TEKMOVALNI PRAVILNIK
KOŠARKARSKE ZVEZE SLOVENIJE
ZA TEKMOVANJE V KOŠARKI 3x3
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TEMELJNE DOLOČBE
1. člen (organizator tekmovanja)

Državno prvenstvo v košarki 3x3 organizira in izvaja Košarkarska zveza Slovenije (v nadaljevanju KZS).
2. člen (tekmovalne kategorije)
Tekmovalni pravilnik (TP) ureja potek državnega prvenstva v Republiki Sloveniji v košarki 3x3 v
naslednjih starostnih kategorijah:
a. igralci starejši od 18 let – člani
b. igralci do 21 let – fantje U21
c. igralci do 18 let – fantje U18
d. igralci do 15 let – fantje U15
e. igralci do 13 let – fantje U13
f. igralke starejše od 16 let – ženske
g. igralke do 16 let – dekleta U16
h. igralci starejši od 35 let – veterani.

2. TEKMOVALNE DOLOČBE
2.1. ČLANI
3. člen (razpis tekmovanja)
Vsaka ekipa mora najkasneje do roka, ki ga določi komisija za košarko 3x3 in je naveden v razpisu za
tekmovanje, posredovati pisno prijavo za nastop v tekmovanju na predpisanem obrazcu in vplačati
prijavnino za sodelovanje.
V kolikor ekipa ne posreduje pisne prijave oziroma prijava ni popolna in ne zagotovi plačila finančnih
obveznosti v roku, se ekipa v žrebu ne upošteva.
4. člen (tekmovalni sistem)
Državno prvenstvo v košarki 3x3 za člane poteka v dveh delih:
- 1. del – predtekmovanje, ki poteka na regionalnih turnirjih in
- 2. del – na zaključnem finalnem turnirju.
Število regionalnih turnirjev določi komisija za košarko 3×3 pred začetkom vsake sezone.
5. člen (žreb za tekmovanje)
Razpored tekmovanja se določi dan pred tekmovanjem, in sicer na podlagi rangiranja ekip.
Kriteriji so naslednji:
1. uvrstitev ekipe v pretekli tekmovalni sezoni;
2. točke najboljših 3 igralcev ekipe na 3x3planet.com na dan tekmovanja;
3. žreb.
Možne so tudi spremembe zaradi odpovedi katere od ekip.
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1. DEL – REGIONALNI TURNIRJI
6. člen (1. del tekmovanja)
Tekmovanje v predtekmovanju je na posameznem turnirju razdeljeno na dva kroga:
a. v prvem krogu so ekipe razdeljene na določeno število skupin, ekipe se po skupinah pomerijo
vsaka z vsako po enokrožnem ligaškem sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od
skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna ekipa. Prva ekipa ali prvi dve ekipi iz posamezne
skupine se uvrstita v drugi del tekmovanja.
b. v drugem krogu se ekipe pomerijo med seboj po izločilnem (pokalnem) sistemu.
Komisar tekmovanja sistem tekmovanja prilagaja številu prijavljenih ekip v posamezni kategoriji.

2. DEL – ZAKLJUČNI FINALNI TURNIR
7. člen (2. del tekmovanja)
Na finalni turnir se uvrsti osem ekip, ki se na podlagi osvojenih točk iz 50. člena tega TP uvrstijo na
mesta od 1 do 8. V kolikor se katera od osmih uvrščenih ekip ne prijavi za sodelovanje, se na
tekmovanje uvrsti naslednja ekipa po številu osvojenih točk iz prvega dela tekmovanja.
a. v prvem krogu so ekipe razdeljene v dve skupini, v katerih se igra po enokrožnem ligaškem
sistemu. V prvi skupini nastopijo ekipe, ki so osvojile 1., 4., 5. in 8. mesto v 1. delu tekmovanja; v drugi
pa ekipe, ki so osvojile 2., 3., 6. in 7. mesto v 1.delu tekmovanja. Končna razvrstitev v skupini je odvisna
od skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna ekipa.
b. v drugem krogu se prvo in drugo uvrščene ekipe obeh skupin pomerijo med seboj po izločilnem
(pokalnem) sistemu:
- poraženi ekipi polfinalnih tekem odigrata tekmo za tretje mesto,
- zmagovalni ekipi polfinalnih tekem odigrata tekmo za prvo mesto.
c. naslov državnega prvaka osvoji ekipa, ki zmaga na tekmi za prvo mesto.

2.2. FANTJE U21
8. člen (razpis tekmovanja)
Vsaka ekipa mora najkasneje do roka, ki ga določi komisija za košarko 3x3 in je naveden v razpisu za
tekmovanje, posredovati pisno prijavo za nastop v tekmovanju na predpisanem obrazcu in vplačati
prijavnino za sodelovanje.
V kolikor ekipa ne posreduje pisne prijave oziroma prijava ni popolna in ne zagotovi plačila finančnih
obveznosti v roku, se ekipa v žrebu ne upošteva.
9. člen (tekmovalni sistem)
Državno prvenstvo v košarki 3x3 za fante U21 poteka v dveh delih:
- 1. del – predtekmovanje, ki poteka na regionalnih turnirjih in
- 2. del – na zaključnem finalnem turnirju.
Število regionalnih turnirjev komisija za košarko 3×3 določi pred začetkom vsake sezone.
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10. člen (žreb za tekmovanje)
Razpored tekmovanja se določi dan pred tekmovanjem, in sicer na podlagi rangiranja ekip.
Kriteriji so naslednji:
1. uvrstitev ekipe v pretekli tekmovalni sezoni;
2. točke najboljših 3 igralcev ekipe na 3x3planet.com na dan tekmovanja;
3. žreb.
Možne so tudi spremembe zaradi odpovedi katere od ekip.

1. DEL – REGIONALNI TURNIRJI
11. člen (1. del tekmovanja)
Tekmovanje v predtekmovanju je na posameznem turnirju razdeljeno na dva kroga:
a. v prvem krogu so ekipe razdeljene na določeno število skupin, ekipe se po skupinah pomerijo vsaka
z vsako po enokrožnem ligaškem sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila
točk, ki ga doseže posamezna ekipa. Prva ekipa ali prvi dve ekipi iz posamezne skupine se uvrstita v
drugi del tekmovanja.
b. v drugem krogu se ekipe pomerijo med seboj po izločilnem (pokalnem) sistemu.
Komisar tekmovanja sistem tekmovanja prilagaja številu prijavljenih ekip v posamezni kategoriji.

2. DEL – ZAKLJUČNI FINALNI TURNIR
12. člen (2. del tekmovanja)
Na finalni turnir se uvrstijo štiri ekipe, ki se na podlagi osvojenih točk iz 50. člena tega TP uvrstijo na
mesta od 1 do 4. V kolikor se katera od štirih uvrščenih ekip ne prijavi za sodelovanje, se na tekmovanje
uvrsti naslednja ekipa po številu osvojenih točk iz prvega dela tekmovanja.
a. v prvem krogu ekipe odigrajo tekmovanje v skupini, v katerih se igra po enokrožnem ligaškem
sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna
ekipa.
b. v drugem krogu se prvo in drugo uvrščena ekipa iz tekmovanja v skupini pomerita na tekmi za prvo
mesto, tretje in četrto uvrščena ekipa se pomerita v tekmi za tretje mesto.
c. naslov državnega prvaka osvoji ekipa, ki zmaga na tekmi za prvo mesto.

2.3. FANTJE U18
13. člen (razpis tekmovanja)
Vsaka ekipa mora najkasneje do roka, ki ga določi komisija za košarko 3x3 in je naveden v razpisu za
tekmovanje, posredovati pisno prijavo za nastop v tekmovanju na predpisanem obrazcu in vplačati
prijavnino za sodelovanje.
V kolikor ekipa ne posreduje pisne prijave oziroma prijava ni popolna in ne zagotovi plačila finančnih
obveznosti v roku, se ekipa v žrebu ne upošteva.
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14. člen (tekmovalni sistem)
Državno prvenstvo v košarki 3x3 za fante U18 poteka v dveh delih:
- 1. del – predtekmovanje, ki poteka na regionalnih turnirjih in
- 2. del – na zaključnem finalnem turnirju.
Število regionalnih turnirjev komisija za košarko 3×3 določi pred začetkom vsake sezone.
15. člen (žreb za tekmovanje)
Razpored tekmovanja se določi dan pred tekmovanjem, in sicer na podlagi rangiranja ekip.
Kriteriji so naslednji:
1. uvrstitev ekipe v pretekli tekmovalni sezoni;
2. točke najboljših 3 igralcev ekipe na 3x3planet.com na dan tekmovanja;
3. žreb.
Možne so tudi spremembe zaradi odpovedi katere od ekip.

1. DEL – REGIONALNI TURNIRJI
16. člen (1. del tekmovanja)
Tekmovanje v predtekmovanju je na posameznem turnirju razdeljeno na dva kroga:
a. v prvem krogu so ekipe razdeljene na določeno število skupin, ekipe se po skupinah pomerijo vsaka
z vsako po enokrožnem ligaškem sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila
točk, ki ga doseže posamezna ekipa. Prva ekipa ali prvi dve ekipi iz posamezne skupine se uvrstita v
drugi del tekmovanja.
b. v drugem krogu se ekipe pomerijo med seboj po izločilnem (pokalnem) sistemu.
Komisar tekmovanja sistem tekmovanja prilagaja številu prijavljenih ekip v posamezni kategoriji.

2. DEL – ZAKLJUČNI FINALNI TURNIR
17. člen (2. del tekmovanja)
Na finalni turnir se uvrstijo štiri ekipe, ki se na podlagi osvojenih točk iz 50. člena tega TP uvrstijo na
mesta od 1 do 4. V kolikor se katera od štirih uvrščenih ekip ne prijavi za sodelovanje, se na tekmovanje
uvrsti naslednja ekipa po številu osvojenih točk iz prvega dela tekmovanja.
a. v prvem krogu ekipe odigrajo tekmovanje v skupini, v katerih se igra po enokrožnem ligaškem
sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna
ekipa.
b. v drugem krogu se prvo in drugo uvrščena ekipa iz tekmovanja v skupini pomerita na tekmi za prvo
mesto, tretje in četrto uvrščena ekipa se pomerita v tekmi za tretje mesto.
c. naslov državnega prvaka osvoji ekipa, ki zmaga na tekmi za prvo mesto.
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2.4. FANTJE U15
18. člen (razpis tekmovanja)
Vsaka ekipa mora najkasneje do roka, ki ga določi komisija za košarko 3x3 in je naveden v razpisu za
tekmovanje, posredovati pisno prijavo za nastop v tekmovanju na predpisanem obrazcu in vplačati
prijavnino za sodelovanje.
V kolikor ekipa ne posreduje pisne prijave oziroma prijava ni popolna in ne zagotovi plačila finančnih
obveznosti v roku, se ekipa v žrebu ne upošteva.
19. člen (tekmovalni sistem)
Državno prvenstvo v košarki 3x3 za fante U15 poteka v dveh delih:
- 1. del – predtekmovanje, ki poteka na regionalnih turnirjih in
- 2. del – na zaključnem finalnem turnirju.
Število regionalnih turnirjev komisija za košarko 3×3 določi pred začetkom vsake sezone.
20. člen (žreb za tekmovanje)
Razpored tekmovanja se določi dan pred tekmovanjem, in sicer na podlagi rangiranja ekip.
Kriteriji so naslednji:
1. uvrstitev ekipe v pretekli tekmovalni sezoni;
2. točke najboljših 3 igralcev ekipe na 3x3planet.com na dan tekmovanja;
3. žreb.
Možne so tudi spremembe zaradi odpovedi katere od ekip.

1. DEL – REGIONALNI TURNIRJI
21. člen (1. del tekmovanja)
Tekmovanje v predtekmovanju je na posameznem turnirju razdeljeno na dva kroga:
a. v prvem krogu so ekipe razdeljene na določeno število skupin, ekipe se po skupinah pomerijo vsaka
z vsako po enokrožnem ligaškem sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila
točk, ki ga doseže posamezna ekipa. Prva ekipa ali prvi dve ekipi iz posamezne skupine se uvrstita v
drugi del tekmovanja.
b. v drugem krogu se ekipe pomerijo med seboj po izločilnem (pokalnem) sistemu.
Komisar tekmovanja sistem tekmovanja prilagaja številu prijavljenih ekip v posamezni kategoriji.

2. DEL – ZAKLJUČNI FINALNI TURNIR
22. člen (2. del tekmovanja)
Na finalni turnir se uvrstijo štiri ekipe, ki se na podlagi osvojenih točk iz 50. člena tega TP uvrstijo na
mesta od 1 do 4. V kolikor se katera od štirih uvrščenih ekip ne prijavi za sodelovanje, se na tekmovanje
uvrsti naslednja ekipa po številu osvojenih točk iz prvega dela tekmovanja.
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a. v prvem krogu ekipe odigrajo tekmovanje v skupini, v katerih se igra po enokrožnem ligaškem
sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna
ekipa.
b. v drugem krogu se prvo in drugo uvrščena ekipa iz tekmovanja v skupini pomerita na tekmi za prvo
mesto, tretje in četrto uvrščena ekipa se pomerita v tekmi za tretje mesto.
c. naslov državnega prvaka osvoji ekipa, ki zmaga na tekmi za prvo mesto.

2.5. FANTJE U13
23. člen (razpis tekmovanja)
Vsaka ekipa mora najkasneje do roka, ki ga določi komisija za košarko 3x3 in je naveden v razpisu za
tekmovanje, posredovati pisno prijavo za nastop v tekmovanju na predpisanem obrazcu in vplačati
prijavnino za sodelovanje.
V kolikor ekipa ne posreduje pisne prijave oziroma prijava ni popolna in ne zagotovi plačila finančnih
obveznosti v roku, se ekipa v žrebu ne upošteva.
24. člen (tekmovalni sistem)
Državno prvenstvo v košarki 3x3 za fante U13 poteka v dveh delih:
- 1. del – predtekmovanje, ki poteka na regionalnih turnirjih in
- 2. del – na zaključnem finalnem turnirju.
Število regionalnih turnirjev komisija za košarko 3×3 določi pred začetkom vsake sezone.
25. člen (žreb za tekmovanje)
Razpored tekmovanja se določi dan pred tekmovanjem, in sicer na podlagi rangiranja ekip.
Kriteriji so naslednji:
1. uvrstitev ekipe v pretekli tekmovalni sezoni;
2. točke najboljših 3 igralcev ekipe na 3x3planet.com na dan tekmovanja;
3. žreb.
Možne so tudi spremembe zaradi odpovedi katere od ekip.

1. DEL – REGIONALNI TURNIRJI
26. člen (1. del tekmovanja)
Tekmovanje v predtekmovanju je na posameznem turnirju razdeljeno na dva kroga:
a. v prvem krogu so ekipe razdeljene na določeno število skupin, ekipe se po skupinah pomerijo vsaka
z vsako po enokrožnem ligaškem sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila
točk, ki ga doseže posamezna ekipa. Prva ekipa ali prvi dve ekipi iz posamezne skupine se uvrstita v
drugi del tekmovanja.
b. v drugem krogu se ekipe pomerijo med seboj po izločilnem (pokalnem) sistemu.
Komisar tekmovanja sistem tekmovanja prilagaja številu prijavljenih ekip v posamezni kategoriji.
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2. DEL – ZAKLJUČNI FINALNI TURNIR
27. člen (2. del tekmovanja)
Na finalni turnir se uvrstijo štiri ekipe, ki se na podlagi osvojenih točk iz 50. člena tega TP uvrstijo na
mesta od 1 do 4. V kolikor se katera od štirih uvrščenih ekip ne prijavi za sodelovanje, se na tekmovanje
uvrsti naslednja ekipa po številu osvojenih točk iz prvega dela tekmovanja.
a. v prvem krogu ekipe odigrajo tekmovanje v skupini, v katerih se igra po enokrožnem ligaškem
sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna
ekipa.
b. v drugem krogu se prvo in drugo uvrščena ekipa iz tekmovanja v skupini pomerita na tekmi za prvo
mesto, tretje in četrto uvrščena ekipa se pomerita v tekmi za tretje mesto.
c. naslov državnega prvaka osvoji ekipa, ki zmaga na tekmi za prvo mesto.

2.6. ŽENSKA KATEGORIJA
28. člen (razpis tekmovanja)
Vsaka ekipa mora najkasneje do roka, ki ga določi komisija za košarko 3x3 in je naveden v razpisu za
tekmovanje, posredovati pisno prijavo za nastop v tekmovanju na predpisanem obrazcu in vplačati
prijavnino za sodelovanje.
V kolikor ekipa ne posreduje pisne prijave oziroma prijava ni popolna in ne zagotovi plačila finančnih
obveznosti v roku, se ekipa v žrebu ne upošteva.
29. člen (tekmovalni sistem)
Državno prvenstvo v košarki 3x3 v ženski kategoriji poteka v dveh delih:
- 1. del – predtekmovanje, ki poteka na regionalnih turnirjih in
- 2. del – na zaključnem finalnem turnirju.
Število regionalnih turnirjev komisija za košarko 3×3 določi pred začetkom vsake sezone.
30. člen (žreb za tekmovanje)
Razpored tekmovanja se določi dan pred tekmovanjem, in sicer na podlagi rangiranja ekip.
Kriteriji so naslednji:
1. uvrstitev ekipe v pretekli tekmovalni sezoni;
2. točke najboljših 3 igralcev ekipe na 3x3planet.com na dan tekmovanja;
3. žreb.
Možne so tudi spremembe zaradi odpovedi katere od ekip.

1. DEL – REGIONALNI TURNIRJI
31. člen (1. del tekmovanja)
Tekmovanje v predtekmovanju je na posameznem turnirju razdeljeno na dva kroga:
a. v prvem krogu so ekipe razdeljene na določeno število skupin, ekipe se po skupinah pomerijo vsaka
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z vsako po enokrožnem ligaškem sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila
točk, ki ga doseže posamezna ekipa. Prva ekipa ali prvi dve ekipi iz posamezne skupine se uvrstita v
drugi del tekmovanja.
b. v drugem krogu se ekipe pomerijo med seboj po izločilnem (pokalnem) sistemu.
Komisar tekmovanja sistem tekmovanja prilagaja številu prijavljenih ekip v posamezni kategoriji.

2. DEL – ZAKLJUČNI FINALNI TURNIR
32. člen (2. del tekmovanja)
Na finalni turnir se uvrstijo štiri ekipe, ki se na podlagi osvojenih točk iz 50. člena tega TP uvrstijo na
mesta od 1 do 4. V kolikor se katera od štirih uvrščenih ekip ne prijavi za sodelovanje, se na tekmovanje
uvrsti naslednja ekipa po številu osvojenih točk iz prvega dela tekmovanja.
a. v prvem krogu ekipe odigrajo tekmovanje v skupini, v katerih se igra po enokrožnem ligaškem
sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna
ekipa.
b. v drugem krogu se prvo in drugo uvrščena ekipa iz tekmovanja v skupini pomerita na tekmi za prvo
mesto, tretje in četrto uvrščena ekipa se pomerita v tekmi za tretje mesto.
c. naslov državnega prvaka osvoji ekipa, ki zmaga na tekmi za prvo mesto.

2.7. DEKLETA U16
33. člen (razpis tekmovanja)
Vsaka ekipa mora najkasneje do roka, ki ga določi komisija za košarko 3x3 in je naveden v razpisu za
tekmovanje, posredovati pisno prijavo za nastop v tekmovanju na predpisanem obrazcu in vplačati
prijavnino za sodelovanje.
V kolikor ekipa ne posreduje pisne prijave oziroma prijava ni popolna in ne zagotovi plačila finančnih
obveznosti v roku, se ekipa v žrebu ne upošteva.
34. člen (tekmovalni sistem)
Državno prvenstvo v košarki 3x3 za dekleta U16 poteka v dveh delih :
- 1. del – predtekmovanje , ki poteka na regionalnih turnirjih in
- 2. del – na zaključnem finalnem turnirju.
Število regionalnih turnirjev komisija za košarko 3×3 določi pred začetkom vsake sezone.
35. člen (žreb za tekmovanje)
Razpored tekmovanja se določi dan pred tekmovanjem, in sicer na podlagi rangiranja ekip.
Kriteriji so naslednji:
1. uvrstitev ekipe v pretekli tekmovalni sezoni;
2. točke najboljših 3 igralcev ekipe na 3x3planet.com na dan tekmovanja;
3. žreb.
Možne so tudi spremembe zaradi odpovedi katere od ekip.
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1. DEL – REGIONALNI TURNIRJI
36. člen (1. del tekmovanja)
Tekmovanje v predtekmovanju je na posameznem turnirju razdeljeno na dva kroga:
a. v prvem krogu so ekipe razdeljene na določeno število skupin, ekipe se po skupinah pomerijo vsaka
z vsako po enokrožnem ligaškem sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila
točk, ki ga doseže posamezna ekipa. Prva ekipa ali prvi dve ekipi iz posamezne skupine se uvrstita v
drugi del tekmovanja.
b. v drugem krogu se ekipe pomerijo med seboj po izločilnem (pokalnem) sistemu.
Komisar tekmovanja sistem tekmovanja prilagaja številu prijavljenih ekip v posamezni kategoriji.

2. DEL – ZAKLJUČNI FINALNI TURNIR
37. člen (2. del tekmovanja)
Na finalni turnir se uvrstijo štiri ekipe, ki se na podlagi osvojenih točk iz 50. člena tega TP uvrstijo na
mesta od 1 do 4. V kolikor se katera od štirih uvrščenih ekip ne prijavi za sodelovanje, se na tekmovanje
uvrsti naslednja ekipa po številu osvojenih točk iz prvega dela tekmovanja.
a. v prvem krogu ekipe odigrajo tekmovanje v skupini, v katerih se igra po enokrožnem ligaškem
sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna
ekipa.
b. v drugem krogu se prvo in drugo uvrščena ekipa iz tekmovanja v skupini pomerita na tekmi za prvo
mesto, tretje in četrto uvrščena ekipa se pomerita v tekmi za tretje mesto.
c. naslov državnega prvaka osvoji ekipa, ki zmaga na tekmi za prvo mesto.

2.8. VETERANI
38. člen (razpis tekmovanja)
Vsaka ekipa mora najkasneje do roka, ki ga določi komisija za košarko 3x3 in je naveden v razpisu za
tekmovanje, posredovati pisno prijavo za nastop v tekmovanju na predpisanem obrazcu in vplačati
prijavnino za sodelovanje.
V kolikor ekipa ne posreduje pisne prijave oziroma prijava ni popolna in ne zagotovi plačila finančnih
obveznosti v roku, se ekipa v žrebu ne upošteva.
39. člen (tekmovalni sistem)
Državno prvenstvo v košarki 3x3 za veterane poteka v dveh delih:
- 1. del – predtekmovanje, ki poteka na regionalnih turnirjih in
- 2. del – na zaključnem finalnem turnirju.
Število regionalnih turnirjev komisija za košarko 3×3 določi pred začetkom vsake sezone.
40. člen (žreb za tekmovanje)
Razpored tekmovanja se določi dan pred tekmovanjem, in sicer na podlagi rangiranja ekip.
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Kriteriji so naslednji:
1. uvrstitev ekipe v pretekli tekmovalni sezoni;
2. točke najboljših 3 igralcev ekipe na 3x3planet.com na dan tekmovanja;
3. žreb.
Možne so tudi spremembe zaradi odpovedi katere od ekip.

1. DEL – REGIONALNI TURNIRJI
41. člen (1. del tekmovanja)
Tekmovanje v predtekmovanju je na posameznem turnirju razdeljeno na dva kroga:
a. v prvem krogu so ekipe razdeljene na določeno število skupin, ekipe se po skupinah pomerijo vsaka
z vsako po enokrožnem ligaškem sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila
točk, ki ga doseže posamezna ekipa. Prva ekipa ali prvi dve ekipi iz posamezne skupine se uvrstita v
drugi del tekmovanja.
b. v drugem krogu se ekipe pomerijo med seboj po izločilnem (pokalnem) sistemu.
Komisar tekmovanja sistem tekmovanja prilagaja številu prijavljenih ekip v posamezni kategoriji.

2. DEL – ZAKLJUČNI FINALNI TURNIR
42. člen (2. del tekmovanja)
Na finalni turnir se uvrstijo štiri ekipe, ki se na podlagi osvojenih točk iz 50. člena tega TP uvrstijo na
mesta od 1 do 4. V kolikor se katera od štirih uvrščenih ekip ne prijavi za sodelovanje, se na tekmovanje
uvrsti naslednja ekipa po številu osvojenih točk iz prvega dela tekmovanja.
a. v prvem krogu ekipe odigrajo tekmovanje v skupini, v katerih se igra po enokrožnem ligaškem
sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna
ekipa.
b. v drugem krogu se prvo in drugo uvrščena ekipa iz tekmovanja v skupini pomerita na tekmi za prvo
mesto, tretje in četrto uvrščena ekipa se pomerita v tekmi za tretje mesto.
c. naslov državnega prvaka osvoji ekipa, ki zmaga na tekmi za prvo mesto.

3. REGISTRACIJA TEKEM
43. člen (registracija tekem)
Vse tekme, na katere ni pritožb, registrira komisar lige nemudoma (10 minut) po tem, ko je bila tekma
odigrana.
44. člen (neupravičen izostanek s tekme, izključitev ekipe, incident, preložena tekma)
Ekipa, ki iz neupravičenih razlogov ne nastopi ali je izključena iz tekmovanja izgubi tekmo z
rezultatom 15:0, ne dobi nobene točke za sodelovanje.
V kolikor prvi sodnik odloči o dokončni prekinitvi tekme zaradi incidenta na igrišču se tekma registrira z
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rezultatom 15:0 v korist ekipe, ki ni bila kriva za incident. Ekipa, ki je izgubila tekmo se izključi iz
tekmovanja.
Če pa je ekipa, ki ni odgovorna za incident, v trenutku prekinitve dosegla več kot 15 točk, se tekma
registrira s številom doseženih točk proti 0.
Če je bila tekma prekinjena zaradi večje okvare tehnične opreme, višje sile ali zaradi težje poškodbe
igralca, se tekma preloži.
V vseh primerih odločitev sprejme komisar tekmovanja, v primeru pritožbe na odločitev komisarja
tekmovanja je drugostopenjski organ Komisija za košarko 3x3.
45. člen (pomanjkanje igralcev na igrišču)
Če med igro ekipa ostane brez igralcev na igrišču na tekmi prvega dela predtekmovanja, je tekma
prekinjena in ekipa tekmo izgubi.
Če je ekipa, ki je dobila tekmo, vodila, se tekma registrira z doseženim izidom ob prekinitvi.
Če pa ta ekipa ni v vodstvu, se tekma konča s 15:0 v njegovo korist, razen v primeru, kadar ekipa v
trenutku prekinitve doseže več kot 15 točk. V tem primeru zmaga s številom doseženih točk proti 0.
Če med igro ekipa ostane brez igralcev na igrišču na tekmi drugega dela predtekmovanja in finalnega
dela, je tekma prekinjena, ekipa tekmo izgubi in ne nadaljuje s tekmovanjem, upošteva se njena končna
uvrstitev.
Kadar ekipa izgubi tekmo zaradi izključitve več kot 1 enega igralca, je avtomatično izključena s turnirja (v
primeru, da se to zgodi v finalu, ekipa, ki ima izključenega več kot enega igralca, avtomatično zasede
zadnje mesto).

4. DOLOČANJE VRSTNEGA REDA
1. REGIONALNI TURNIRJI - PREDTEKMOVANJE
46. člen (določanje vrstnega reda – predtekmovanje)
Za pravilno določanje vrstnega reda tekmovanja v predtekmovanju po skupinah regionalnega turnirja se
vse tekme, ki jih je ta ekipa odigrala, registrirajo z doseženimi rezultati, medtem ko se neodigrane in
prekinjene tekme registrirajo z rezultatom 15:0 ali po 45. členu TP, ekipa pa ne dobi nobene točke.
V primeru enakega števila točk v predtekmovanju se upoštevajo naslednja pravila:
a. V kolikor je katera od ekip izgubila tekmo zaradi registracije po uradni dolžnosti z izidom
15:0, je ta ekipa vedno uvrščena najnižje na lestvici med vsemi ekipami z enakim številom
točk;
b. V kolikor imata dve ekipi enako število točk, se njuna razvrstitev določi glede na izid
medsebojne tekme;
c. V kolikor imajo tri ekipe enako število točk o razvrstitvi odloča povprečno število danih
košev na tekmi v skupini;
d. skupno število točk 3 najvišje uvrščenih igralcev ekipe na 3x3planet.com na dan tekmovanja;
e. žreb
Ekipa, izključena iz nadaljnjega tekmovanja na regionalnem turnirju, lahko sodeluje na naslednjem
turnirju.
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2. REGIONALNI TURNIRJI – IZLOČILNI SISTEM
47. člen (neupravičen izostanek s tekme, izključitev ekipe)
Ekipa, ki iz neupravičenih razlogov ne nastopi na tekmi izgubi tekmo z rezultatom 15:0 in se izključi iz
nadaljnjega tekmovanja. Ekipa se ne upošteva v končni razvrstitvi in za sodelovanje v tekmovanju ne
prejme točk iz 50. člena TP.
48. člen (pomanjkanje igralcev na igrišču)
Če med igro ekipa ostane brez igralcev na igrišču na tekmi izločilnega dela tekmovanja, je tekma
prekinjena, ekipa tekmo izgubi in ne nadaljuje s tekmovanjem, upošteva se njena končna uvrstitev.
49. člen (prekinitev tekme – incident)
V kolikor prvi sodnik odloči o dokončni prekinitvi tekme zaradi incidenta na igrišču se tekma registrira z
rezultatom 15:0 v korist ekipe, ki ni bila kriva za incident. Ekipa, ki je izgubila tekmo, se izključi iz
tekmovanja.
Če pa je ekipa, ki ni bila kriva za incident v času prekinitve dosegla več kot 15 točk, se kot končni rezultat
tekme vpiše njen trenutni rezultat proti nič.

5. TOČKOVANJE ZA UVRSTITEV NA FINALNI TURNIR
50. člen (točkovanje za uvrstitev na finalni turnir)
Vrstni red pri tekmovanju za uvrstitev na finalni turnir (tekmovanje za naslov državnega prvaka v
Republiki Sloveniji) v posameznih kategorijah se določa na podlagi števila osvojenih točk na regionalnih
turnirjih. Ekipe bodo glede na osvojeno mesto na posameznem regionalnem turnirju dobile naslednje
število točk:

1. mesto - 100 točk;
2. mesto - 80 točk;
3. mesto - 60 točk;
4. mesto - 40 točk;
5. do 8. mesto (četrtfinale) - 20 točk;
9. do 16. mesto (osmina finala) - 10 točk.
Pri točkovanju za uvrstitev na finalni turnir se ekipam upoštevajo najboljše tri uvrstitve na regionalnih
turnirjih.
51. člen (razvrstitev v primeru enakega števila točk)
V primeru enakega števila točk ekip je razvrstitev odvisna od:
a. najvišje uvrstitve v tekoči sezoni;
b. števila najvišjih uvrstitev v tekoči sezoni;
c. žreba, ki ga opravi vodstvo tekmovanja.
52. člen (odpoved sodelovanja ekipe)
Če ena izmed teh ekip odpove sodelovanje, dobi pravico naslednja ekipa na lestvici ob koncu
regionalnih turnirjev.
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6. TOČKOVANJE ZA REPREZENTANCO SLOVENIJE
53. člen (določitev reprezentance Slovenije)
Posamezna ekipa v kategorijah člani in ženske, ki bo v zaključenem državnem prvenstvu zbrala največ
točk, bo zastopala reprezentanco Slovenije na vseh uradnih mednarodnih tekmovanjih (svetovna in
evropska prvenstva, olimpijske igre) v naslednjem koledarskem letu. Sodelovanje na tekmovanju
predhodno odobri KZS.
54. člen (točkovanje za izbor reprezentance Slovenije)
Vrstni red pri tekmovanju za izbor državne reprezentance Slovenije v kategoriji člani in ženske se določa
na podlagi skupnega števila osvojenih točk na regionalnih turnirjih in finalnem turnirju.
Ekipe bodo glede na osvojeno mesto na posameznem regionalnem turnirju dobile naslednje število
točk:
1. mesto - 100 točk;
2. mesto - 80 točk;
3. mesto - 60 točk;
4. mesto - 40 točk;
5. do 8. mesto (četrtfinale) - 20 točk;
9. do 16. mesto (osmina finala) - 10 točk;
Pri točkovanju za izbor reprezentance Slovenije se ekipam upoštevajo najboljše tri uvrstitve na
regionalnih turnirjih.
Ekipe bodo glede na osvojeno mesto na finalnem turnirju dobile naslednje število točk:
1. mesto - 150 točk;
2. mesto - 120 točk;
3. mesto - 90 točk;
4. mesto - 60 točk;
5. do 8. mesto (četrtfinale) - 30 točk.
55. člen (razvrstitev v primeru enakega števila točk)
V primeru enakega števila točk dveh ali več ekip iz 54. člena se razvrstitev določi na osnovi uvrstitve
ekipe na finalnem turnirju.
Zmagovalec finalnega turnirja se uvrsti na turnir »World Tour Qualifier«, ki je pod okriljem FIBA. Pogoj je
podpisana pogodba med organizatorjem (ŠD Extrem) in izvajalcem (FIBA).

7. KONČNE DOLOČBE
56. člen (uporaba drugih pravilnikov)
V primerih, ki niso zajeti s TP, se uporabijo določila Uradnih pravil igre FIBA in KZS za košarko 3x3 in
Tekmovalnega pravilnika KZS.
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57. člen (tolmačenje TP)
Tolmačenje teh TP daje predsednik tekmovalne komisije v koordinaciji s komisijo za košarko 3x3.
58. člen (sprejem in pričetek veljavnosti TP)
Tekmovalni pravilnik državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne 22.04.2014 in
stopijo v veljavo takoj.
Spremembe Tekmovalnega pravilnika državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji
dne 25. 5. 2015 in stopijo v veljavo takoj.
Spremembe Tekmovalnega pravilnika državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji
dne 14. 3. 2016 in stopijo v veljavo takoj.
Predsednik
Košarkarska zveze Slovenije
Erjavec Matej l.r.

