolžnosti.
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1.3.5. Neupravičen nastop na tekmi, nastop brez pravice nastopa na tekmi:
 registracija tekme po uradni dolžnosti (z rezultatom 15:0 in odvzemom točke) ter prepoved
nastopa na naslednjem turnirju posameznemu igralcu.
1.3.6. Neupravičen izostanek s tekme:
 registracija tekme z rezultatom 15:0, ekipa ne dobi nobene točke za sodelovanje
1.3.7. Grožnja z odhodom ekipe in uradnih oseb ekipe iz igrišča, odhod z igrišče in povratek na igrišče:
 prepoved vodenja ekipe in nastopa ekipe na naslednjem turnirju;
 v težjih primerih se lahko izreče kazen prepovedi vodenja ekipe in opravljanja vseh dolžnosti v
košarki do 15 mescev.
1.3.8. Uresničena zahteva za odhod ekipe z igrišča, zaradi česar je bila tekma prekinjena:
 prepoved vodenja ekipe in opravljanja vseh dolžnosti v košarki za obdobje od šestih mesecev do
dveh let;
 v težjih primerih se lahko izreče doživljenjska kazen prepovedi vodenja ekipe in opravljanja vseh
dolžnosti v košarki;

1.4. Uporaba drugih disciplinskih določb
V primerih, ki niso zajeti v teh tekmovalnih propozicijah se uporabljajo disciplinske določbe
Tekmovalnih propozicij 3. SKL za člane ter Disciplinskega pravilnika KZS.
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