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Dopolnitve člani, članice, kadetinje – 15. 6. 2010 
Spremembe člani – člani 22. 6. 2011 

Spremembe – pionirji, pionirke do 14, do 12, do 10 let – 21. 12. 2012 
Spremembe člani – 20. 5. 2013 

Spremembe – članice 1. SKL, člani 3. SKL - 15. 6. 2013 
Spremembe – superpokal člani, članice 2. SKL, pionirji, pionirke do 14 let mini pokal, pionirji do 12 

let 1. in 2. SKL - 16. 12. 2013 
 Spremembe –mladinci, mladinke do 19 let, kadeti, kadetinje do 17 let, pionirji, pionirke do 15 let, 

mlajši pionirji, pionirke do 13 let, mini pokalno tekmovanje mlajši pionirji, pionirke do 13 let, 
najmlajši pionirji, pionirke do 11 let, cicibani, cicibanke do 9 let – 3. 3. 2014 

Spremembe – 4. SKL člani, prenos izidov, preimenovanje mlajših starostnih kategorij – 26. 5. 2014 
Spremembe – pokal člani – 15.12.2014 
Spremembe – 3. in 4. SKL – 23. 4.2015 

Spremembe – mlajše kategorije – 25. 5.2015 
Spremembe – pokal člani – 20. 6. 2015 

Spremembe – uvodne določbe, 1. SKL člani, pokal člani – 5. 10.2015 
Spremembe – 1. SKL člani – 14. 3. 2016 

Sprememba – 1. SKL člani, mini pokal fantje, dekleta U13, dekleta U17 – 30. 5. 2016 
Sprememba – 1. SKL članice - 18. 6. 2016 
Sprememba – dekleta U13 – 13. 3. 2017 
Sprememba – fantje U15 – 29. 5. 2017 

Sprememba – člani 1. in člani 2. SKL – 5. 6. 2018 
Sprememba – člani 3. in 4. SKL  - 26. 9. 2019 
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I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen  

 

Tekmovalni pravilnik opredeljuje tekmovalne sisteme vseh prvenstvenih in pokalnih 

tekmovanj v vseh starostnih kategorijah, ki jih organizira in vodi Tekmovalna komisija (TK) 

Košarkarske zveze Slovenije (KZS). 

 

2. člen  

 

Tekmovalni pravilnik KZS za vsa prvenstvena in pokalna tekmovanja sprejema Izvršni odbor 

(IO) KZS. 

 

Spremembe tekmovalnih sistemov v ligaških in pokalnih tekmovanjih, ki jih sprejema IO KZS 

na osnovi usklajenega predloga Tekmovalne komisije in Strokovnega sveta morajo biti znane 

najmanj eno tekmovalno sezono pred vstopom sprememb v veljavo.  

 

Pobudo za pripravo usklajenega predloga lahko podajo tudi Združenja klubov z dvotretjinsko 

večino glasov vseh članov Združenja. 

 

Koledar za vsa prvenstvena in pokalna tekmovanja sprejema IO KZS. 

 

3. člen 

 

V tekmovanjih, ki potekajo v okviru KZS, lahko sodelujejo samo klubi, ki so člani KZS. 

 

Klubi, ki želijo sodelovati v mednarodnih ali mednarodnih regionalnih tekmovanjih, morajo 

pred posredovanjem prijave pridobiti soglasje KZS za tekmovanje. Ob vlogi za pridobitev 

soglasja morajo poslati na naslov Tekmovalne komisije KZS potrebne podatke o tekmovanju: 

organizatorja tekmovanja, ime tekmovanja, koledar tekmovanja in Tekmovalne propozicije. 

 

Soglasje klubu za nastop v mednarodnih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih daje 

generalni sekretar KZS. 

 

Klub, ki posreduje prijavo za nastop v mednarodnih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih 

v članski kategoriji brez soglasja generalnega sekretarja KZS, se izključi iz tekmovanj v okviru 

KZS v vseh starostnih kategorijah. 

 

Klubi, ki ne sodelujejo v tekmovanju 1. SKL za člane in članice, ne morejo sodelovati v 

mednarodnih ali mednarodnih regionalnih tekmovanjih. 
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Klubi, ki ne sodelujejo v tekmovanju 1. SKL za ekipe mlajših starostnih kategorij (fantje, dekleta 

U19, U17, U15, U13), ne morejo sodelovati v mednarodnih ali mednarodnih regionalnih 

tekmovanjih. 

 

Klubi, katerim je izrečen suspenz IO KZS zaradi neporavnanih obveznosti do KZS in njenih 

članov, ne morejo pridobiti soglasja za nastop v mednarodnih in mednarodnih regionalnih 

tekmovanjih. 

 

4. člen 

 

Posamezna tekmovanja vodi komisar lige, ki ga imenuje IO KZS. 

 

Drugostopenjski organ, ki obravnava pritožbe zoper odločitve komisarja lige, je Komisija za 

pritožbe pri KZS. 

 

5. člen 

 

V Tekmovalnem pravilniku so tekmovanja imenovana z nazivom tekmovanja, v primeru 

pridobitve pokrovitelja posamezne lige se v ostalih gradivih KZS uporablja dogovorjeno 

(sponzorsko) ime lige. 
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II. TEKMOVALNI SISTEMI - ČLANI 
 

RAZPIS 
 

6. člen 
 

Razpis tekmovanja za sodelovanje v 1., 2. in 3. SKL za člane in 1. SKL za članice in pokalnem 

tekmovanju za člane in članice TK KZS objavi v mesecu maju, rok za prijave ekip določi 

Tekmovalna komisija. 

Žreb za tekmovanja TK KZS ob obvezni prisotnosti predstavnikov klubov izvede najkasneje v 

mesecu avgustu. 

 

Razpis tekmovanja za 4. SKL za člane in 2. SKL za članice TK KZS objavi v maju, rok za prijave 

ekip, ki so sodelovale v tekmovanju v pretekli sezoni določi Tekmovalna komisija, rok za prijave 

ostalih ekip, ki v tekmovanju niso sodelovale, določi Tekmovalna komisija. Klubi, ki prijavijo 

ekipe v mesecu juniju, lahko posredujejo tudi prijavo za nastop ekipe v pokalnem tekmovanju. 

Žreb za tekmovanja TK ob željeni prisotnosti predstavnikov klubov izvede v septembru. 

 

 

A. ČLANI 1. SKL 

 

7. člen 
 

V tekmovanju sodeluje 10 ekip, ki si po obstoječem tekmovalnem sistemu, sistemu 

dopolnjevanja lig ter upoštevanju določil Pravilnika o licenciranju, zagotovijo nastop v 1. SKL. 

Vse sodelujoče ekipe nastopajo  v državnem prvenstvu in pokalnem tekmovanju. 

 

Klubi, katerih članska ekipa želi nastopati v mednarodnih tekmovanjih in mednarodnem 

regionalnem tekmovanju, morajo ob prijavi posredovati tudi izjavo v skladu z 3. členom tega 

pravilnika in pridobiti soglasje KZS. 

 

1. DEL TEKMOVANJA 
8. člen 

 
V prvem delu tekmovanja nastopajo vse prijavljene ekipe, ki si zagotovijo nastop po določilih 
Tekmovalnega pravilnika in Pravilnika o licenciranju. 
 
Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (18 kol) in razporedu, ki je določen na 
podlagi Bergerjeve tabele in izžrebanih številk v skladu s koledarjem tekmovanja. 
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2. DEL TEKMOVANJA 
9. člen 

 
V drugem delu v tekmovanju za državnega prvaka tekmovanja sodeluje 6 ekip. 
 
V tem delu tekmovanja ekipe odigrajo po dvokrožnem ligaškem sistemu 10 kol. 
 
Razpored tekem pripravi komisar lige na podlagi Bergerjeve tabele in razvrstitve ekip po prvem 
delu tekmovanja in sicer tako, da so pari zadnjega kola:  

 prvouvrščena ekipa: drugouvrščena ekipi, 

 tretjeuvrščena ekipa: četrtouvrščena ekipi, 

 petouvrščena ekipa: šestouvrščeni ekipa, 
 
Rezultati ekip iz prvega dela se ne prenašajo. 

 
10. člen 

 
V drugem delu v tekmovanju za obstanek v 1. SKL sodelujejo 4 ekipe - sedmo, osmo, deveto 
in desetouvrščena ekipa 1. dela 1. SKL. 
 
Razpored tekem za obstanek, ki se igra po trikrožnem ligaškem sistemu, pripravi komisar lige 
na podlagi Bergerjeve tabele in razvrstitve ekip po prvem delu tekmovanja in sicer tako, da 
sedmo in osmo uvrščena ekipa odigrata tekmo več doma in da se v zadnjem kolu tekmovanja 
srečajo ekipe: 

 devetouvrščena ekipa: desetouvrščena ekipa, 

 sedmouvrščena ekipa: devetouvrščena ekipa. 
 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 
 
Četrtouvrščena ekipa tega dela tekmovanja v prihodnji tekmovalni sezoni sodeluje v 
tekmovanju 2. SKL, v tekmovanje se uvrsti prvouvščena ekipa 2. SKL. 
 
 
3. DEL TEKMOVANJA 
 
a. Končnica za naslov državnega prvaka 
 

11. člen 
 
Šest ekip tekmovanja za prvaka in prvi dve ekipi tekmovanja za obstanek se uvrstijo v končnico 
za naslov državnega prvaka: 
a. v prvem krogu končnice (četrtfinale) ekipe igrajo na dve dobljeni tekmi, tekmovalni pari:  

 prvouvrščena ekipa lige za prvaka: drugouvrščena ekipa lige za obstanek (par 1); 

 drugouvrščena ekipa lige za prvaka: prvouvrščena ekipa lige za obstanek (par 2); 

 tretjeuvrščena ekipa: šestouvrščena ekipa (par 3); 

 četrtouvrščena ekipa: petouvrščena ekipa (par 4). 
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b. v drugem krogu končnice (polfinale) ekipe igrajo na dve dobljeni tekmi, tekmovalna para:  

 zmagovalec para 1: zmagovalec para 4 (par A); 

 zmagovalec para 2: zmagovalec para 3 (par B); 
 
c. v tretjem krogu končnice (finale) ekipe igrajo na tri dobljene tekme, tekmovalni par je:  

 zmagovalec para A: zmagovalec para B.  
 
Prednost tekme več na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po drugem delu ligaškega 
tekmovanja.  
Bolje uvrščena ekipa drugega dela ligaškega tekmovanja ima prednost pred polfinalistom 
oziroma finalistom končnice, v kolikor je finalist končnice slabše uvrščena ekipa drugega  dela 
tekmovanja. 
 

12. člen 
 
Vrstni red ekip v državnem prvenstvu se določi na podlagi doseženega rezultata v končnici in 
dosežene uvrstitve po drugem delu tekmovanja (tekmovanju za prvaka): 
a. prvouvrščena ekipa (državni prvak) – zmagovalec finala končnice za naslov državnega 
prvaka, 
b. drugouvrščena ekipa – udeleženec finala končnice za naslov državnega prvaka, 
c. tretjeuvrščena ekipa – najbolje uvrščena ekipa drugega dela tekmovanja za naslov prvaka, 
ki ni sodelovala v finalu končnice za naslov državnega prvaka, 
d. četrtouvrščena ekipa – druga najbolje uvrščena ekipa drugega dela tekmovanja za naslov 
prvaka, ki ni sodelovala v finalu končnice za naslov državnega prvaka. 
 
 
4. RAZVRŠČANJE EKIP V TEKMOVANJA 

 
13. člen 

 
V kolikor katera od ekip, ki si v skladu s tekmovalnim pravilnikom zagotovi pravico nastopa v 
1. SKL, ne pridobi licence za nastop v tekmovanju, bo razvrščena v ustrezen nižji rang 
tekmovanja v skladu s pridobljeno licenco. 
 
V kolikor katera od ekip, ki si v skladu s tekmovalnim pravilnikom zagotovi pravico nastopa v 
1. SKL, v prihodnji tekmovalni sezoni ne vloži zahteve za pridobitev licence za nastop v 1. SKL, 
bo razvrščena v ustrezen nižji rang tekmovanja v skladu s pridobljeno licenco. 
 
V kolikor katera od ekip, ki si v skladu s tekmovalnim pravilnikom in pravilnikom o licenciranju 
zagotovi pravico nastopa v 1. SKL, a v prijavi za novo tekmovalno sezono navede, da v prihodnji 
tekmovalni sezoni ne želi nastopiti v tem rangu tekmovanja, bo uvrščena v 4. SKL. 
 
V 1. SKL se lahko glede na tekmovalni uspeh in podeljeno licenco v prihodnji tekmovalni sezoni 
kot naslednja uvrsti desetouvrščena ekipa tekmovanja 1. SKL in nato drugouvrščena ekipa 2. 
SKL. 
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5. UVRŠČANJE EKIP V MEDNARODNA TEKMOVANJA 

 

14. člen 
 
V mednarodna tekmovanja se uvrščajo ekipe po naslednjem vrstnem redu: 

 prvouvrščena ekipa državnega prvenstva, 

 drugouvrščena ekipa državnega prvenstva, 

 tretjeuvrščena ekipa državnega prvenstva, 

 zmagovalna ekipa pokalnega tekmovanja za člane, v kolikor je ta ekipa uvrščena na 
prva tri mesta v državnem prvenstvu, ekipe ne nadomesti nobena druga ekipa, 

 četrtouvrščena ekipa državnega prvenstva. 
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B. ČLANI 2. SKL 
 
1. DEL TEKMOVANJA  

15. člen  
 
V tekmovanju sodeluje 12 ekip. Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in 
razporedu, ki je določen na podlagi Bergerjeve tabele in izžrebanih številk. 
 
2. DEL TEKMOVANJA 
 

16. člen 
 
a. Tekmovanje za prvaka 2. SKL 
 
Osem prvouvrščenih ekip prvega dela tekmovanja se uvrsti v končnico za naslov prvaka 2. SKL: 
 
a. v prvem krogu končnice (četrtfinale) ekipe igrajo na dve dobljeni tekmi, tekmovalni pari:  

 prvouvrščena ekipa: osmouvrščena ekipa (par 1); 

 drugouvrščena ekipa: sedmouvrščena ekipa (par 2); 

 tretjeuvrščena ekipa: šestouvrščena ekipa (par 3); 

 četrtouvrščena ekipa: petouvrščena ekipa (par 4). 
Prednost tekme več na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po prvega delu ligaškega 
tekmovanja.  
 
b. drugem krogu končnice (polfinale) ekipe igrajo na dve dobljeni tekmi, tekmovalna para:  

 zmagovalec para 1: zmagovalec para 4 (par A); 

 zmagovalec para 2: zmagovalec para 3 (par B). 
Prednost tekme več na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po prvega delu ligaškega 
tekmovanja.  
 
c. v tretjem krogu končnice (finale) ekipi igrata na dve dobljeni tekmi, tekmovalni par je:  

 zmagovalec para A: zmagovalec para B.  
Prednost tekme več na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po prvega delu ligaškega 
tekmovanja.  
 
 
b. Tekmovanje za obstanek v 2. SKL 
 

17. člen 
 
V drugem delu v tekmovanju za obstanek v 2. SKL sodelujejo 4 ekipe: deveto-, deseto-, enajsto- 
in dvanajstouvrščena ekipa 1. dela tekmovanja. 
 
V tem delu tekmovanja ekipe odigrajo po dvokrožnem ligaškem sistemu (6 kol). 
 
Razpored tekem pripravi komisar lige na podlagi Bergerjeve tabele in razvrstitve ekip po prvem 
delu tekmovanja in sicer tako, da so pari zadnjega kola: 
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 devetouvrščena ekipa 2. SKL: desetouvrščena ekipa 2. SKL, 

 enajstouvrščena ekipa 2. SKL: dvanajstouvrščena ekipa 2. SKL. 
 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo.  
 
Tretje- in četrtouvrščena ekipa drugega dela tekmovanja za obstanek v 2. SKL (enajsto - in 
dvanajstouvrščena ekipa 2. SKL) v prihodnji tekmovalni sezoni sodeluje v tekmovanju 3. SKL. 
 
Vrstni red ekip v državnem prvenstvu se določi na podlagi doseženega rezultata v končnici in 
dosežene uvrstitve po prvem delu tekmovanja: 
a. prvouvrščena ekipa– zmagovalec finala končnice za naslov prvaka 2. SKL, 
b. drugouvrščena ekipa – udeleženec finala končnice za naslov prvaka 2. SKL, 
c. ostale uvrstitve ekip se določijo glede na uvrstitev po prvem delu tekmovanja. 
 

18. člen 
 
V kolikor katera od ekip, ki si v skladu s tekmovalnim pravilnikom zagotovi pravico nastopa v 
2. SKL, ne pridobi licence za nastop v tekmovanju, bo razvrščena v ustrezen nižji rang 
tekmovanja v skladu s pridobljeno licenco. 
 
V kolikor katera od ekip, ki si v skladu s tekmovalnim pravilnikom zagotovi pravico nastopa v 
2. SKL, v prihodnji tekmovalni sezoni ne vloži zahteve za pridobitev licence za nastop v 2. SKL, 
bo razvrščena v 3. SKL v skladu s pridobljeno licenco. 
 
V kolikor katera od ekip, ki si v skladu s tekmovalnim pravilnikom in pravilnikom o licenciranju 
zagotovi pravico nastopa v 2. SKL, a v prijavi za novo tekmovalno sezono navede, da v prihodnji 
tekmovalni sezoni ne želi nastopiti v tem rangu tekmovanja, bo uvrščena v 4. SKL. 
 
V 2. SKL se lahko glede na tekmovalni uspeh in podeljeno licenco v prihodnji tekmovalni sezoni 
kot naslednja uvrsti enajsto oziroma dvanajstouvrščena ekipa tekmovanja 2. SKL. 
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C. ČLANI 3. SKL 

 
19. člen 

 

V tekmovanje so vključene vse ekipe, ki si po obstoječem tekmovalnem sistemu, po sistemu 

dopolnjevanja lig ter upoštevanju določil Pravilnika o licenciranju pridobijo pravico nastopa v 

tem tekmovanju. 

 

Vse sodelujoče ekipe nastopajo v državnem prvenstvu in pokalnem tekmovanju. 

 

Tekmovalna sezona 2020/2021 

 

1. DEL TEKMOVANJA  
 

20a. člen 
 

V tekmovanju sodeluje 24 ekip, razdeljenih v dve skupini po 12 ekip (vzhod, zahod). 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (22 kol) in razporedu, ki je določen na 

podlagi Bergerjeve tabele in izžrebanih številk. 

 

2. DEL TEKMOVANJA 
 

a. Tekmovanje za naslov prvaka 3. SKL 

 

21a. člen 

 
Dve prvouvrščeni ekipi skupine vzhod in zahod prvega dela tekmovanja se uvrstita v končnico 
za naslov prvaka 3. SKL: 
 
a. v prvem krogu končnice (polfinale) ekipe igrajo dve tekmi, tekmovalni pari so:  

 prvouvrščena ekipa vzhod: drugouvrščeni ekipi zahod (par A); 

 prvouvrščena ekipa zahod: drugouvrščeni ekipi vzhod (par B). 
Prednost druge tekme na domačem igrišču ima bolje uvrščena ekipa prvega dela tekmovanja.  
 
b. v drugem krogu končnice (finale) ekipi igrata na dve zmagi, prednost , tekmovalni par je:  

 zmagovalec para A: zmagovalec para B.  
 
Prednost prve in tretje tekme na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa prvega dela 
tekmovanja. 
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Komisar lige po zaključku prvega dela tekmovanja določi vrstni red vseh štirih ekip, ki 
sodelujejo v tekmovanju. Bolje uvrščena ekipa prvega dela tekmovanja je ekipa: 

 ekipa, ki je zasedla višje mesto v skupini; 

 v primeru, da sta ekipi zasedli enako mesto v prvem delu tekmovanja, se bolje uvrščena 
ekipa določi na osnovi: 
- števila zmag; 
- ob enakem številu zmag se upošteva razlika v danih in prejetih košev; 
- ob enakem številu zmag in razliki v danih in prejetih košev se vrstni red določi z 

žrebom. 
 
 

c b. Tekmovanje za obstanek v 3. SKL 
 

22a. člen 

 

V drugem delu v tekmovanju za obstanek v 3. SKL sodelujejo 4 ekipe, ki osvojijo deveto in 

deseto mesto v skupinah vzhod in zahod. 

 

Para zadnjega kroga tekmovanja za obstanek sta: 

 devetouvrščena ekipa skupine vzhod: desetouvrščeni ekipi skupine zahod; 

 devetouvrščena ekipa skupine zahod: desetouvrščeni ekipi skupine vzhod. 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 

 

3. DEL TEKMOVANJA 

 

a. Napredovanje v 2. SKL 
 

23a. člen 
 

Finalista razigravanja za naslov prvaka 3. SKL v prihodnji sezoni nastopata v 2. SKL. 

 

b. Tekmovanje za obstanek/napredovanje v 3. SKL 
 

24a. člen 

 
V razigravanju za obstanek v 3. SKL nastopata tretjeuvrščena ekipa tekmovanja za obstanek 

(devetnajstouvrščena ekipa) v 3. SKL in finalist razigravanja za naslov prvaka v 4. SKL. 

Odigrata se dve tekmi, razpored tekmovanja je: 

 ekipa finalist razigravanja 4. SKL: tretjeuvrščeni ekipi tekmovanja za obstanek 3. SKL; 

 tretjeuvrščena ekipa tekmovanja za obstanek 3. SKL: ekipa finalist razigravanja 4. SKL. 
 

Enajsto in dvanajsto uvrščeni ekipi (enaindvajseto, dvaindvajseto, triindvajseto in 

štiriindvajseto uvrščena ekipa) skupine vzhod in zahod in četrto uvrščena ekipa (dvajseto 

uvrščena ekipa) tekmovanja za obstanek v tekmovalni sezoni 2020/2021 nastopajo v 4. SKL. 



Košarkarska zveza Slovenije 

 

Tekmovalni_pravilnik_26_9_2019

 

17 

 

Vrstni red enajsto in dvanajsto uvrščenih ekip  se določi po zaključku prvega dela tekmovanja 

na osnovi: 

- števila zmag; 
- ob enakem številu zmag se upošteva razlika v danih in prejetih košev; 
- ob enakem številu zmag in razliki v danih in prejetih košev se vrstni red določi z 

žrebom. 
 

25a. člen 
 

V kolikor katera ekipa, ki si v skladu s tekmovalnim pravilnikom zagotovi pravico nastopa v 3. 

SKL, v prihodnji tekmovalni sezoni ne pridobi licence za nastop v tekmovanju, bo v prihodnji 

tekmovalni sezoni razvrščena v 4. SKL. 

 

V kolikor katera ekipa, ki si v skladu s tekmovalnim pravilnikom zagotovi pravico nastopa v 3. 

SKL, ne vloži zahteve za pridobitev licence za nastop v 3. SKL, bo v prihodnji tekmovalni sezoni 

razvrščena v 4. SKL. 

 

V kolikor katera ekipa, ki si v skladu s tekmovalnim pravilnikom in pravilnikom o licenciranju 

zagotovi pravico nastopa v 3. SKL, a v prijavi za novo tekmovalno sezono navede, da ne želi 

nastopiti v tem rangu tekmovanja, bo v prihodnji tekmovalni sezoni uvrščena v 4. SKL. 

 

V 3. SKL se glede na tekmovalni uspeh in podeljeno licenco lahko kot naslednja uvrsti poražena 

ekipa kvalifikacij za obstanek v 3. SKL, nato devetnajsto uvrščena ekipa, nato dvajseto uvrščena 

ekipa, nato enaindvajsetouvrščena ekipa, nato dvaindvajsetouvrščena ekipa, nato 

triindvajsetouvrščena ekipa  in nato štiriindvajsetouvrščena ekipa 3. SKL pretekle tekmovalne 

sezone.  
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Tekmovalna sezona 2021/2022 

 

1. DEL TEKMOVANJA  
 

20b. člen 
 

V tekmovanju sodeluje 20 ekip, razdeljenih dve skupini po 10 ekip (vzhod, zahod). 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (18 kol) in razporedu, ki je določen na 

podlagi Bergerjeve tabele in izžrebanih številk. 

 

 

2. DEL TEKMOVANJA 
 

 

a. Tekmovanje za naslov prvaka 3. SKL 

 

21b. člen 

 
Štiri prvouvrščene ekipe prvega dela tekmovanja skupine vzhod in zahod se uvrstijo v končnico 
za naslov prvaka 3. SKL: 
 
a. v prvem krogu končnice (četrtfinale) ekipe igrajo dve tekmi, tekmovalni pari:  

 prvouvrščena ekipa vzhod: četrtouvrščena ekipa zahod (par 1); 

 drugouvrščena ekipa vzhod: tretjeuvrščena ekipa zahod (par 2); 

 prvouvrščena ekipa zahod: četrtouvrščena ekipa vzhod (par 3); 

 drugouvrščena ekipa zahod: tretjeuvrščena ekipa vzhod (par 4). 
Prednost druge tekme na domačem igrišču ima bolje uvrščena ekipa prvega dela tekmovanja.  
 
b. drugem krogu končnice (polfinale) ekipe igrajo dve tekmi, tekmovalna para:  

 zmagovalec para 1: zmagovalec para 4 (par A); 

 zmagovalec para 2: zmagovalec para 3 (par B); 
Prednost druge tekme na domačem igrišču ima bolje uvrščena ekipa prvega dela tekmovanja.  
 
c. v tretjem krogu končnice (finale) ekipi igrata na dve dobljeni tekmi, tekmovalni par je:  

 zmagovalec para A: zmagovalec para B.  
 
Prednost prve in tretje tekme na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa prvega dela 
tekmovanja. 
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Komisar lige po zaključku prvega dela tekmovanja določi vrstni red vseh štirih ekip, ki 
sodelujejo v tekmovanju. Bolje uvrščena ekipa prvega dela tekmovanja je ekipa: 

 ekipa, ki je zasedla višje mesto v skupini; 

 v primeru, da sta ekipi zasedli enako mesto v prvem delu tekmovanja, se bolje uvrščena 
ekipa določi na osnovi: 
- števila zmag; 
- ob enakem številu zmag se upošteva razlika v danih in prejetih košev; 
- ob enakem številu zmag in razliki v danih in prejetih košev se vrstni red določi z 

žrebom. 
 
Bolje uvrščena ekipa prvega dela ligaškega tekmovanja ima prednost pred polfinalistom 
oziroma finalistom končnice, v kolikor je finalist končnice slabše uvrščena ekipa prvega dela 
tekmovanja. 
 
b. Tekmovanje za obstanek v 3. SKL 

 

22b. člen 

 

V drugem delu v tekmovanju za obstanek v 3. SKL sodelujejo 4 ekipe, ki osvojijo deveto in 

deseto mesto v skupinah vzhod in zahod. 

 

Para zadnjega kroga tekmovanja za obstanek sta: 

 devetouvrščena ekipa skupine vzhod: devetouvrščeni ekipi skupine zahod; 

 desetouvrščena ekipa skupine zahod: desetouvrščeni ekipi skupine vzhod. 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 

 
 

3. DEL TEKMOVANJA 
 

a. Napredovanje v 2. SKL 

 

23b. člen 
 

Finalista razigravanja za naslov prvaka 3. SKL v prihodnji sezoni nastopata v 2. SKL. 

 

b. Tekmovanje za obstanek/napredovanje v 3. SKL 

 

24b. člen 

Tretje in četrtouvrščeni ekipi tekmovanja za obstanek (devetnajsto in dvajsetouvrščena ekipa) 

v prihodnji sezoni nastopata v 4. SKL. 
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25a. člen 
 

V kolikor katera ekipa, ki si v skladu s tekmovalnim pravilnikom zagotovi pravico nastopa v 3. 

SKL, v prihodnji tekmovalni sezoni ne pridobi licence za nastop v tekmovanju, bo v prihodnji 

tekmovalni sezoni razvrščena v 4. SKL. 

 

V kolikor katera ekipa, ki si v skladu s tekmovalnim pravilnikom zagotovi pravico nastopa v 3. 

SKL, ne vloži zahteve za pridobitev licence za nastop v 3. SKL, bo v prihodnji tekmovalni sezoni 

razvrščena v 4. SKL. 

 

V kolikor katera ekipa, ki si v skladu s tekmovalnim pravilnikom in pravilnikom o licenciranju 

zagotovi pravico nastopa v 3. SKL, a v prijavi za novo tekmovalno sezono navede, da ne želi 

nastopiti v tem rangu tekmovanja, bo v prihodnji tekmovalni sezoni uvrščena v 4. SKL. 

 

V 3. SKL se glede na tekmovalni uspeh in podeljeno licenco lahko kot naslednja devetnajsto 

uvrščena ekipa in nato dvajseto uvrščena ekipa.  
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D. ČLANI 4. SKL 

 
27. člen 

 

V tekmovanje bodo vključene vse prijavljene ekipe, ki si bodo po obstoječem tekmovalnem 

sistemu in upoštevanju določil Tekmovalnih propozicij, pridobile pravico nastopa v 4. SKL. Te 

ekipe nastopajo v državnem prvenstvu in ob dodatni prijavi tudi v pokalnem tekmovanju. 

 

Tekmovalna sezona 2019/2020 

 

1. DEL TEKMOVANJA 

 

28. člen 

 

Razdelitev ekip po skupinah je odvisna od števila prijavljenih ekip. 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki je določen na podlagi 

Bergerjeve tabele in izžrebanih številk. 

Tekmovanje poteka po naslednjih modelih: 

a. če se prijavi do 12 ekip:  

se tekmovanje izvede v enotni ligi,  

b. če se prijavi od 13 do 20 ekip:  

se formirata 2 skupini (vzhod in zahod) z enakim ali podobnim številom ekip, 

c. če se prijavi od 21 do 30 ekip:  

  se formirajo 3 skupine (vzhod , center in zahod) z enakim ali podobnim številom ekip, 

c. če se prijavi nad 21 ekip:  

se formirajo 4 skupine (vzhod 1 in 2 in zahod 1 in 2) z enakim ali podobnim številom 

ekip. 

 
2. DEL TEKMOVANJA 

 

a. Tekmovanje za naslov prvaka 4. SKL 

 

29. člen 

 

Štiri prvouvrščene ekipe prvega dela tekmovanja skupine vzhod in zahod se uvrstijo v končnico 
za naslov prvaka 4. SKL: 
 
a. v prvem krogu končnice (četrtfinale) ekipe igrajo dve tekmi, tekmovalni pari:  

 prvouvrščena ekipa vzhod: četrtouvrščena ekipa zahod (par 1); 

 drugouvrščena ekipa vzhod: tretjeuvrščena ekipa zahod (par 2); 

 prvouvrščena ekipa zahod: četrtouvrščena ekipa vzhod (par 3); 

 drugouvrščena ekipa zahod: tretjeuvrščena ekipa vzhod (par 4). 
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Prednost druge tekme na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po prvega delu ligaškega 
tekmovanja.  
 
b. drugem krogu končnice (polfinale) ekipe igrajo dve tekmi, tekmovalna para:  

 zmagovalec para 1: zmagovalec para 4 (par A); 

 zmagovalec para 2: zmagovalec para 3 (par B); 
Prednost druge tekme na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po prvega delu ligaškega 
tekmovanja.  
 
c. v tretjem krogu končnice (finale) ekipi igrata na dve dobljeni tekmi, tekmovalni par je:  

 zmagovalec para A: zmagovalec para B.  
Prednost prve in tretje tekme na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po prvega delu 
ligaškega tekmovanja.  
 
Komisar lige po zaključku prvega dela tekmovanja določi vrstni red vseh štirih ekip, ki 
sodelujejo v tekmovanju. Bolje uvrščena ekipa prvega dela ligaškega tekmovanja je ekipa: 

 ekipa, ki je zasedla višje mesto v skupini; 

 v primeru, da sta ekipi zasedli enako mesto v prvem delu tekmovanja, se bolje uvrščena 
ekipa določi na osnovi: 
- števila zmag; 
- ob enakem številu zmag se upošteva razlika v danih in prejetih košev; 
- ob enakem številu zmag in razliki v danih in prejetih košev se vrstni red določi z 

žrebom. 
 
Bolje uvrščena ekipa prvega dela ligaškega tekmovanja ima prednost pred polfinalistom 
oziroma finalistom končnice, v kolikor je finalist končnice slabše uvrščena ekipa prvega dela 
tekmovanja. 
 

 

b. tekmovanje za razvrstitev v 4. SKL 

 

30. člen 

 

V drugem delu v tekmovanju za razigravanje v 4. SKL v skupini A sodelujejo 4 ekipe, ki osvojijo 

peto in šesto mesto v skupinah vzhod in zahod. 

 

Para zadnjega kroga tekmovanja za razvrstitev sta: 

 petouvrščena ekipa skupine vzhod: petouvrščeni ekipi skupine zahod; 

 šestouvrščena ekipa skupine zahod: šestouvrščeni ekipi skupine vzhod. 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 

 
V drugem delu v tekmovanju za razigravanje v 4. SKL v skupini B sodelujejo 4 ekipe, ki osvojijo 

sedmo in osmo mesto v skupinah vzhod in zahod. 

 

Para zadnjega kroga tekmovanja za razvrstitev sta: 
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 sedmouvrščena ekipa skupine vzhod: sedmouvrščeni ekipi skupine zahod; 

 osmouvrščena ekipa skupine zahod: osmouvrščeni ekipi skupine vzhod. 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 

 
Napredovanje v 3. SKL 

31. člen 

 

Finalista tekmovanja za naslov prvaka (prvouvrščena in drugouvrščena ekipa) 4. SKL se v 

prihodnji tekmovalni sezoni uvrstita v 3. SKL. 

 

 

Tekmovalna sezona 2020/2021 

 

1. DEL TEKMOVANJA 

 

28a. člen 

 

Razdelitev ekip po skupinah je odvisna od števila prijavljenih ekip. 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki je določen na podlagi 

Bergerjeve tabele in izžrebanih številk. 

Tekmovanje poteka po naslednjih modelih: 

a. če se prijavi do 12 ekip:  

se tekmovanje izvede v enotni ligi,  

b. če se prijavi od 13 do 20 ekip:  

se formirata 2 skupini (vzhod in zahod) z enakim ali podobnim številom ekip, 

c. če se prijavi nad 21 ekip:  

se formirajo 4 skupine (vzhod 1 in 2 in zahod 1 in 2) z enakim ali podobnim številom 

ekip. 

 
2. DEL TEKMOVANJA 

 

a. Tekmovanje za naslov prvaka 4. SKL 

 

29a. člen 

V kolikor v tekmovanju sodeluje: 

a. do 12 ekip:  

Osem prvouvrščenih ekip prvega dela tekmovanja se uvrsti v končnico za naslov prvaka 4. SKL: 
 
a. v prvem krogu končnice (četrtfinale) ekipe igrajo dve tekmi, tekmovalni pari:  

 prvouvrščena ekipa: osmouvrščena ekipa (par 1); 

 drugouvrščena ekipa: sedmouvrščena ekipa (par 2); 

 tretjeuvrščena ekipa: šestouvrščena ekipa (par 3); 

 četrtouvrščena ekipa: petouvrščena ekipa (par 4). 
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Prednost druge tekme na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po prvega delu ligaškega 
tekmovanja.  
 
b. drugem krogu končnice (polfinale) ekipe igrajo dve tekmi, tekmovalna para:  

 zmagovalec para 1: zmagovalec para 4 (par A); 

 zmagovalec para 2: zmagovalec para 3 (par B); 
Prednost druge tekme na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po prvega delu ligaškega 
tekmovanja.  
 
c. v tretjem krogu končnice (finale) ekipi igrata na dve dobljeni tekmi, tekmovalni par je:  

 zmagovalec para A: zmagovalec para B.  
Prednost prve in tretje tekme na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po prvega delu 
ligaškega tekmovanja.  
 
Komisar lige po zaključku prvega dela tekmovanja določi vrstni red vseh štirih ekip, ki 
sodelujejo v tekmovanju. Bolje uvrščena ekipa prvega dela ligaškega tekmovanja je ekipa: 

 ekipa, ki je zasedla višje mesto v skupini; 

 v primeru, da sta ekipi zasedli enako mesto v prvem delu tekmovanja, se bolje uvrščena 
ekipa določi na osnovi: 
- števila zmag; 
- ob enakem številu zmag se upošteva razlika v danih in prejetih košev; 
- ob enakem številu zmag in razliki v danih in prejetih košev se vrstni red določi z 

žrebom. 
 
Bolje uvrščena ekipa prvega dela ligaškega tekmovanja ima prednost pred polfinalistom 
oziroma finalistom končnice, v kolikor je finalist končnice slabše uvrščena ekipa prvega dela 
tekmovanja. 
 

b. od 13 do 16 ekip:  

 

Štiri prvouvrščene ekipe prvega dela tekmovanja skupine vzhod in zahod se uvrstijo v končnico 
za naslov prvaka 4. SKL: 
 
a. v prvem krogu končnice (četrtfinale) ekipe igrajo dve tekmi, tekmovalni pari:  

 prvouvrščena ekipa vzhod: četrtouvrščena ekipa zahod (par 1); 

 drugouvrščena ekipa vzhod: tretjeuvrščena ekipa zahod (par 2); 

 prvouvrščena ekipa zahod: četrtouvrščena ekipa vzhod (par 3); 

 drugouvrščena ekipa zahod: tretjeuvrščena ekipa vzhod (par 4). 
Prednost druge tekme na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po prvega delu ligaškega 
tekmovanja.  
 
b. drugem krogu končnice (polfinale) ekipe igrajo dve tekmi, tekmovalna para:  

 zmagovalec para 1: zmagovalec para 4 (par A); 

 zmagovalec para 2: zmagovalec para 3 (par B); 
Prednost druge tekme na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po prvega delu ligaškega 
tekmovanja.  
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c. v tretjem krogu končnice (finale) ekipi igrata na dve dobljeni tekmi, tekmovalni par je:  

 zmagovalec para A: zmagovalec para B.  
Prednost prve in tretje tekme na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po prvega delu 
ligaškega tekmovanja.  
 
Komisar lige po zaključku prvega dela tekmovanja določi vrstni red vseh štirih ekip, ki 
sodelujejo v tekmovanju. Bolje uvrščena ekipa prvega dela ligaškega tekmovanja je ekipa: 

 ekipa, ki je zasedla višje mesto v skupini; 
 
 

 v primeru, da sta ekipi zasedli enako mesto v prvem delu tekmovanja, se bolje uvrščena 
ekipa določi na osnovi: 
- števila zmag; 
- ob enakem številu zmag se upošteva razlika v danih in prejetih košev; 
- ob enakem številu zmag in razliki v danih in prejetih košev se vrstni red določi z 

žrebom. 
 
Bolje uvrščena ekipa prvega dela ligaškega tekmovanja ima prednost pred polfinalistom 
oziroma finalistom končnice, v kolikor je finalist končnice slabše uvrščena ekipa prvega dela 
tekmovanja. 
 

c. od 17 do 20 ekip:  

 

Dve prvouvrščeni ekipi skupine vzhod in zahod prvega dela tekmovanja se uvrstita v končnico 
za naslov prvaka 3. SKL: 
 
a. v prvem krogu končnice (polfinale) ekipe igrajo dve tekmi, tekmovalni pari so:  

 prvouvrščena ekipa vzhod: drugouvrščeni ekipi zahod (par A) 

 prvouvrščena ekipa zahod: drugouvrščeni ekipi vzhod (par B) 
Prednost druge tekme na domačem igrišču ima bolje uvrščena ekipa prvega dela tekmovanja.  

 
b. v drugem krogu končnice (finale) (finale) ekipi igrata na dve dobljeni tekmi, tekmovalni par 
je: 

 zmagovalec para A: zmagovalec para B.  
Prednost prve in tretje tekme na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po prvega delu 
ligaškega tekmovanja. 
 
Komisar lige po zaključku prvega dela tekmovanja določi vrstni red vseh štirih ekip, ki 
sodelujejo v tekmovanju. Bolje uvrščena ekipa prvega dela ligaškega tekmovanja je ekipa: 

 ekipa, ki je zasedla višje mesto v skupini; 

 v primeru, da sta ekipi zasedli enako mesto v prvem delu tekmovanja, se bolje uvrščena 
ekipa določi na osnovi: 
- števila zmag; 
- ob enakem številu zmag se upošteva razlika v danih in prejetih košev; 
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- ob enakem številu zmag in razliki v danih in prejetih košev se vrstni red določi z 
žrebom. 

 

d. od 21 do 28 ekip:  

 

Štiri prvouvrščene ekipe skupin vzhod 1, vzhod 2, zahod 1 in zahod 2 prvega dela tekmovanja 
se uvrstita v končnico za naslov prvaka 3. SKL: 
 
a. v prvem krogu končnice (osmina finala) ekipe igrajo dve tekmi ločeno za skupine vzhod in 
zahod, tekmovalni pari so:  

 prvouvrščena ekipa vzhod 1: četrtouvrščeni ekipi vzhod 2 (par vzhod A) 

 drugouvrščena ekipa vzhod 1: tretjeuvrščeni ekipi vzhod 2 (par vzhod B) 

 prvouvrščena ekipa vzhod 2: četrtouvrščeni ekipi vzhod 1 (par vzhod C) 

 drugouvrščena ekipa vzhod 2: tretjeuvrščeni ekipi vzhod 1 (par vzhod D) 
in 

 prvouvrščena ekipa zahod 1: četrtouvrščeni ekipi zahod 2 (par zahod A) 

 drugouvrščena ekipa zahod 1: tretjeuvrščeni ekipi zahod 2 (par zahod B) 

 prvouvrščena ekipa zahod 2: četrtouvrščeni ekipi zahod 1 (par zahod C) 

 drugouvrščena ekipa zahod 2: tretjeuvrščeni ekipi zahod 1 (par zahod D) 
Prednost druge tekme na domačem igrišču ima bolje uvrščena ekipa prvega dela tekmovanja.  
 
b. v drugem krogu končnice (četrtfinale) ekipi igrata dve  tekmi, ločeno za skupine vzhod in 
zahod, tekmovalni pari so:  

 zmagovalec para vzhod A: zmagovalec para vzhod D (par vzhod 1)  

 zmagovalec para vzhod C: zmagovalec para vzhod B (par vzhod 2)  
in 

 zmagovalec para zahod A: zmagovalec para zahod D (par zahod 1)  

 zmagovalec para zahod C: zmagovalec para zahod B (par zahod 2)  
Prednost druge tekme na domačem igrišču ima bolje uvrščena ekipa prvega dela 
tekmovanja.  

 
c. v tretjem krogu končnice (polfinale) ekipi igrata dve  tekmi, tekmovalna para sta:  

 zmagovalec para vzhod 1: zmagovalec para zahod 2 (par A)  

 zmagovalec para zahod 1: zmagovalec para vzhod 2 (par B)  
Prednost druge tekme na domačem igrišču ima bolje uvrščena ekipa prvega dela tekmovanja.  
 
d. v četrtem krogu končnice (finale) (finale) ekipi igrata na dve dobljeni tekmi, tekmovalni par 
je: 

 zmagovalec para A: zmagovalec para B  
Prednost prve in tretje tekme na domačem igrišču ima bolje uvrščena ekipa prvega dela 
tekmovanja.  
 
Komisar lige po zaključku prvega dela tekmovanja določi vrstni red vseh sodelujočih ekip, ki 
sodelujejo v tekmovanju. Bolje uvrščena ekipa prvega dela ligaškega tekmovanja je ekipa: 

 ekipa, ki je zasedla višje mesto v skupini; 
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 v primeru, da sta ekipi zasedli enako mesto v prvem delu tekmovanja, se bolje uvrščena 
ekipa določi na osnovi: 
- števila zmag; 
- ob enakem številu zmag se upošteva razlika v danih in prejetih košev; 
- ob enakem številu zmag in razliki v danih in prejetih košev se vrstni red določi z 

žrebom. 
 

e. nad 29 ekip:  

 

Dve prvouvrščeni ekipi skupine vzhod 1, vzhod 2, zahod 1 in zahod 2 prvega dela tekmovanja 
se uvrstita v končnico za naslov prvaka 3. SKL: 
 
a. v prvem krogu končnice (četrtfinale) ekipe igrajo dve tekmi ločeno za skupine vzhod in 
zahod, tekmovalni pari so:  

 prvouvrščena ekipa vzhod 1: drugouvrščeni ekipi vzhod 2 (par vzhod A) 

 prvouvrščena ekipa vzhod 2: prvouvrščeni ekipi vzhod 1 (par vzhod B) 
in 

 prvouvrščena ekipa zahod 1: drugouvrščeni ekipi zahod 2 (par zahod A) 

 prvouvrščena ekipa zahod 2: prvouvrščeni ekipi zahod 1 (par zahod B) 
Prednost druge tekme na domačem igrišču ima bolje uvrščena ekipa prvega dela tekmovanja.  
 
b. v drugem krogu končnice (polfinale) ekipi igrata dve  tekmi, tekmovalna para sta:  

 zmagovalec para vzhod 1: zmagovalec para zahod 2 (par A)  

 zmagovalec para zahod 1: zmagovalec para vzhod 2 (par B)  
Prednost druge tekme na domačem igrišču ima bolje uvrščena ekipa prvega dela tekmovanja.  
 
d. v tretjem krogu končnice (finale) (finale) ekipi igrata na dve dobljeni tekmi, tekmovalni par 
je: 

 zmagovalec para A: zmagovalec para B  
Prednost prve in tretje tekme na domačem igrišču ima bolje uvrščena ekipa prvega dela 
tekmovanja.  
 
Komisar lige po zaključku prvega dela tekmovanja določi vrstni red vseh sodelujočih ekip, ki 
sodelujejo v tekmovanju. Bolje uvrščena ekipa prvega dela ligaškega tekmovanja je ekipa: 

 ekipa, ki je zasedla višje mesto v skupini; 

 v primeru, da sta ekipi zasedli enako mesto v prvem delu tekmovanja, se bolje uvrščena 
ekipa določi na osnovi: 
- števila zmag; 
- ob enakem številu zmag se upošteva razlika v danih in prejetih košev; 
- ob enakem številu zmag in razliki v danih in prejetih košev se vrstni red določi z 

žrebom. 
 

 

b. tekmovanje za razvrstitev v 4. SKL 
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30a. člen 

V kolikor v tekmovanju sodeluje: 

a. od 13 do 20 ekip: 

 

Tekmovanje za razvrstitev se v primeru sodelovanja 18 ali več ekip ne izvede. 

V tekmovanje za razvrstitev se v primeru sodelovanja 13 do 17 ekip uvrstijo preostale uvrščene 

ekipe obeh skupin 1. dela tekmovanja. 

V drugem delu v tekmovanju za razigravanje v 4. SKL v skupini A sodelujejo 4 ekipe, ki osvojijo 

peto in šesto mesto v skupinah vzhod in zahod. 

 

V drugem delu v tekmovanju za razigravanje v 4. SKL v skupini A sodelujejo 4 ekipe, ki osvojijo 

peto in šesto mesto v skupinah vzhod in zahod. 

 

Para zadnjega kroga tekmovanja za razvrstitev sta: 

 petouvrščena ekipa skupine vzhod: petouvrščeni ekipi skupine zahod; 

 šestouvrščena ekipa skupine zahod: šestouvrščeni ekipi skupine vzhod. 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 

 
V drugem delu v tekmovanju za razigravanje v 4. SKL v skupini B sodelujejo 4 ekipe, ki osvojijo 

sedmo in osmo mesto v skupinah vzhod in zahod. 

 

Para zadnjega kroga tekmovanja za razvrstitev sta: 

 sedmouvrščena ekipa skupine vzhod: sedmouvrščeni ekipi skupine zahod; 

 osmouvrščena ekipa skupine zahod: osmouvrščeni ekipi skupine vzhod. 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 

 

c. od 21 do 30 ekip: 

 

V drugem delu v tekmovanju za razigravanje v 4. SKL v skupini A sodelujejo 4 ekipe, ki osvojijo 

peto in šesto mesto v skupinah vzhod in zahod. 

 

Para zadnjega kroga tekmovanja za razvrstitev sta: 

 

 petouvrščena ekipa skupine vzhod: petouvrščeni ekipi skupine zahod; 

 šestouvrščena ekipa skupine zahod: šestouvrščeni ekipi skupine vzhod. 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 

 
V drugem delu v tekmovanju za razigravanje v 4. SKL v skupini B sodelujejo 4 ekipe, ki osvojijo 

sedmo in osmo mesto v skupinah vzhod in zahod. 

 

Para zadnjega kroga tekmovanja za razvrstitev sta: 

 sedmouvrščena ekipa skupine vzhod: sedmouvrščeni ekipi skupine zahod; 
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 osmouvrščena ekipa skupine zahod: osmouvrščeni ekipi skupine vzhod. 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 

 

Napredovanje v 3. SKL 
 

 

31a. člen 

 

Prvak 4. SKL se v prihodnji tekmovalni sezoni uvrsti v 3. SKL. 

 

V razigravanju za napredovanje v 3. SKL nastopata tretjeuvrščena ekipa tekmovanja za 

obstanek (devetnajstouvrščena ekipa) v 3. SKL in finalist razigravanja za naslov prvaka v 4. SKL. 

Odigrata se dve tekmi, razpored tekmovanja je: 

 ekipa finalist razigravanja 4. SKL: tretjeuvrščeni ekipi tekmovanja za obstanek 3. SKL 

 tretjeuvrščena ekipa tekmovanja za obstanek 3. SKL: ekipa finalist razigravanja 4. SKL. 
 
Tekmovalna sezona 2021/2022 

 
31b. člen 

 

Finalista tekmovanja za naslov prvaka (prvouvrščena in drugouvrščena ekipa) 4. SKL se v 

prihodnji tekmovalni sezoni uvrstita v 3. SKL. 
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E. ČLANI POKALNO TEKMOVANJE 

 
SODELOVANJE V TEKMOVANJU 

 
32. člen 

 
V tekmovanju so vključene vse ekipe 1. SKL, 2. SKL in 3. SKL, ekipe 4. SKL in preostale ekipe 
klubov včlanjenih v KZS ob posredovani pisni prijavi za sodelovanje v tekmovanju. 
 
 
1. DEL TEKMOVANJA - PREDTEKMOVANJE 
 

33. člen 

 
Sodelujejo vse ekipe razen ekip, ki sodelujejo v dveh mednarodnih tekmovanjih. Te ekipe se v 
tekmovanje vključijo v 6. krogu tekmovanja. 
Igra se po sistemu izpadanja na podlagi opravljenega žreba. Skupen žreb bo določil 
tekmovalne pare 1., 2. in 3. kroga, po odigranem 3., 4. in 5. krogu se izvede žreb za naslednji 
krog tekmovanja. 
 

34. člen 

 
V 1. kolu ekipe igrajo eno tekmo, prednost domačega igrišča ima bolje uvrščena ekipa v 
pretekli tekmovalni sezoni. Zmagovalci tekem se uvrstijo v 2. krog. Tekme 1. kroga odigrajo, v 
kolikor število prijavljenih ekip preseže število 64. 
 
V 2., 3., 4. 5. krogu in četrtfinalu ekipe igrajo dve tekmi z možnostjo neodločenega rezultata. 
Na drugi tekmi se v primeru skupnega neodločenega rezultata obeh tekem igrajo podaljški 
(eden ali več) do končnega zmagovalca. Prednost druge tekme na domačem igrišču ima ekipa, 
ki je bila bolje uvrščena v pretekli tekmovalni sezoni. 
 
Pari šestega kroga (četrtfinala) so: 
- par A: ekipa 1: ekipa 8; 
- par B: ekipa 2: ekipa 7; 
- par C: ekipa 3: ekipa 6; 
- par D: ekipa 4: ekipa 5. 
 
 
2. DEL TEKMOVANJA 
 

35. člen 

 
Zaključni turnir štirih ekip se izvede v obliki turnirja. Na tekmovanju sodelujejo zmagovalne 
ekipe 6.kroga tekmovanja. 
Tekmovalna para sta: 
Polfinale: 
- par 1: zmagovalec para A: zmagovalec para B,  
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- par 2: zmagovalec para C in zmagovalec para D 
Finale: zmagovalec para 1: zmagovalec para 2 . 
Tekma za 3. mesto se ne igra. 
Pokalni prvak lahko v prihodnji tekmovalni sezoni sodeluje ob soglasju Košarkarske zveze 
Slovenije v mednarodnih tekmovanjih kot četrta ekipa iz Slovenije 
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F. SUPERPOKAL ČLANI 

 

36. člen 

 

Na tekmi superpokala za člane pred začetkom nove tekmovalne sezone sodelujeta  

a. ekipa, ki je v pretekli tekmovalni sezoni osvojila naslov državnega prvaka in  

b. ekipa, ki je v pretekli tekmovalni sezoni osvojila naslov pokalnega prvaka. 

 

V kolikor je naslov državnega in pokalnega prvaka osvojila ista ekipa, na tekmi sodeluje 

drugouvrščena ekipa pokalnega tekmovanja. 

 

Organizator tekme superpokala je klub, ki je v pretekli tekmovalni sezoni nastopal v 2. SKL in 

v razigravanju za napredovanje v 1. SKL osvojil prvo oziroma drugo mesto in se uvrstil v 1. SKL. 

V primeru, da se v 1. SKL uvrstita obe ekipi, ki sta pričeli tekmovanje v 2. SKL, je organizator 

tekme prvouvrščena ekipa rednega dela 2. SKL. 

 

V primeru, da se ekipi 2. SKL ne uvrstita v 1. SKL, je organizator tekme zadnjeuvrščena ekipa 

1. SKL pretekle tekmovalne sezone. 
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III. TEKMOVALNI SISTEM – MLAJŠE KATEGORIJE MOŠKI 
 

A. FANTJE U19 1. SKL 

 

RAZPIS 
37. člen 

 

Razpis tekmovanja objavi tekmovalna komisija KZS v marcu. 

Klubi se v prijavi opredelijo v kateri rang tekmovanja prijavljajo ekipo (1. ali 2. SKL). 

 

 

KVALIFIKACIJE 
 

38. člen 

 

Na osnovi prispelih prijav je v 1. A SKL neposredno uvrščenih osem udeležencev zaključnega 

turnirja pretekle tekmovalne sezone. 

 

V 2. krogu kvalifikacij za nastop v 1. A SKL je sodeluje naslednjih osem uvrščenih ekip pretekle 

tekmovalne sezone. 

 

V 1. krog kvalifikacij so uvrščene preostale prijavljene ekipe za sodelovanje v 1. SKL. 

Kvalifikacije potekajo po enokrožnem ligaškem sistemu v 8 skupinah. prednost tekme doma 

imajo bolje uvrščene ekipe pretekle tekmovalne sezone. V primeru izvedbe tekmovanja z 

dvema ekipama ima prednost druge tekme doma bolje uvrščena ekipa pretekle tekmovalne 

sezone. 

Prvouvrščene ekipe kvalifikacijskih skupin sodelujejo v 2. kolu kvalifikacij, drugouvrščene ekipe 

kvalifikacijskih skupin se uvrstijo v 1. B SKL, ostale ekipe nadaljujejo tekmovanje v 2. SKL. 

 

1. DEL TEKMOVANJA 

 

39. člen 

 

1. A SKL 

 

V tekmovanju sodeluje 16 ekip, ki jih komisar lige razdeli v štiri skupine (1A, 2A, 3A, 4A) s 4 

ekipami. 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (6 kol) in razporedu, ki je določen na 

podlagi Bergerjeve tabele. 

 

1. B SKL 
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V tekmovanju sodeluje 16 ekip, ki jih komisar lige razdeli v širi skupine (1B, 2B, 3B, 4B) s 4 

ekipami po teritorialnem načelu.  

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (6 kol) in razporedu, ki je določen na 

podlagi Bergerjeve tabele. 

 

 

2. DEL TEKMOVANJA 

 

40. člen 

 

Tekmovanje poteka v več skupinah po dvokrožnem ligaškem sistemu (14 kol) in razporedu, ki 

je določen na podlagi Bergerjeve tabele. Komisar lige pri pripravi razporeda določi pare 7. in 

14. kola tako, da se v teh dveh kolih srečajo ekipe, ki so se srečale v 1. delu tekmovanja. 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se ne prenašajo. 

 

A1. SKL - tekmovanje za uvrstitev od 1. do 8. mesta  

Skupina A1. SKL – sodelujejo prvo in drugouvrščene ekipe skupin 1A, 2A, 3A in 4A ( 8 ekip). 

 

B1. SKL tekmovanje za uvrstitev od 9. do 24. mesta  

Skupina B1. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščene ekipe skupine 1A in 2A in prvo in 

drugouvrščene ekipe skupin 1B in 2B ( 8 ekip); 

Skupina B2. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščene ekipe skupine C in D in prvo in 

drugouvrščene ekipe skupin 3B in 4B ( 8 ekip); 

 

C1. SKL tekmovanje za uvrstitev od 25 do 40. mesta 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 

Skupina C1. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščene ekipe skupine 1B in 2B ter prvo in 

drugouvrščene ekipe 2. SKL skupin A, B, C, D (8 ekip); 

Skupina C2. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščene ekipe skupine 3B in 4B ter prvouvrščene 

ekipe 2. SKL skupin E, F, G, H (8 ekip). 

 

 

3. DEL TEKMOVANJA – IZLOČILNI TEKMI ZA UVRSTITEV NA FINALNI TURNIR 

 

41. člen 

 

Sedmo in osmouvrščena ekipa A1. SKL ter prvaka skupin B1. SKL in B2. SKL odigrata tekmi za 

uvrstitev na zaključni turnir. 

Para tekem se žrebata, nosilca sta ekipi, ki nastopata v A1.SKL. Tekmi se odigrata na 

nevtralnem terenu, stroške tekem krijejo nastopajoči klubi. 
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Zmagovalca tekem se uvrstita na zaključni turnir. 

 

 

4. DEL TEKMOVANJA – FINALNI TURNIR 

 

42. člen 

 

Na zaključnem turnirju sodeluje 8 ekip in sicer prvih šest uvrščenih ekip A1. SKL in zmagovalca 

tekme 3. dela tekmovanja. 

 

Tekmovanje se praviloma izvede po naslednjem razporedu: 

Četrtfinale – prvi dan: 

par A: prvouvrščena ekipa A1.SKL: zmagovalcu osmouvrščena ekipa A1.SKL/ prvak B1./B2. SKL; 

par B: drugouvrščena ekipa A1. SKL: zmagovalcu sedmouvrščena ekipa A1.SKL/ prvak B1./B2. 

SKL; 

Četrtfinale – drugi dan: 

par C: tretjeuvrščena ekipa A1. SKL: šestouvrščena ekipa A1. SKL 

par D: četrtouvrščena ekipa A1. SKL: petouvrščena ekipa A1. SKL 

Poraženci tekem v četrtfinalu zaključijo s tekmovanjem. 

 

Polfinale– tretji dan: 

1. par: zmagovalec par A: par D 

2. par: zmagovalec par B: par C 

 

Finale– četrti dan: 

tekma za 3. mesto: poraženec par 1: par 2 

tekma za 1. mesto: zmagovalec par 1: par 2 

 

Organizator tekmovanja se določi na osnovi razpisa, ki ga pripravi Tekmovalna komisija. 

 

Vrstni red ekip od vključno petega mesta dalje se določi na podlagi uvrstitve po drugem delu 

tekmovanja.  
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B. FANTJE U19 2. SKL 

 

RAZPIS 
43. člen 

 

Razpis tekmovanja objavi tekmovalna komisija KZS v marcu. 

Klubi se v prijavi opredelijo v kateri rang tekmovanja prijavljajo ekipo (1. ali 2. SKL). 

 

 

KVALIFIKACIJE 
 

44. člen 

 

Na osnovi prispelih prijav se v 1. A SKL neposredno uvrsti osem ekip, udeležencev zaključnega 

turnirja pretekle tekmovalne sezone. 

Preostale prijavljene ekipe za sodelovanje v 1. SKL, se razvrstijo v kvalifikacije. Kvalifikacije 

potekajo po enokrožnem ligaškem sistemu v 8 skupinah. 

Prvouvrščene ekipe kvalifikacijskih skupin se uvrstijo v 1. A SKL. 

 

V primeru, da je za nastop v 1. SKL prijavljenih več kot 32 ekip, se izvede drugi del kvalifikacij 

za uvrstitev v 1. B SKL. 

V 1. B SKL se uvrsti 16 najuspešnejših ekip 2. dela kvalifikacij, ostale ekipe nadaljujejo 

tekmovanje v 2. SKL. 

 

 

1. DEL TEKMOVANJA 

 

45. člen 

 

V tekmovanju sodeluje do 32 ekip, ki jih komisar lige razdeli v osem skupin (A, B, C, D, E, F, G, 

H) s 4 (3) ekipami po teritorialnem načelu. 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (6 kol) in razporedu, ki je določen na 

podlagi Bergerjeve tabele. 

 

V primeru, da v tekmovanju sodeluje več kot 32 ekip, se za B ekipe klubov organizira v 1. delu 

tekmovanja ločeno tekmovanje, v 2. delu tekmovanje se B ekipe priključijo ostalim 

sodelujočim ekipam. 
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2. DEL TEKMOVANJA 

 
46. člen 

 

Tekmovanje poteka v več skupinah po dvokrožnem ligaškem sistemu (14 oziroma 10 kol) in 

razporedu, ki je določen na podlagi Bergerjeve tabele. Komisar lige pri pripravi razporeda 

določi pare 7. (5.) in 14. (10.) kola tako, da se v teh dveh kolih srečajo ekipe, ki so se srečale v 

1. delu tekmovanja.  

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se ne prenašajo. 

 

C1. SKL tekmovanje za uvrstitev od 25 do 40. mesta 

Komisar lige lahko glede na teritorialno razporejenost ekip v tem delu tekmovanju opravi 

spremembe ekip v posameznih skupinah: 

Skupina C1. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščene ekipe skupine 1B in 2B ter prvo in 

drugouvrščene ekipe 2. SKL skupin A, B, C, D (8 ekip); 

Skupina C2. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščene ekipe skupine 3B in 4B ter prvouvrščene 

ekipe 2. SKL skupin E, F, G, H (8 ekip); 

 

D1. SKL tekmovanje za uvrstitev od 41. mesta 

Komisar lige lahko glede na število sodelujočih ekip, teritorialno razporejenost ekip, 

tekmovalno uspešnost in ob priključitvi morebitnih B ekip pripravi razpored tekem po 

skupinah s 5 ali 6 ekipami. 
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C. FANTJE U17 1. SKL 

 
RAZPIS 
 

47. člen 

 

Razpis tekmovanja objavi tekmovalna komisija KZS v marcu. 

Klubi se v prijavi opredelijo v kateri rang tekmovanja prijavljajo ekipo (1. ali 2. SKL). 

 

 

KVALIFIKACIJE 
 

48. člen 

 

Na osnovi prispelih prijav se v 1. SKL neposredno uvrsti osem ekip, udeležencev zaključnega 

turnirja pretekle tekmovalne sezone.  

 

Preostale prijavljene ekipe za sodelovanje v 1. SKL, se razvrstijo v kvalifikacije.  

Kvalifikacije potekajo: 

a. po enokrožnem ligaškem sistemu v 16 skupinah; 

b. v 16 parih dveh ekip, v kolikor se za nastop v 1. SKL prijavi 40 ali manj ekip. 

 

Prvouvrščene ekipe kvalifikacijskih skupin oziroma zmagovalne ekipe obeh tekem se uvrstijo 

v 1. SKL, ostale ekipe se uvrstijo v 2. SKL. 

 

 

1. DEL TEKMOVANJA 
 

49. člen 

 

V tekmovanju sodeluje 24 ekip, ki jih komisar lige razdeli v šest skupin (1, 2, 3, 4, 5, 6) s 4 

ekipami. 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (6 kol) in razporedu, ki je določen na 

podlagi Bergerjeve tabele. 
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2. DEL TEKMOVANJA 
 

50. člen 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (10 kol) in razporedu, ki je določen na 

podlagi Bergerjeve tabele. Komisar lige pri pripravi razporeda določi pare 5. in 10. kola tako, 

da se v teh dveh kolih srečajo ekipe, ki so se srečale v I. delu tekmovanja. 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se ne prenašajo. 

I. nivo tekmovanja za uvrstitev od 1. do 12. mesta  

a. 1A1 – sodelujejo prvo in drugouvrščene ekipe skupin 1, 2 in 3 (6 ekip); 

b. 1A2 – sodelujejo prvo in drugouvrščene ekipe skupin 4, 5 in 6(6 ekip). 

 

III. nivo tekmovanja za uvrstitev od 13. do 36. mesta  

Komisar lige lahko glede na teritorialno razporejenost ekip v tem delu tekmovanju opravi 

spremembe ekip v posameznih skupinah. 

Tretje in četrtouvrščene ekipe skupin 1, 2, 3, 4, 5 in 6 (12 ekip) bo skupaj s zmagovalci 12 skupin 

2. SKL A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,  sodeluje v tekmovanju za uvrstitev od 13. do 36. mesta v 

skupinah BV, BJ, BS, BZ, ki so formirane po teritorialnem načelu tako, da so v vsako skupino 

uvrščene tri ekipe 1. SKL in trije prvaki skupin 2. SKL. 

Rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se ne prenašajo. 

 

a. skupina B1. SKL – sodelujejo tretjeuvrščeni ekipi skupine 1 in 3, četrtouvrščena ekipa 

skupine 2 in zmagovalci skupin 2 SKL A, C, E; 

a. skupina B2. SKL – sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 2 in četrtouvrščeni ekipi skupin 

1 in 3 in zmagovalci skupin 2 SKL B, D, F; 

a. skupina B3. SKL – sodelujejo tretjeuvrščeni ekipi skupine 4 in 6, četrtouvrščena ekipa 

skupine 5 in zmagovalci skupin 2 SKL G, I, K; 

a. skupina B4. SKL – sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 5 in četrtouvrščeni ekipi skupin 

4 in 6 in zmagovalci skupin 2 SKL H, J, L. 

 

 

3. DEL TEKMOVANJA 
 

51. člen 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (6 kol) in razporedu, ki je določen na 

podlagi Bergerjeve tabele, ekipe odigrajo tekme z ekipami nasprotne skupine, enako uvrščene 

ekipe skupin se srečajo v zadnjem kolu tekmovanja. 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz drugega dela se prenašajo. 

 

I. nivo tekmovanja za uvrstitev od 1. do 6. mesta 
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a. 1A. SKL – sodelujejo prvo, drugo in tretjeuvrščene ekipe skupin 1A1 in 1A2 (6 ekip). 

Štiri prvouvrščene ekipe se uvrstijo na finalni turnir 8 ekip, peto in šestouvrščena ekipa 

sodelujeta v izločilnih tekmah za uvrstitev na finalni turnir. 

 

II. nivo tekmovanja za uvrstitev od 7. do 12. mesta 

a. 1B. SKL – sodelujejo četrto, peto in šesto uvrščene ekipe skupin 1A1 in 1A2 (6 ekip). 

Vseh šest ekip sodeluje v izločilnih tekmah za uvrstitev na finalni turnir. 

 

 

III. nivo tekmovanja za uvrstitev od 13. do 24. mesta  

Komisar lige lahko glede na teritorialno razporejenost ekip v tem delu tekmovanju opravi 

spremembe ekip v posameznih skupinah. 

a. skupina B1. SKL – sodelujejo prvo, drugo in tretjeuvrščene ekipe skupin B1 in B2 (6 ekip); 

b. skupina B2. SKL – sodelujejo prvo, drugo in tretjeuvrščene ekipe skupin B3 in B4 (6 ekip). 

 

IV. nivo tekmovanja za uvrstitev od 25. do 36. mesta  

Komisar lige lahko glede na teritorialno razporejenost ekip v tem delu tekmovanju opravi 

spremembe ekip v posameznih skupinah. 

a. skupina C1. SKL – sodelujejo četrto, peto in šesto uvrščene ekipe skupin B1 in B2 (6 ekip); 

b. skupina C2. SKL – sodelujejo četrto, peto in šesto uvrščene ekipe skupin B3 in B4 (6 ekip). 

 

 

4. DEL TEKMOVANJA – IZLOČILNE TEKME ZA UVRSTITEV NA FINALNI TURNIR 

 

52. člen 

 

Peto in šestouvrščena ekipa 1A. SKL ter šest ekip 1B. SKL odigrajo tekme za uvrstitev na 

zaključni turnir. 

 

Pari tekem so naslednji: 

petouvrščena ekipa skupine 1A. SKL: šesto uvrščeni ekipi skupine 1B. SKL; 

šestouvrščena ekipa skupine 1A. SKL: petouvrščeni ekipi skupine 1B. SKL; 

prvouvrščena ekipa skupine 1B. SKL: četrtouvrščeni ekipi skupine 1B. SKL; 

drugouvrščena ekipa skupine 1B. SKL: tretjeuvrščeni ekipi skupine 1B. SKL; 

 

Zmagovalci tekem se uvrstijo na zaključni turnir. 



Košarkarska zveza Slovenije 

 

Tekmovalni_pravilnik_26_9_2019

 

41 

5. DEL TEKMOVANJA –FINALNI TURNIR 
 

53. člen 

 

Na zaključni turnir se uvrsti 8 ekip - prve štiri uvrščene ekip 1A SKL in zmagovalci izločilnih 

tekem. 

 

Tekmovanje se praviloma izvede po naslednjem razporedu: 

Četrtfinale – prvi dan: 

par A: prvouvrščena ekipa 1A. SKL: zmagovalni ekipi (drugouvrščeni ekipi skupine 1B. SKL: 

tretjeuvrščeni ekipi skupine 1B. SKL); 

par B: drugouvrščena ekipa 1A. SKL:zmagovalni ekipi ( prvouvrščena ekipa skupine 1B. SKL: 

četrtouvrščeni ekipi skupine 1B. SKL); 

Četrtfinale – drugi dan: 

par C: tretjeuvrščena ekipa A1. SKL: zmagovalni ekipi (šestouvrščena ekipa skupine 1A. SKL: 

petouvrščeni ekipi skupine 1B. SKL); 

par D: četrtouvrščena ekipa A1. SKL: zmagovalni ekipi (petouvrščena ekipa skupine 1A. SKL: 

šesto uvrščeni ekipi skupine 1B. SKL); 

Poraženci tekem v četrtfinalu zaključijo s tekmovanjem. 

 

Polfinale– tretji dan: 

1. par: zmagovalec par A: par D 

2.  par: zmagovalec par B: par C 

 

Finale– četrti dan: 

tekma za 3. mesto: poraženec par 1: par 2 

tekma za 1. mesto: zmagovalec par 1: par 2 

Organizator tekmovanja se določi na osnovi razpisa, ki ga pripravi Tekmovalna komisija. 

 

Vrstni red ekip od vključno petega mesta dalje se določi na podlagi uvrstitve po tretjem delu 

tekmovanja.  



Košarkarska zveza Slovenije 

 

Tekmovalni_pravilnik_26_9_2019

 

42 

D. FANTJE U17 2. SKL 

 
RAZPIS 

54. člen 

 

Razpis tekmovanja objavi tekmovalna komisija KZS v marcu. 

Klubi se v prijavi opredelijo v kateri rang tekmovanja prijavljajo ekipo (1. ali 2. SKL). 

 

 

KVALIFIKACIJE 
 

55. člen 

 

Na osnovi prispelih prijav se v 1. SKL neposredno uvrsti osem ekip, udeležencev zaključnega 

turnirja pretekle tekmovalne sezone. 

 

Preostale prijavljene ekipe za sodelovanje v 1. SKL, se razvrstijo v kvalifikacije. 

Kvalifikacije potekajo: 

a. po enokrožnem ligaškem sistemu v 16 skupinah; 

b. v 16 parih dveh ekip, v kolikor se za nastop v 1. SKL prijavi 40 ali manj ekip. 

 

Prvouvrščene ekipe kvalifikacijskih skupin oziroma zmagovalne ekipe obeh tekem se uvrstijo 

v 1. SKL, ostale ekipe se uvrstijo v 2. SKL. 

 

 

1. DEL TEKMOVANJA 
 

56. člen 

 

Na osnovi prispelih prijav in po zaključenih kvalifikacijah komisar lige razdeli sodelujoče ekipe 

v 12 skupin (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ) s 4 ( 3) ekipami po teritorialnem načelu. 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (6 kol) in razporedu, ki je določen na 

podlagi Bergerjeve tabele. 

 

V primeru, da v tekmovanju sodeluje več kot 48 ekip, se za B ekipe klubov organizira v 1. delu 

tekmovanja ločeno tekmovanje, v 2. delu tekmovanje se B ekipe priključijo ostalim 

sodelujočim ekipam. 
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2. DEL TEKMOVANJA 
 

57. člen 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (10 kol) in razporedu, ki je določen na 

podlagi Bergerjeve tabele.  

 

III. nivo tekmovanja za uvrstitev od 13. do 36. mesta  

Komisar lige lahko glede na teritorialno razporejenost ekip v tem delu tekmovanju opravi 

spremembe ekip v posameznih skupinah. 

Tretje in četrtouvrščene ekipe skupin 1, 2, 3, 4, 5 in 6 (12 ekip) bo skupaj s zmagovalci 12 skupin 

2. SKL A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, sodeluje v tekmovanju za uvrstitev od 13. do 36. mesta v 

skupinah B1, B2, B3, B4, ki so formirane po teritorialnem načelu tako, da so v vsako skupino 

uvrščene tri ekipe 1. SKL in trije zmagovalci skupin 2. SKL. 

Rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se ne prenašajo. 

 

a. skupina B1. SKL – sodelujejo tretjeuvrščeni ekipi skupine 1 in 3, četrtouvrščena ekipa 

skupine 2 in zmagovalci skupin 2 SKL A, C, E; 

b. skupina B2. SKL – sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 2 in četrtouvrščeni ekipi skupin 

1 in 3 in zmagovalci skupin 2 SKL B, D, F; 

c. skupina B3. SKL – sodelujejo tretjeuvrščeni ekipi skupine 4 in 6, četrtouvrščena ekipa 

skupine 5 in zmagovalci skupin 2 SKL G, I, K; 

d. skupina B4. SKL – sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 5 in četrtouvrščeni ekipi skupin 

4 in 6 in zmagovalci skupin 2 SKL H, J, L. 

 

V.a. nivo tekmovanja za uvrstitev od 37. mesta 

Komisar lige lahko glede na število sodelujočih ekip, teritorialno razporejenost ekip, 

tekmovalno uspešnost in ob priključitvi morebitnih B ekip pripravi tudi razmeram prilagojen 

razpored tekem po skupinah s 5 ali 6 ekipami. 

a. skupina D1. SKL - sodelujejo drugo in četrtouvrščeni ekipi skupin A in C, tretjeuvrščeni ekipi 

skupin B in D (6 ekip); 

b. skupina D2. SKL - sodelujejo drugo in četrtouvrščeni ekipi skupin B in D, tretjeuvrščeni ekipi 

skupin A in C (6 ekip); 

c. skupina D3. SKL - sodelujejo drugo in četrtouvrščeni ekipi skupin E in G, tretjeuvrščeni ekipi 

skupin F in H (6 ekip); 

d. skupina D4. SKL - sodelujejo drugo in četrtouvrščeni ekipi skupin F in H, tretjeuvrščeni ekipi 

skupin E in G (6 ekip); 

e. skupina D5. SKL - sodelujejo drugo in četrtouvrščeni ekipi skupin I in K, tretjeuvrščeni ekipi 

skupin J in L (6 ekip); 

f. skupina D6. SKL - sodelujejo drugo in četrtouvrščeni ekipi skupin J in L, tretjeuvrščeni ekipi 

skupin I in K (6 ekip). 
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3. DEL TEKMOVANJA 
 

58. člen 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (6 kol) in razporedu, ki je določen na 

podlagi Bergerjeve tabele, ekipe, odigrajo tekme samo proti ekipam nasprotne 

skupineMedsebojni rezultati sodelujočih ekip iz drugega dela se prenašajo. 

 

III. nivo tekmovanja za uvrstitev od 13. do 24. mesta 

a. skupina B1. SKL – sodelujejo prvo, drugo in tretjeuvrščene ekipe skupin B1 in B2 (6 ekip); 

b. skupina B2. SKL – sodelujejo prvo, drugo in tretjeuvrščene ekipe skupin B3 in B4 (6 ekip); 

 

IV. nivo tekmovanja za uvrstitev od 25. do 36. mesta 

Komisar lige lahko glede na teritorialno razporejenost ekip v tem delu tekmovanju opravi 

spremembe ekip v določenih skupinah. 

a. skupina C1. SKL – sodelujejo četrto, peto in šesto uvrščene ekipe skupin B1 in B2 (6 ekip); 

b. skupina C2. SKL – sodelujejo četrto, peto in šesto uvrščene ekipe skupin B3 in B4 (6 ekip); 

 

V. nivo tekmovanja za uvrstitev od 37. mesta 

Komisar lige lahko glede na število sodelujočih ekip, teritorialno razporejenost ekip in 

tekmovalno uspešnost pripravi razpored tekem po skupinah s 5 ali 6 ekipami. 
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E. FANTJE U15 1. SKL 
 

RAZPIS 
59. člen 

 

Razpis tekmovanja objavi tekmovalna komisija KZS v marcu. 

Klubi se v prijavi opredelijo v kateri rang tekmovanja prijavljajo ekipo (1. ali 2. SKL). 

 

60. člen 

 

Igralni čas v tem tekmovanju je 4 x 10 minut z 10 minutnim odmorom med polčasom. 

 

V tekmovanju fantov U15 je izrecno prepovedano igranje vseh oblik postavljenih conskih 

obramb. 

 

V tekmovanju fantov U15 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. 

 

KVALIFIKACIJE 
 

61. člen 

 

Na osnovi prispelih prijav se v 1. SKL neposredno uvrsti osem ekip. 

 

Preostale prijavljene ekipe za sodelovanje v 1. SKL, se razvrstijo v kvalifikacije. 

Kvalifikacije potekajo: 

a. po enokrožnem ligaškem sistemu v 24 skupinah; 

b. v 24 parih dveh ekip, v kolikor bo za nastop v 1. SKL prijavljenih 56 ali manj ekip. 

 

Prvouvrščene ekipe kvalifikacijskih skupin oziroma zmagovalne ekipe obeh tekem se uvrstijo 

v 1. SKL, ostale ekipe se uvrstijo v 2. SKL. 

 

1. DEL TEKMOVANJA 

62. člen 

 

V tekmovanju sodeluje 32 ekip, ki jih komisar lige razdeli v osem skupin (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8) 

s 4 ekipami, razdeljenimi po teritorialnem načelu. 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (6 kol) in razporedu, ki je določen na 

podlagi Bergerjeve tabele. 
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2. DEL TEKMOVANJA  

 

63. člen 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (12 kol) in razporedu, ki je določen na 

podlagi Bergerjeve tabele. Ekipi, ki sta odigrali tekme v 1. delu tekmovanje, v tem delu ne 

odigrata medsebojnih srečanj. 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 

 

I. nivo tekmovanja za uvrstitev od 1. do 16. mesta  

a. skupina A1. SKL – sodelujejo prvo in drugouvrščene ekipe skupin 1, 2, 3 in 4; 

d. skupina A2. SKL – sodelujejo prvo in drugouvrščene ekipe skupin 5, 6, 7 in 8. 

 

III. nivo tekmovanja za uvrstitev od 17. do 64. mesta  

Sodelujejo tretje in četrtovrščene ekipe skupin 1. SKL (16 ekip) in prvo in drugouvrščene ekipe 

skupin 2 SKL (32 ekip) 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (10 kol) in razporedu, ki je določen na 

podlagi Bergerjeve tabele.  

Komisar lige lahko glede na teritorialno razporejenost ekip v tem delu tekmovanju opravi 

spremembe ekip v določenih skupinah.. 

a. skupina B1. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščena ekipa skupine 1 in prvo in 

drugouvrščena ekipa skupin A in B; 

b. skupina B2. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščena ekipa skupine 2 in prvo in 

drugouvrščena ekipaskupin C in D; 

c. skupina B3. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščena ekipa skupine 3 in prvo in 

drugouvrščena ekipa skupin E in F; 

d. skupina B4. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščena ekipa skupine 4 in prvo in 

drugouvrščena ekipa skupin G in H. 

e. skupina B5. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščena ekipa skupine 5 in prvo in 

drugouvrščena ekipa skupin I in J; 

f. skupina B6. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščena ekipa skupine 6 in prvo in 

drugouvrščena ekipaskupin K in L; 

g. skupina B7. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščena ekipa skupine 7 in prvo in 

drugouvrščena ekipa skupin M in N; 

h. skupina B8. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščena ekipa skupine 8 in prvo in 

drugouvrščena ekipa skupin O in P. 
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3. DEL TEKMOVANJA 

 

64. člen 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki ga pripravi komisar 
lige na podlagi Bergerjeve tabele, ekipe se srečajo samo z ekipami druge skupine. 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz drugega dela se prenašajo. 
 
I. nivo tekmovanja za uvrstitev od 1. do 8. mesta 
skupina 1A – sodelujejo prvo, drugo, tretje in četrto uvrščene ekipe skupin A1 in A2 (8 ekip); 
 

II. nivo tekmovanja za uvrstitev od 9. do 32. mesta 

Komisar lige lahko glede na teritorialno razporejenost ekip v tem delu tekmovanju opravi 

spremembe ekip v posameznih skupinah. 

skupina 1B. SKL – sodelujejo peto in osmouvrščene ekipe skupin  A1. SKL  in prvo in drugo 

uvrščena ekipa skupine B1. SKL in B3. SKL (6 ekip); 

skupina 2B. SKL – sodelujejo šesto in sedmouvrščene ekipe skupin A1. SKL in prvo in drugo 

uvrščena ekipa skupine B2. SKL in B4. SKL (6 ekip); 

skupina 3B. SKL – sodelujejo peto in osmouvrščene ekipe skupin  A2. SKL in prvo in drugo 

uvrščena ekipa skupine B5. SKL in B7. SKL (6 ekip); 

skupina 4B. SKL – sodelujejo šesto in sedmouvrščene ekipe skupin A2. SKL in prvo in drugo 

uvrščena ekipa skupine B6. SKL in B8. SKL (6 ekip). 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (8 kol) in razporedu, ki ga pripravi 

komisar lige na podlagi Bergerjeve tabele, ekipe se srečajo samo z ekipami druge skupine. 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip drugega dela se prenašajo. 

 

III. nivo tekmovanja za uvrstitev od 33. do 56. mesta  

Komisar lige lahko glede na teritorialno razporejenost ekip v tem delu tekmovanju opravi 

spremembe ekip v posameznih skupinah. 

a. skupina 1C. SKL – sodelujejo tretje, četrto in petouvrščene ekipe skupin B1. SKL in B3. SKL 

(6 ekip); 

a. skupina 2C. SKL – sodelujejo tretje, četrto in petouvrščene ekipe skupin B2. SKL in B4. SKL 

(6 ekip); 

a. skupina 3C. SKL – sodelujejo tretje, četrto in petouvrščene ekipe skupin B5. SKL in B7. SKL 

(6 ekip); 

a. skupina 4C. SKL – sodelujejo tretje, četrto in petouvrščene ekipe skupin B6. SKL in B8. SKL 

(6 ekip); 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (6 kol) in razporedu, ki ga pripravi 

komisar lige na podlagi Bergerjeve tabele, ekipe se srečajo samo z ekipami druge skupine. 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip drugega dela se prenašajo. 

 

IV. nivo tekmovanja za uvrstitev od 57. mesta  
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Razdelitev ekip v skupine (4 ali 3 ekipe) in razpored tekem pripravi komisar lige, pri čemer v 

tekmovanju sodelujejo ekipe, ki so uvrščene na šesta mesta v skupinah B1, B2, B3, B4, B5, B6, 

B7 in B8 in ekipe, ki sodelujejo v tekmovanju od 65. mesta. 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (6 kol) in razporedu, ki ga pripravi 

komisar lige na podlagi Bergerjeve tabele. 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip se ne prenašajo. 

 

 

4. DEL TEKMOVANJA –FINALNI TURNIR 

 

65. člen 

 

Na zaključni turnir se uvrsti 8 ekip – ekipe, ki so v tretjem delu tekmovanja tekmovale v skupini 
1A. 
 
Tekmovanje se praviloma izvede po naslednjem razporedu: 
Četrtfinale – prvi dan: 
par A: prvouvrščena ekipa 1A: osmouvrščena ekipa 1A  
par B: drugouvrščena ekipa 1A: sedmouvrščena ekipa 1A 
Četrtfinale – drugi dan: 
par C: tretjeuvrščena ekipa 1A.: šestouvrščena ekipa 1A; 
par D: četrtouvrščena ekipa 1A.: petouvrščena ekipa 1A; 
Poraženci tekem v četrtfinalu zaključijo s tekmovanjem. Četrtfinale se lahko izvede tudi v 
enem dnevu, v tem primeru je drugi dan – prost dan. 
 
Polfinale– tretji dan: 
1. par: zmagovalec par B: par C 
2. par: zmagovalec par A: par D 
 
Finale– četrti dan: 
tekma za 3. mesto: poraženec par 1: par 2 
tekma za 1. mesto: zmagovalec par 1: par 2 
 
Organizator tekmovanja se določi na osnovi razpisa, ki ga pripravi Tekmovalna komisija. 
 
Vrstni red ekip od vključno petega mesta dalje se določi na podlagi uvrstitve po tretjem delu 
tekmovanja. 
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F. FANTJE U15 2. SKL 
 

RAZPIS 
 

66. člen 

 

Razpis tekmovanja objavi tekmovalna komisija KZS v marcu. 

Klubi se v prijavi opredelijo v kateri rang tekmovanja prijavljajo ekipo (1. ali 2. SKL). 

 

67. člen 

 

Igralni čas v tem tekmovanju je 4 x 10 minut z 10 minutnim odmorom med polčasom. 

 

V tekmovanju fantov U15 je izrecno prepovedano igranje vseh oblik postavljenih conskih 

obramb. 

 

V tekmovanju fantov U15 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. 

 

KVALIFIKACIJE 
 

68. člen 

 

Na osnovi prispelih prijav se v 1. SKL neposredno uvrsti osem ekip. 

 

Preostale prijavljene ekipe za sodelovanje v 1. SKL, se razvrstijo v kvalifikacije. 

Kvalifikacije potekajo: 

a. po enokrožnem ligaškem sistemu v 24 skupinah  

b. v 24 parih dveh ekip, v kolikor bo za nastop v 1. SKL prijavljenih 56 ali manj ekip. 

 

Prvouvrščene ekipe kvalifikacijskih skupin oziroma zmagovalne ekipe obeh tekem se uvrstijo 

v 1. SKL, ostale ekipe se uvrstijo v 2. SKL. 

 

1. DEL TEKMOVANJA 

69. člen 

 

Na osnovi prispelih prijav in po zaključenih kvalifikacijah komisar lige sodelujoče ekipe razdeli 

v 8 skupin po 4 (3) ekipe po teritorialnem načelu (A, B, C, D, E, F, G in H). 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (6 kol) in razporedu, ki je določen na 

podlagi Bergerjeve tabele. 
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V primeru, da v tekmovanju sodeluje več kot 64 ekip, se za B ekipe klubov, ki ne sodelujejo v 

kvalifikacijah za nastop v 1. SKL, organizira v 1. delu tekmovanja ločeno tekmovanje, v 2. delu 

tekmovanje se B ekipe priključijo ostalim sodelujočim ekipam. 

 

2. DEL TEKMOVANJA 

 

70. člen 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki je določen na podlagi 

Bergerjeve tabele. 

 

III. nivo tekmovanja za uvrstitev od 17. do 64. mesta  

Sodelujejo tretje in četrtovrščene ekipe skupin 1. SKL (16 ekip) in prvo in drugouvrščene ekipe 

skupin 2 SKL (32 ekip). 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (10 kol) in razporedu, ki je določen na 

podlagi Bergerjeve tabele. 

Komisar lige lahko glede na teritorialno razporejenost ekip v tem delu tekmovanju opravi 

spremembe ekip v določenih skupinah. 

a. skupina B1. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščena ekipa skupine 1 in prvo in 

drugouvrščena ekipa skupin A in B; 

b. skupina B2. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščena ekipa skupine 2 in prvo in 

drugouvrščena ekipaskupin C in D; 

c. skupina B3. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščena ekipa skupine 3 in prvo in 

drugouvrščena ekipa skupin E in F; 

d. skupina B4. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščena ekipa skupine 4 in prvo in 

drugouvrščena ekipa skupin G in H. 

e. skupina B5. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščena ekipa skupine 5 in prvo in 

drugouvrščena ekipa skupin I in J; 

f. skupina B6. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščena ekipa skupine 6 in prvo in 

drugouvrščena ekipaskupin K in L; 

g. skupina B7. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščena ekipa skupine 7 in prvo in 

drugouvrščena ekipa skupin M in N; 

h. skupina B8. SKL – sodelujejo tretje in četrtouvrščena ekipa skupine 8 in prvo in 

drugouvrščena ekipa skupin O in P. 

 

V. nivo tekmovanja za uvrstitev od 65. mesta  

Komisar lige lahko glede na število sodelujočih ekip, teritorialno razporejenost ekip, 

tekmovalno uspešnost in ob priključitvi morebitnih B ekip pripravi razpored tekem po 

skupinah s 5 ali 6 ekipami. 
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3. DEL TEKMOVANJA 

 

71. člen 

 

II. nivo tekmovanja za uvrstitev od 9. do 32. mesta 

Komisar lige lahko glede na teritorialno razporejenost ekip v tem delu tekmovanju opravi 

spremembe ekip v posameznih skupinah. 

skupina 1B. SKL – sodelujejo peto in osmouvrščene ekipe skupin  A1. SKL  in prvo in drugo 

uvrščena ekipa skupine B1. SKL in B3. SKL (6 ekip); 

skupina 2B. SKL – sodelujejo šesto in sedmouvrščene ekipe skupin A1. SKL in prvo in drugo 

uvrščena ekipa skupine B2. SKL in B4. SKL (6 ekip); 

skupina 3B. SKL – sodelujejo peto in osmouvrščene ekipe skupin  A2. SKL in prvo in drugo 

uvrščena ekipa skupine B5. SKL in B7. SKL (6 ekip); 

skupina 4B. SKL – sodelujejo šesto in sedmouvrščene ekipe skupin A2. SKL in prvo in drugo 

uvrščena ekipa skupine B6. SKL in B8. SKL (6 ekip). 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (8 kol) in razporedu, ki ga pripravi 

komisar lige na podlagi Bergerjeve tabele, ekipe se srečajo samo z ekipami druge skupine. 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip drugega dela se prenašajo. 

 

III. nivo tekmovanja za uvrstitev od 33. do 56. mesta  

Komisar lige lahko glede na teritorialno razporejenost ekip v tem delu tekmovanju opravi 

spremembe ekip v posameznih skupinah. 

a. skupina 1C. SKL – sodelujejo tretje, četrto in petouvrščene ekipe skupin B1. SKL in B3. SKL 

(6 ekip);  

a. skupina 2C. SKL – sodelujejo tretje, četrto in petouvrščene ekipe skupin B2. SKL in B4. SKL 

(6 ekip);  

a. skupina 3C. SKL – sodelujejo tretje, četrto in petouvrščene ekipe skupin B5. SKL in B7. SKL 

(6 ekip);  

a. skupina 4C. SKL – sodelujejo tretje, četrto in petouvrščene ekipe skupin B6. SKL in B8. SKL 

(6 ekip);  

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (6 kol) in razporedu, ki ga pripravi 

komisar lige na podlagi Bergerjeve tabele, ekipe se srečajo samo z ekipami druge skupine. 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip drugega dela se prenašajo. 

 

IV. nivo tekmovanja za uvrstitev od 57. mesta  

Razdelitev ekip v skupine (4 ali 3 ekipe) in razpored tekem pripravi komisar lige, pri čemer v 

tekmovanju sodelujejo ekipe, ki so uvrščene na šesta mesta v skupinah B1, B2, B3, B4, B5, B6, 

B7 in B8 in ekipe, ki sodelujejo v tekmovanju od 65. mesta. 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (6 kol) in razporedu, ki ga pripravi 

komisar lige na podlagi Bergerjeve tabele. 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip se ne prenašajo. 
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G. FANTJE U13 1. SKL 

 

RAZPIS 
 

72. člen 

 

Razpis tekmovanja objavi tekmovalna komisija KZS v marcu. 

Klubi se v prijavi opredelijo v kateri rang tekmovanja prijavljajo ekipo (1. ali 2. SKL). 

 

V kolikor se za nastop v kategoriji fantov U13 prijavi 64 ali manj ekip, se tekmovanje izvede 

samo v 1. SKL. 

 

73. člen 

 

V tekmovanju fantov U13 1. SKL je igralni čas 4 x 8 minut. Odmor med drugo in tretjo četrtino 

(polčas) je dolg 3 minute, odmor med prvo in drugo in tretjo in četrto četrtino je dolg 1 minuto. 

Podaljšek traja 5 minut. 

 

Ekipa mora šteti najmanj 10 za igro pripravljenih igralcev. V prvi in drugi četrtini trener pred 

začetkom tekme poljubno izbere 5 oziroma 6 igralcev (peterki A in B).  V tretji in četrti četrtini 

trener med polčasom tekme poljubno izbere 5 oziroma 6 igralcev (peterki C in D) izmed vseh 

igralcev. V podaljšku/podaljških trener poljubno izbira igralce. 

 

Tekme se igrajo z žogo št. 6. 

 

Bonus ekipe je 7 osebnih napak. 

 

V tekmovanju fantov U13 je izrecno prepovedano igranje vseh oblik postavljenih conskih 

obramb. 

 

V tekmovanju fantov U13 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. 

 

 

KVALIFIKACIJE 
 

74. člen 

 

Na osnovi prispelih prijav se v 1. SKL neposredno uvrsti 24 ekip. 
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Preostale prijavljene ekipe za sodelovanje v 1. SKL, se razvrstijo v kvalifikacije 

Kvalifikacije potekajo: 

a. po enokrožnem ligaškem sistemu v 24 skupinah  

b. v 24 parih dveh ekip, v kolikor se za nastop v 1. SKL prijavi 72 ali manj ekip. 

Prvouvrščene ekipe kvalifikacijskih skupin oziroma zmagovalne ekipe obeh tekem se uvrstijo 

v 1. SKL, ostale ekipe se uvrstijo v 2. SKL. 

 

1. DEL TEKMOVANJA 

75. člen 

 

V tekmovanju sodeluje do 48 ekip, ki jih komisar lige razdeli v dvanajst skupin s 4 ekipami po 

teritorialnem načelu (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K in L). 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu v obliki turnirjev (6 kol za ekipo), na 

katerem vsaka ekipa odigra dve tekmi in razporedu, ki ga določi komisar lige. 

 

2. DEL TEKMOVANJA  

 

76. člen 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu v obliki turnirjev (6 kol za ekipo), na 

katerem vsaka ekipa odigra dve tekmi in razporedu, ki ga določi komisar lige. 

Rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se ne prenašajo. 

 

I. nivo tekmovanja za uvrstitev od 1. do 24. mesta (8 skupin x 3 ekipe) 

a. skupina 1 - sodelujejo prvouvrščeni ekipi skupine A in C in drugouvrščena ekipa skupine B; 

b. skupina 2 - sodelujejo drugouvrščeni ekipi skupine A in C in prvouvrščena ekipa skupina B; 

c. skupina 3 - sodelujejo prvouvrščeni ekipi skupine D in F in drugouvrščena ekipa skupine E; 

d. skupina 4 - sodelujejo drugouvrščeni ekipi skupine D in F in prvouvrščena ekipa skupina E; 

e. skupina 5 - sodelujejo prvouvrščeni ekipi skupine G in I in drugouvrščena ekipa skupine H; 

f. skupina 6 - sodelujejo drugouvrščeni ekipi skupine G in I in prvouvrščena ekipa skupina H; 

g. skupina 7 - sodelujejo prvouvrščeni ekipi skupine J in L in drugouvrščena ekipa skupine K; 

h. skupina 8 - sodelujejo drugouvrščeni ekipi skupine J in L inr prvouvrščena ekipa skupina K. 

 

IV. nivo tekmovanja za uvrstitev od 25. do 60. mesta (12 skupin x 3 ekipe)  

Komisar lige lahko glede na teritorialno razporejenost ekip v tem delu tekmovanju opravi 

spremembe ekip v posameznih skupinah. 

a. skupina 2A. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 1, četrtovrščena ekipa skupne 2 

in prvouvrščena ekipa skupine A SKL(3 ekipe); 

b. skupina 2B. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 2, četrtovrščena ekipa skupne 1 

in prvouvrščena ekipa skupine B SKL (3 ekipe); 



Košarkarska zveza Slovenije 

 

Tekmovalni_pravilnik_26_9_2019

 

54 

c. skupina 2C. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 3, četrtovrščena ekipa skupne 4 

in prvouvrščena ekipa skupine C SKL (3 ekipe); 

d. skupina 2D. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 4, četrtovrščena ekipa skupne 3 

in prvouvrščena ekipa skupine D SKL (3 ekipe); 

e. skupina 2E. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 5, četrtovrščena ekipa skupne 6  

in prvouvrščena ekipa skupine E SKL (3 ekipe); 

f. skupina 2F. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 6, četrtovrščena ekipa skupne 5 in 

prvouvrščena ekipa skupine F SKL (3 ekipe); 

g. skupina 2G. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 7, četrtovrščena ekipa skupne 8 

in prvouvrščena ekipa skupine G SKL (3 ekipe); 

h. skupina 2H. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 8, četrtovrščena ekipa skupne 7 

in prvouvrščena ekipa skupine H SKL (3 ekipe); 

i. skupina 2I. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 9, četrtovrščena ekipa skupne 10  

in prvouvrščena ekipa skupine I SKL (3 ekipe); 

j. skupina 2J. SKL- sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 10, četrtovrščena ekipa skupne 9 

in prvouvrščena ekipa skupine J SKL (3 ekipe); 

k. skupina 2K. SKL- sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 11, četrtovrščena ekipa skupne 12 

in prvouvrščena ekipa skupine K SKL (3 ekipe); 

l. skupina 2L. SKL- sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 12, četrtovrščena ekipa skupne 11 

in  prvouvrščena ekipa skupine L SKL (3 ekipe). 

 

V. nivo tekmovanja za uvrstitev od 61. mesta (več skupin x 3 (4) ekipe) 

Komisar lige lahko glede na število sodelujočih ekip, teritorialno razporejenost ekip, 

tekmovalno uspešnost in ob priključitvi morebitnih B ekip pripravi razpored tekem po 

skupinah s 5 ali 6 ekipami. 

 

 

3. DEL TEKMOVANJA 

77. člen 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu v obliki turnirjev (6 kol za ekipo), na 

katerem vsaka ekipa odigra dve tekmi in razporedu, ki ga določi komisar lige. 

Rezultati sodelujočih ekip iz drugega dela se prenašajo. 

 

I. nivo tekmovanja za uvrstitev od 1. do 16. mesta (4x 4 ekipe)  

a. skupina A1. SKL – sodelujejo prvo in drugouvrščene ekipe skupin 1 in 3; 

b. skupina A2. SKL - sodelujejo prvo in drugouvrščene ekipe skupin 2 in 4; 

c. skupina A3. SKL - sodelujejo prvo in drugouvrščene ekipe skupin 5 in 7; 

d. skupina A4. SKL - sodelujejo prvo in drugouvrščene ekipe skupin 6 in 8. 

 

II. nivo tekmovanja za uvrstitev od 17. do 48. mesta (8 skupin x 4 ekipe)  
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Komisar lige lahko glede na teritorialno razporejenost ekip v tem delu tekmovanju opravi 

spremembe ekip v določenih skupinah.. 

a. skupina B1. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 1, prvouvrščeni ekipi skupin 2A in 

2C ter drugouvrščena ekipa skupine 2B; 

b. skupina B2. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 2, drugouvrščeni ekipi skupin 2A 

in 2C ter prvouvrščena ekipa skupine 2B; 

c. skupina B3. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 3, prvouvrščeni ekipi skupin 2D in 

2F ter drugouvrščena ekipa skupine 2E; 

d. skupina B4. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 4, drugouvrščeni ekipi skupin 2D 

in 2F ter prvouvrščena ekipa skupine 2E; 

a. skupina B5. SKL – sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 5, prvouvrščeni ekipi skupin 2G 

in 2I ter drugouvrščena ekipa skupine 2H; 

b. skupina B6. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 6, drugouvrščeni ekipi skupin 2G 

in 2I ter prvouvrščena ekipa skupine 2H; 

c. skupina B7. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 7, prvouvrščeni ekipi skupin 2J in 

2L ter drugouvrščena ekipa skupine 2K; 

d. skupina B8. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 8, drugouvrščeni ekipi skupin 2J 

in 2L ter prvouvrščena ekipa skupine 2K. 

 

III. nivo tekmovanja za uvrstitev od 49. mesta  

Komisar lige glede na teritorialno razporejenost ekip in tekmovalno uspešnost pripravi 

razpored tekem po skupinah s 4 ali 3 ekipami. 

 

 

4. DEL TEKMOVANJA –FINALNI TURNIR 

 

78. člen 

 

Na zaključni turnir se uvrstijo prvouvrščene ekipe skupin A1. SKL, A2. SKL, A3. SKL in A4. SKL. 

Polfinalni pari se izžrebajo. 

 

Tekmovanje se izvede v enem dnevu: 

dopoldan - polfinale: 

1. par: izžreban par 

2.  par: izžreban par 

popoldan – finale: 

tekma za 3. mesto: poraženec par 1:  par 2 

tekma za 1. mesto: zmagovalec par 1:  par 2 

 

Organizator tekmovanja se določi na osnovi razpisa, ki ga pripravi Tekmovalna komisija. 
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H. FANTJE U13 2. SKL 

 
RAZPIS 

79. člen 

 

Razpis tekmovanja objavi tekmovalna komisija KZS v marcu. 

Klubi se v prijavi opredelijo v kateri rang tekmovanja prijavljajo ekipo (1. ali 2. SKL). 

 

V kolikor se za nastop v kategoriji fantov U13 prijavi 64 ali manj ekip, se izvede tekmovanje 

samo v 1. SKL. 

 

80. člen 

 

V tekmovanju fantov U13 2. SKL je igralni čas 4 x 8 minut. Odmor med drugo in tretjo četrtino 

(polčas) je dolg 3 minute, odmor med prvo in drugo in tretjo in četrto četrtino je dolg 1 minuto. 

Podaljšek traja 5 minut. 

 

Ekipa mora šteti najmanj 10 za igro pripravljenih igralcev. V prvi in drugi četrtini trener pred 

začetkom tekme poljubno izbere 5 oziroma 6 igralcev (peterki A in B).  V tretji in četrti četrtini 

trener med polčasom tekme poljubno izbere 5 oziroma 6 igralcev (peterki C in D) izmed vseh 

igralcev. V podaljšku/podaljških trener poljubno izbira igralce. 

 

Tekme se igrajo z žogo št. 6. 

 

Bonus ekipe je 7 osebnih napak. 

 

V tekmovanju fantov U13 je izrecno prepovedano igranje vseh oblik postavljenih conskih 

obramb. 

 

V tekmovanju fantov U13 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. 

 

 

KVALIFIKACIJE 
 

81. člen 

 

Na osnovi prispelih prijav se v 1. SKL neposredno uvrsti 24 ekip. 

Preostale prijavljene ekipe za sodelovanje v 1. SKL, se razvrstijo v kvalifikacije. 

Kvalifikacije potekajo: 
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a. po enokrožnem ligaškem sistemu v 24 skupinah; 

b. v 24 parih dveh ekip, v kolikor se za nastop v 1. SKL prijavi 72 ali manj ekip. 

 

Prvouvrščene ekipe kvalifikacijskih skupin oziroma zmagovalne ekipe obeh tekem se uvrstijo 

v 1. SKL, ostale ekipe se uvrstijo v 2. SKL. 

 

 

1. DEL TEKMOVANJA 

82. člen 

 

V tekmovanju bodo sodelovale preostale prijavljene ekipe, ki jih komisar lige razdeli v 12 

skupin s 4 (3) ekipami po teritorialnem načelu – ( A, B, C, D, E, F, G, H , I, J, K in L). 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu v obliki turnirjev (ekipa odigra 6 tekem), 

na katerem vsaka ekipa odigra dve tekmi in razporedu, ki ga določi komisar lige. 

 

V primeru, da v tekmovanju sodeluje več kot 48 ekip, se za B ekipe klubov organizira v 1. delu 

tekmovanja ločeno tekmovanje, v 2. delu tekmovanje se B ekipe priključijo ostalim 

sodelujočim ekipam. 

 

 

2. DEL TEKMOVANJA  

 

83. člen 

 

IV. nivo tekmovanja za uvrstitev od 25. do 60. mesta (12 skupin x 3 ekipe)  

Komisar lige lahko glede na teritorialno razporejenost ekip v tem delu tekmovanju opravi 

spremembe ekip v posameznih skupinah. 

a. skupina 2A. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 1, četrtovrščena ekipa skupne 2 

in prvouvrščena ekipa skupine A SKL(3 ekipe); 

b. skupina 2B. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 2, četrtovrščena ekipa skupne 1 

in prvouvrščena ekipa skupine B SKL (3 ekipe); 

c. skupina 2C. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 3, četrtovrščena ekipa skupne 4 

in prvouvrščena ekipa skupine C SKL (3 ekipe); 

d. skupina 2D. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 4, četrtovrščena ekipa skupne 3 

in prvouvrščena ekipa skupine D SKL (3 ekipe); 

e. skupina 2E. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 5, četrtovrščena ekipa skupne 6  

in prvouvrščena ekipa skupine E SKL (3 ekipe); 

f. skupina 2F. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 6, četrtovrščena ekipa skupne 5 in 

prvouvrščena ekipa skupine F SKL (3 ekipe); 
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g. skupina 2G. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 7, četrtovrščena ekipa skupne 8 

in prvouvrščena ekipa skupine G SKL (3 ekipe); 

h. skupina 2H. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 8, četrtovrščena ekipa skupne 7 

in prvouvrščena ekipa skupine H SKL (3 ekipe); 

i. skupina 2I. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 9, četrtovrščena ekipa skupne 10  

in prvouvrščena ekipa skupine I SKL (3 ekipe); 

j. skupina 2J. SKL- sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 10, četrtovrščena ekipa skupne 9 

in prvouvrščena ekipa skupine J SKL (3 ekipe); 

k. skupina 2K. SKL- sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 11, četrtovrščena ekipa skupne 12 

in prvouvrščena ekipa skupine K SKL (3 ekipe); 

l. skupina 2L. SKL- sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 12, četrtovrščena ekipa skupne 11 

in  prvouvrščena ekipa skupine L SKL (3 ekipe). 

 

V. nivo tekmovanja za uvrstitev od 61. mesta (več skupin x 3 (4) ekipe)  

Komisar lige lahko glede na število sodelujočih ekip, teritorialno razporejenost ekip, 

tekmovalno uspešnost in ob priključitvi morebitnih B ekip pripravi razpored tekem po 

skupinah s 5 ali 6 ekipami. 

 

 

3. DEL TEKMOVANJA  

 

84. člen 

 

II. nivo tekmovanja za uvrstitev od 17. do 48. mesta (8 skupin x 4 ekipe)  

Komisar lige lahko glede na teritorialno razporejenost ekip v tem delu tekmovanju opravi 

spremembe ekip v določenih skupinah. 

a. skupina B1. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 1, prvouvrščeni ekipi skupin 2A in 

2C ter drugouvrščena ekipa skupine 2B; 

b. skupina B2. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 2, drugouvrščeni ekipi skupin 2A 

in 2C ter prvouvrščena ekipa skupine 2B; 

c. skupina B3. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 3, prvouvrščeni ekipi skupin 2D in 

2F ter drugouvrščena ekipa skupine 2E; 

d. skupina B4. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 4, drugouvrščeni ekipi skupin 2D 

in 2F ter prvouvrščena ekipa skupine 2E; 

a. skupina B5. SKL – sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 5, prvouvrščeni ekipi skupin 2G 

in 2I ter drugouvrščena ekipa skupine 2H; 

b. skupina B6. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 6, drugouvrščeni ekipi skupin 2G 

in 2I ter prvouvrščena ekipa skupine 2H; 

c. skupina B7. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 7, prvouvrščeni ekipi skupin 2J in 

2L ter drugouvrščena ekipa skupine 2K; 
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d. skupina B8. SKL - sodelujejo tretjeuvrščena ekipa skupine 8, drugouvrščeni ekipi skupin 2J 

in 2L ter prvouvrščena ekipa skupine 2K. 

 

III. nivo tekmovanja za uvrstitev od 49. mesta  

Komisar lige glede na teritorialno razporejenost ekip in tekmovalno uspešnost pripravi 

razpored tekem po skupinah s 4 ali 3 ekipami. 
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I. FANTJE U13 POKALNO TEKMOVANJE 
 
RAZPIS 

85. člen 

 

Razpis tekmovanja objavi tekmovalna komisija KZS v marcu. 

 

V tekmovanju sodelujejo vse ekipe, ki sodelujejo v ligaškem tekmovanju. 

 

V tekmovanju lahko sodelujejo tudi ekipe iz Slovenije, ki ne sodelujejo v ligaškem tekmovanju 

1. ali 2. SKL ter ekipe, katerih klubi imajo sedež v zamejstvu. 

 

86. člen 

 

V pokalnem tekmovanju fantov U13 je igralni čas 4 x 8 minut. Odmor med drugo in tretjo 

četrtino (polčas) je dolg 3 minute, odmor med prvo in drugo in tretjo in četrto četrtino je dolg 

1 minuto. Podaljšek traja 5 minut. 

 

Ekipa mora šteti najmanj 10 za igro pripravljenih igralcev. V prvi in drugi četrtini trener pred 

začetkom tekme poljubno izbere 5 oziroma 6 igralcev (peterki A in B).  V tretji in četrti četrtini 

trener med polčasom tekme poljubno izbere 5 oziroma 6 igralcev (peterki C in D) izmed vseh 

igralcev. V podaljšku/podaljških trener poljubno izbira igralce. 

 

Tekme se igrajo z žogo št. 6. 

 

Bonus ekipe je 7 osebnih napak. 

 

V vseh kategorijah in na vseh nivojih tekmovanj fantov 15, U3, U11, U9 je izrecno prepovedano 

igranje vseh oblik postavljenih conskih obramb. 

 

V tekmovanju fantov U13 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. 

 

 

1. DEL TEKMOVANJA  

87. člen 

 

V 1. krogu tekmovanja ekipe igrajo eno tekmo, prednost domačega igrišča ima bolje uvrščena 

ekipa pretekle tekmovalne sezone. 
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V 2., 3., 4. in 5. krogu ekipe igrajo dve tekmi z možnostjo neodločenega rezultata. Na drugi 

tekmi se v primeru skupnega neodločenega rezultata obeh tekem igrajo podaljški (eden ali 

več) do končnega zmagovalca. Prednost druge tekme na domačem igrišču ima slabše uvrščena 

ekipa v ligaškem delu tekmovalne sezone. 

 
88. člen 

 

Žreb za 1. krog tekmovanja se izvede v primeru sodelovanja 65 in več ekip. Opravi se tako, da 

so ekipe razdeljene v štiri skupine po teritorialnem načelu - vzhod I in II in zahod I in II. 

Žreb za 2. krog tekmovanja za 64 ekip, se opravi tako, da so ekipe razdeljene v štiri skupine po 

teritorialnem načelu - vzhod I in II in zahod I in II. 

 

Za 1. in 2. krog tekmovanja se izvede sočasen žreb po teritorialnem načelu – vzhod I in II in 

zahod I in II. 

 

Žreb za 3. krog tekmovanja za 32 ekip, se izvede tako, da so v ekipe razdeljene v dve skupini 

po teritorialnem načelu - vzhod in zahod. 

 

Žreb za 4. krog tekmovanja za 16 ekip, se izvede tako, da so ekipe razdeljene v dve skupini po 

teritorialnem načelu - vzhod in zahod. 

 

Žreb za 5. krog tekmovanja za 8 ekip se izvede brez teritorialne razdelitve. 

 
Žreb za 6. krog tekmovanja – polfinale - za 4 ekip se izvede brez teritorialne razdelitve: 

1. tekma: par A, 

2. tekma: par B, 

 

2. DEL TEKMOVANJA 

89. člen  

 

Na zaključnem delu tekmovanja sodelujejo ekipe udeleženke tekem 6. kola – polfinalnih 

tekem. Tekmovanje poteka v kraju, kjer se igra zaključni turnir pokalnega tekmovanja za člane 

in je enodnevno. 

Tekmovalna para sta:  

tekma za 3. mesto: poraženec  para A: poraženec para B; 

finale: zmagovalec para A: zmagovalec para B. 
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J. FANTJE U11 
 
RAZPIS 

90. člen 

 

Razpis tekmovanja objavi tekmovalna komisija KZS v marcu in znova v septembru. 

 

V tekmovanju lahko sodelujejo tudi ekipe iz Slovenije, ki ne sodelujejo v ligaškem tekmovanju 

ter ekipe, katerih klubi imajo sedež v zamejstvu. 

 

91. člen 

 

Igralni čas v tem tekmovanju je 4 x 8 minut. Odmor med drugo in tretjo četrtino (polčas) je dolg 

3 minute, odmor med prvo in drugo in tretjo in četrto četrtino je dolg 1 minuto. V primeru 

neodločenega izida po zaključku rednega dela, se podaljški ne igrajo. 

 

Ekipa mora šteti najmanj 10 za igro pripravljenih igralcev (igra se s štirimi igralci v polju). V prvi 

in drugi četrtini trener pred začetkom tekme poljubno izbere 5 oziroma 6 igralcev (peterki A 

in B). V tretji in četrti četrtini trener med polčasom tekme poljubno izbere 5 oziroma 6 igralcev 

(peterki A in B). 

 

Tekme se igrajo z žogo št. 5. 

Bonus ekipe je 7 osebnih napak. 

 

V tekmovanju fantov U11 je izrecno prepovedano igranje vseh oblik postavljenih conskih 

obramb. 

 

92. člen 

 

V tekmovanju fantov U11 se rezultat tekme določi na osnovi uspešnosti ekipe v štafetnih igrah 

in v posameznih četrtinah: 

-  uspešnost v štafetnih igrah: 

1. v prvi štafetni igri je vsaka od nastopajočih ekip razdeljena v dve skupini, tekmujejo štiri 

ekipe, na osnovi vrstnega reda ekip se razdelijo točke za sodelovanje (prvo mesto – 4 točke, 

drugo mesto – 3 točke, tretje mesto – 2 točki in četrto mesto- 1 točka) V kolikor ekipa (ekipi) 

na tekmi nastopi za manj igralci kot je določeno s tekmovalnimi propozicijami, se tekmovanje 

izvede, vendar ekipa (ekipi) ne prejme(ta) točk za skupino, v kateri ni nastopala z zadostnim 

številom igralcev. 

2. v drugi štafetni igri ekipi nastopata druga proti drugi, zmagovalna ekipa prejme dve točki, 

poražena ekipa nobene točke. V kolikor ekipa (ekipi) na tekmi nastopi za manj igralci kot je 
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določeno s tekmovalnimi propozicijami, se tekmovanje izvede, vendar ekipa (ekipi) ne 

prejme(ta) točk za sodelovanje. 

- uspešnost v igri: 

v končnem izidu tekme se upošteva uspešnost ekipe v posameznih četrtinah.  

Ekipa prejme za zmago v posamezni četrtini 3 točke, za poraz 1 točko, za neodločen izid prejme 

vsaka ekipa 2 točki. V kolikor ekipa (ekipi) na tekmi nastopi za manj igralci kot je določeno s 

tekmovalnimi propozicijami, se tekma odigra, vendar ekipa (ekipi) ne prejme(ta) točk za 

sodelovanje v tisti četrtini, v kateri nastopijo igralci, ki jim v skladu z določili tekmovalnih 

propozicij v tej četrtini ne bi bil dovoljen nastop. 

 

 

1. DEL TEKMOVANJA 

 

93. člen 

 

Na osnovi prispelih prijav komisar lige sodelujoče ekipe razdeli v več skupin po 3 (4) ekipe po 

teritorialnem načelu. 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu v obliki turnirjev na katerem vsaka ekipa 

odigra dve tekmi (ekipa odigra 6 tekem). 

 

 

2. DEL TEKMOVANJA 

 
94. člen 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu v obliki turnirjev na katerem vsaka ekipa 

odigra dve tekmi (ekipa odigra 6 tekem). 

Razdelitev ekip v skupine in razpored tekem določi komisar lige. 

Pri sestavi skupin 2. dela tekmovanja komisar lige upošteva pravilo, da se ekipe, ki so igrale 

med seboj v 1. delu ne srečajo v tem delu tekmovanja. 

 

 

3. DEL TEKMOVANJA 

 

95. člen 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu v obliki turnirjev na katerem vsaka ekipa 

odigra dve tekmi (ekipa odigra 6 tekem). 

Razdelitev ekip v skupine in razpored tekem določi komisar lige. 

Pri sestavi skupin 3. dela tekmovanja komisar lige upošteva pravilo, da se ekipe, ki so igrale 

med seboj v 1. in 2. delu, lahko samo izjemoma srečajo v tem delu tekmovanja. 
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K. FANTJE U9 

 

RAZPIS 
 

96. člen 

 

Razpis tekmovanja objavi tekmovalna komisija KZS v marcu in znova v novembru. 

 

97. člen 

 

Igralni čas v tem tekmovanju je 4 x 6 minut. Odmor med drugo in tretjo četrtino (polčas) je dolg 

3 minute, odmor med prvo in drugo in tretjo in četrto četrtino je dolg 1 minuto. V primeru 

neodločenega izida po zaključku rednega dela, se podaljški ne igrajo. 

 

Ekipa mora šteti najmanj 8 za igro pripravljenih igralcev (igra se s tremi igralci v polju). V prvi 

in drugi četrtini trener pred začetkom tekme poljubno izbere 4, 5 ali 6 igralcev (trojki A in B). 

V tretji in četrti četrtini trener med polčasom tekme poljubno izbere 4, 5 ali 6 igralcev (trojki C 

in D) izmed vseh igralcev.  

Tekme se igrajo z žogo št. 5. 

Bonus ekipe je 7 osebnih napak. 

 

V tekmovanju fantov U9 je izrecno prepovedano igranje vseh oblik postavljenih conskih 

obramb. 

 

98. člen 

 

V tekmovanju fantov U9 se rezultat tekme določi na osnovi uspešnosti ekipe v štafetnih igrah 

in v posameznih četrtinah: 

-  uspešnost v štafetnih igrah: 

1. v prvi štafetni igri je vsaka od nastopajočih ekip razdeljena v dve skupini, tekmujejo štiri 

ekipe, na osnovi vrstnega reda ekip se razdelijo točke za sodelovanje (prvo mesto – 4 točke, 

drugo mesto – 3 točke, tretje mesto – 2 točki in četrto mesto- 1 točka) V kolikor ekipa (ekipi) 

na tekmi nastopi za manj igralci kot je določeno s tekmovalnimi propozicijami, se tekmovanje 

izvede, vendar ekipa (ekipi) ne prejme(ta) točk za skupino, v kateri ni nastopala z zadostnim 

številom igralcev. 

2. v drugi štafetni igri ekipi nastopata druga proti drugi, zmagovalna ekipa prejme dve točki, 

poražena ekipa nobene točke. V kolikor ekipa (ekipi) na tekmi nastopi za manj igralci kot je 

določeno s tekmovalnimi propozicijami, se tekmovanje izvede, vendar ekipa (ekipi) ne 

prejme(ta) točk za sodelovanje. 

- uspešnost v igri: 

v končnem izidu tekme se upošteva uspešnost ekipe v posameznih četrtinah. 
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Ekipa prejme za zmago v posamezni četrtini 3 točke, za poraz 1 točko, za neodločen izid prejme 

vsaka ekipa 2 točki. V kolikor ekipa (ekipi) na tekmi nastopi za manj igralci kot je določeno s 

tekmovalnimi propozicijami, se tekma odigra, vendar ekipa (ekipi) ne prejme(ta) točk za 

sodelovanje v tisti četrtini, v kateri nastopijo igralci, ki jim v skladu z določili tekmovalnih 

propozicij v tej četrtini ne bi bil dovoljen nastop. 

 

 

1. DEL TEKMOVANJA 

 

99. člen 

 

Na osnovi prispelih prijav komisar lige razdeli sodelujoče ekipe v več skupin po teritorialnem 

načelu, v tem tekmovanju se lahko srečajo ekipe tudi z ekipami deklet U9. 

 

Tekmovanje poteka v obliki turnirjev z več sodelujočimi ekipami, na katerem vsaka ekipa 

odigra dve ali več tekem, razpored tekem določi komisar lige. 

 

 

2. DEL TEKMOVANJA 

 

100. člen 

 

Tekmovanje poteka v obliki turnirjev na katerem vsaka ekipa odigra dve ali več tekem.  

Razdelitev ekip v skupine in razpored tekem določi komisar lige, v tem tekmovanju se lahko 

srečajo ekipe tudi z ekipami deklet U9. 

Pri sestavi skupin 2. dela tekmovanja komisar lige upošteva pravilo, da se ekipe, ki so igrale 

med seboj v 1. delu ne srečajo v tem delu tekmovanja. 
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IV. TEKMOVALNI SISTEM ČLANICE 
 
RAZPIS 
 

101. člen 
 

Razpis tekmovanja za sodelovanje v 1. SKL tekmovalna komisija objavi v maju, rok za prijave 

ekip je določi Tekmovalna komisija. 

Žreb za tekmovanja tekmovalna komisija ob prisotnosti predstavnikov klubov izvede v 

avgustu. 

 

Razpis tekmovanja za 2. SKL tekmovalna komisija objavi v maju, rok za prijave ekip, ki so 

sodelovale v tekmovanju v pretekli tekmovalni sezoni, je 10. julij, rok za ostale ekipe, ki v 

tekmovanju niso sodelovale, določi Tekmovalna komisija, žreb za tekmovanje bo v septembru. 

 

 
A. ČLANICE 1. SKL 

 

102. člen 

 

V tekmovanju sodelujejo vse ekipe, ki si po obstoječem tekmovalnem sistemu, po sistemu 
dopolnjevanja lig ter upoštevanju določil Pravilnika o licenciranju in Tekmovalnih propozicij, 
zagotovijo nastop v 1. SKL. Te ekipe nastopajo v državnem prvenstvu, pokalnem tekmovanju 
in mednarodnem tekmovanju. Klubi, katerih članske ekipe nastopajo v mednarodnem 
tekmovanju, morajo o tem obvestiti Tekmovalno komisijo KZS najkasneje do 20. junija in 
pridobiti soglasje KZS za nastop v tekmovanju. 
 
Ekipe, ki ne nastopajo v 1. SKL za članice, nimajo možnosti nastopa v mednarodni oziroma 
mednarodni regionalni ligi. 
 

1. DEL TEKMOVANJA 
103. člen 

 

a. Prijavljenih 9 ali več ekip 

b. Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, določenem na 
podlagi Bergerjeve tabele in izžrebanih številk.  
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c. Prijavljenih 8 ali manj ekip 

V prvem delu sodelujejo vse prijavljene ekipe. Tekmovanje poteka po štirikrožnem ligaškem 
sistemu in razporedu, določenem za prvi in drugi krog na podlagi Bergerjeve tabele in 
izžrebanih številk, za tretji in četrti krog se pripravi nov razpored tekem na podlagi Bergerjeva 
tabele in sicer tako, da se v zadnjem kolu srečajo ekipe: 
prvouvrščena ekipa prvega dela: drugouvrščeni ekipi prvega dela; 
tretjeuvrščena ekipa prvega dela: četrtouvrščeni ekipi prvega dela; 
petouvrščena ekipa prvega dela: šestouvrščeni ekipi prvega dela; 
sedmouvrščena ekipa prvega dela: osmouvrščeni ekipi prvega dela; 
 

 

2. DEL TEKMOVANJA 
 

104. člen 

 

I. Tekmovanje za državnega prvaka 
 
V drugem delu sodeluje 6 prvouvrščenih ekip prvega dela tekmovanja.  
Na tej stopnji tekmovanja ekipe odigrajo po dvokrožnem ligaškem sistemu 10 kol. 
 
Razpored tekem pripravi komisar lige na podlagi Bergerjeve tabele in razvrstitev ekip po 1. 
delu tekmovanja tako, da se v zadnjem kolu tekmovanja srečajo: 
prvouvrščena ekipa: drugouvrščeni ekipi, 
tretjeuvrščena ekipa: četrtouvrščeni ekipi, 
petouvrščena ekipa: šestouvrščeni ekipi, 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip prvega dela tekmovanja se upoštevajo v drugem delu in 
veljajo za končno razvrstitev. V primeru, da katera od sodelujočih ekip v prvem delu 
tekmovanja sodeluje v mednarodnem in mednarodnem regionalnem tekmovanju, se rezultati 
prvega dela tekmovanja ne upoštevajo. 
 

II. Tekmovanje za razvrstitev 
 
Vse ostale ekipe, ki se po I. delu tekmovanja ne uvrstijo v tekmovanje za državnega prvaka, 
odigrajo med seboj po dvokrožnem ligaškem sistemu odgovarjajoče število kol. 
 
Razpored tekem pripravi komisar lige na podlagi Bergerjeve tabele in razvrstitev ekip po prvem 
delu tekmovanja in sicer tako, da se v zadnjem kolu tekmovanja srečajo ekipe po enakem 
kriteriju kot v tekmovanju za državnega prvaka. 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela tekmovanja se upoštevajo tudi v drugem 
delu in veljajo za končno razvrstitev. 
 

a. Prijavljenih 8 ali manj ekip 

Tekmovanje v primeru prijavljenih 8 ekip ali manj ne bo izvedeno. 
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3. DEL TEKMOVANJA – KONČNICA ZA NASLOV DRŽAVNEGA PRVAKA 
 

105. člen 

 

Prve štiri ekipe po odigranem druge delu tekmovanja se uvrstijo v končnico za naslov 
državnega prvaka, kjer igrajo po principu 1:4 in 2:3. 
V prvem kolu končnice (polfinale) ekipe igrajo na dve dobljeni tekmi, v drugem kolu (finale) na 
tri dobljene tekme. 
Prednost tekme več na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po drugem delu tekmovanja. 
Tekma za 3. mesto se ne igra. 
 
Vrstni red ekip od vključno tretjega mesta dalje (1. mesto osvoji zmagovalna ekipa finalnih 
tekem – državnemu prvaku, drugo mesto osvoji poražena ekipa finalnih tekem) se določi na 
podlagi uvrstitve po drugem delu tekmovanja. 
 
V mednarodna in mednarodna regionalna tekmovanja se uvrščajo ekipe po naslednjem 
vrstnem redu: 

 prvouvrščena ekipa državnega prvenstva, 

 drugouvrščena ekipa državnega prvenstva, 

 tretjeuvrščena ekipa državnega prvenstva, 

 zmagovalna ekipa pokalnega tekmovanja za člane, v kolikor je ta ekipa uvrščena na 
prva tri mesta v državnem prvenstvu, ekipe ne nadomesti nobena druga ekipa, 

 četrtouvrščena ekipa državnega prvenstva. 
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B. ČLANICE 2. SKL 

 

RAZPIS 
 

106. člen 

 

V tekmovanje bodo vključene vse prijavljene ekipe, ki si bodo po obstoječem tekmovalnem 

sistemu in upoštevanju določil Tekmovalnih propozicij, pridobile pravico nastopa v 2. SKL za 

članice. Te ekipe bodo nastopale v državnem prvenstvu in ob dodatni prijavi tudi v pokalnem 

tekmovanju. 

 

1. DEL TEKMOVANJA 
107. člen 

 

V tekmovanju bodo sodelovale vse prijavljene ekipe v skladu z določili Tekmovalnega 

pravilnika in Tekmovalnih propozicij. 

 

Tekmovanje bo potekalo po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki bo določen na 

podlagi Bergerjeve tabele in izžrebanih številk. 

 

V kolikor se bo v tekmovanje prijavilo do  

a. če se prijavi do 10 ekip:  

se formira enotno tekmovanje; 

b. če se prijavi 11 ali 12 ekip:  

se formirata 2 skupini vzhod in zahod s podobnim številom ekip; 

c. če se prijavi od 13 do 16 ekip:  

se formirata 2 skupini vzhod in zahod s podobnim številom ekip; 

 
 
2. DEL TEKMOVANJA 
 

108. člen 
 

V kolikor se bo v tekmovanje prijavilo do 

a. do 10 ekip:  

se tekmovanje izvede samo v 1. delu. 

 

b. 11 ali 12 ekip:  

1. V tekmovanje za prvaka 2. SKL se uvrstijo po 3 prvouvrščene ekipe obeh skupin, 

razpored pripravi komisar lige na osnovi Bergerjevih tabel in uvrstitve v 1. delu 

tekmovanja; 
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2. V tekmovanje za razvrstitev v 2. SKL se uvrstijo po preostale ekipe obeh skupin, 

razpored pripravi komisar lige na osnovi Bergerjevih tabel in uvrstitve v 1. delu 

tekmovanja. 

V tem delu tekmovanja igrajo z ekipami iz nasprotnih skupin (do 6 tekem). 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 

 

c. 13 do 16 ekip:  

1. V tekmovanje za prvaka 2. SKL se uvrstijo 4 prvouvrščene ekipe obeh skupin, razpored 

pripravi komisar lige na osnovi Bergerjevih tabel in uvrstitve v 1. delu tekmovanja; 

3. V tekmovanje za razvrstitev v 2. SKL se uvrstijo po preostale ekipe obeh skupin, 

razpored pripravi komisar lige na osnovi Bergerjevih tabel in uvrstitve v 1. delu 

tekmovanja. 

V tem delu tekmovanja igrajo z ekipami iz nasprotnih skupin (do 8 tekem). 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 

 
109. člen 

 
V kolikor želi izmed ekip tekmovanja 2. SKL za članice v prihodnji tekmovalni sezoni nastopiti 

v 1. SKL za članice, mora za nastop izpolniti pogoje iz Pravilnika o licenciranju, Tekmovalnega 

pravilnika in Tekmovalnih propozicij za 1. SKL za članice, 2. SKL za člane in 1. SKL za mladince. 
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C. ČLANICE POKALNO TEKMOVANJE 

 
RAZPIS 

110. člen 
 
V pokalnem tekmovanju sodelujejo vse članske ekipe, ki se prijavijo za nastop v 1. SKL za 
članice in ekipe 2. SKL za članice ter ostale ekipe članic, ki ne sodelujejo v ligaškem tekmovanju 
in posredujejo pisno prijavo za sodelovanje. 
 
 
1. DEL TEKMOVANJA 

111. člen 
 
V 1. krogu ekipe igrajo dve tekmi z možnostjo neodločenega rezultata. Na drugi tekmi se v 
primeru skupnega neodločenega rezultata obeh tekem igra podaljšek (eden ali več) do 
končnega zmagovalca. Tekmovalne pare in organizatorje prve oziroma druge tekme določi 
žreb brez vnaprej postavljenih nosilcev. Zmagovalna ekipa obeh tekem se uvrsti v 2. krog 
tekmovanja. 
 
V 1. krogu ne sodelujejo najbolje uvrščene ekipe državnega prvenstva iz pretekle sezone, razen 
v primeru 16 prijavljenih ekip. 
 
V 2. krogu tekmovanja sodelujejo zmagovalne ekipe 1. kroga tekmovanja, ki se jim pridružijo 
ekipe, ki v 1. krogu ne nastopajo. Ekipe odigrajo dve tekmi. 
Tekmovalne pare in organizatorje prve oziroma druge tekme določi žreb brez vnaprej 
postavljenih nosilcev. Zmagovalne ekipe obeh tekem se uvrstijo na zaključni turnir. 
 
2. DEL TEKMOVANJA 

112. člen 
 
Zaključni turnir štirih ekip se izvede v obliki turnirja v kraju organizatorja. 
 
Organizator tekmovanja se določi na osnovi razpisa, ki ga Tekmovalna komisija posreduje 
sodelujočim klubom in objavi na spletni strani KZS. 
 
Tekmovalne pare določi žreb: 
a. polfinale:  par A: 1: 2, par B: 3: 4 
b. finale: zmagovalec para A: zmagovalcu para B.  
Tekma za 3. mesto se ne igra. 
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V. TEKMOVALNI SISTEM – DEKLETA 
 

A. DEKLETA U19 

 
RAZPIS 

113. člen 

 

Razpis tekmovanja objavi tekmovalna komisija KZS v marcu. 

 

1. DEL TEKMOVANJA 

114. člen 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki ga pripravi komisar lige 

na osnovi Bergerjevih tabel. 

 

Glede na število prijavljenih ekip se tekmovanje izvede: 

 

A. Prijavljenih 12 ali več ekip  

V primeru 12 ali več prijavljenih ekip jih komisar lige razdeli v 4 skupine po 4 ( 3) ekipe po 

teritorialnem načelu ( 1, 2, 3 in 4). 

 

B. Prijavljenih 11 ekip 

V primeru 11 prijavljenih ekip jih komisar lige razdeli v dve skupini s 6 (5) ekipami po 

teritorialnem načelu – skupini 1 in 2. 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (10 kol) in razporedu, ki je določen na 

podlagi Bergerjeve tabele. 

 

C. Prijavljenih 10 in manj ekip 

V primeru 10 ali manj prijavljenih ekip bodo vse ekipe nastopale v enotni ligi. 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki je določen na podlagi 

Bergerjeve tabele. 

 

2. DEL TEKMOVANJA 

115. člen 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki ga pripravi komisar 

lige. 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 
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A. Prijavljenih 12 ali več ekip  

 

I. prvi nivo tekmovanja za uvrstitev od 1. do 8. mesta: 

Skupina A SKL – prvo in drugouvrščene ekipe skupin 1., 2., 3. in 4. 

 

II. drugi nivo tekmovanja za uvrstitev od 9. mesta: 

Skupina B SKL - tretje in četrtouvrščene ekipe skupin 1., 2., 3. in 4. 

 

C. Prijavljenih 11 ekip 

 

I. prvi nivo tekmovanja za uvrstitev od 1. do 6. mesta  

Skupina A SKL –  prvo, drugo in tretjeuvrščene ekipe skupin 1 in 2. 

 

II. drugi nivo tekmovanja za uvrstitev od 7. do 11.  mesta  

Skupina B SKL – preostale uvrščene ekipe skupin 1 in 2. 

 

3. DEL TEKMOVANJA 

116. člen 

 

Na zaključnem turnirju sodelujejo štiri najboljše ekipe tekmovanja za uvrstitev od 1. do 6. 

mesta. 

 

Štiri ekipe odigrajo turnir po pokalnem sistemu, polfinalna para sta: 

prvi dan: 

1. par: prvouvrščena ekipa: četrtouvrščeni ekipi 

2. par: drugouvrščena ekipa: tretjeuvrščeni ekipi 

drugi dan: 

tekma za 3. mesto: poraženi ekipi 1. in 2. para 

tekma za 1. mesto: zmagovalni ekipi 1. in 2. para 

 

Organizator tekmovanja se določi na osnovi razpisa, ki ga tekmovalna komisija posreduje 

sodelujočim klubom in objavi na spletni strani KZS. 
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B. DEKLETA U17 

 
RAZPIS 

117. člen 

 

Razpis tekmovanja objavi tekmovalna komisija KZS v marcu. 

 

 

1. DEL TEKMOVANJA 

118. člen 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki ga pripravi komisar lige 

na osnovi Bergerjevih tabel. 

 

Glede na število prijavljenih ekip se tekmovanje izvede: 

 

A. prijavljenih 18 ali več ekip  

V primeru 18 ali več prijavljenih ekip komisar lige sodelujoče ekipe razdeli v 6 skupin po 4 ( 3) 

ekipe po teritorialnem načelu ( 1, 2, 3, 4,5 in 6). 

 

B. prijavljenih 17 ekip 

V primeru 17 prijavljenih ekip jih komisar lige razdeli v tri skupine s 6 (5) ekipami po 

teritorialnem načelu – skupine vzhod, center, zahod. 

 

C. Prijavljenih 12 do 16 ekip 

V primeru 12 do 16 prijavljenih ekip jih komisar lige razdeli v štiri skupine po 4 (3) ekipe po 

teritorialnem načelu – skupine vzhod, center, jug, zahod. 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (6 kol) in razporedu, ki je določen na 

podlagi Bergerjeve tabele. 

 

D. Prijavljenih 11 in manj ekip 

V primeru 11 ali manj prijavljenih ekip, bodo vse ekipe nastopajo v enotni ligi. 

 

 
2. DEL TEKMOVANJA  

119. člen 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki ga pripravi komisar lige. 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 

 

Glede na število prijavljenih ekip se tekmovanje izvede: 
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A. Prijavljenih 18 ali več ekip  

 

I. prvi nivo tekmovanja za uvrstitev od 1 do 12. mesta: 

a. skupina vzhod A –prvo in drugouvrščene ekipe skupin 1., 2. in 3.; 

b. skupina zahod A – prvo in drugouvrščene ekipe skupin 4., 5. in 6.. 

 

II. tretji nivo tekmovanja za uvrstitev od 13. mesta: 

a. skupina vzhod B – tretje in četrtouvrščene ekipe skupin 1., 2. in 3.; 

b. skupina zahod B – tretje in četrtouvrščene ekipe skupin 4., 5. in 6.. 

 

B. Prijavljenih 17 ekip 

 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se ne prenašajo. 

 

I. prvi nivo tekmovanja za uvrstitev od 1. do 6. mesta  

Skupina 1A SKL – prvo in drugouvrščene ekipe skupin vzhod, center in zahod. 

 

II. drugi nivo tekmovanja za uvrstitev od 7. mesta  

a. skupina 1B vzhod –  preostale ekipe skupine vzhod in del ekip skupine center; 

b. skupina 1B zahod – preostale ekipe skupine center in ekipe skupine zahod. 

 

C. Prijavljenih 12 do 16 ekip 

Ekipe odigrajo 12 kol po dvokrožnem ligaškem sistemu, v tem delu tekmovanja ekipe igrajo 

proti ekipam, s katerimi še niso igrale tekem v 1. delu tekmovanja. 

 

I. prvi nivo tekmovanja za uvrstitev od 1. do 8. mesta  

Skupina 1A SKL – prvo in drugouvrščene ekipe skupin vzhod, center, jug in zahod. 

 

II. drugi nivo tekmovanja za uvrstitev od 9. mesta  

a. skupina 1B vzhod –  preostale ekipe skupin vzhod in center; 

b. skupina 1B zahod – preostale ekipe skupin jug in zahod. 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki ga pripravi komisar lige. 
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3. DEL TEKMOVANJA  

120. člen 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki ga pripravi komisar lige. 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela ali drugega dela se n prenašajo. 

 

Glede na število prijavljenih ekip se tekmovanje izvede: 

 

A. Prijavljenih 18 ali več ekip  

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki ga pripravi komisar lige, 

v zadnjem kolu se srečajo ekipe, ki so zasedle enaka mesta v skupinah. 

 

I. prvi nivo tekmovanja za uvrstitev od 1. do 6. mesta: 

Skupina 1A SKL – prvo, drugo in tretjeuvrščene ekipe skupin vzhod A in zahod A. 

 

II. drugi nivo tekmovanja za uvrstitev od 7. do 12 mesta: 

Skupina 1B SKL – četrto, peto in šesto uvrščene ekipe skupin vzhod A in zahod A. 

 

III. tretji nivo tekmovanja za uvrstitev od 13. mesta: 

Ekipe, ki so sodelovale v tekmovanju B SKL komisar lige razdeli v ustrezno število skupin po 4 

(3) ekipe po teritorialnem načelu. Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in 

razporedu, ki ga pripravi komisar lige. 

 

4. DEL TEKMOVANJA 

121. člen 

 

V zaključnem delu tekmovanju – dvodnevni finalni turnir – sodelujejo štiri prvouvrščene ekipe 

skupine 1A SKL. 

 

Štiri ekipe odigrajo turnir po pokalnem sistemu, polfinalna para sta: 

prvi dan: 

1. par: prvouvrščena ekipa: četrtouvrščeni ekipi 

2. par: drugouvrščena ekipa: tretjeuvrščeni ekipi 

drugi dan: 

tekma za 3. mesto: poraženi ekipi 1. in 2. para 

tekma za 1. mesto: zmagovalni ekipi 1. in 2. para 

 

Organizator tekmovanja se določi na osnovi razpisa, ki ga tekmovalna komisija posreduje 

sodelujočim klubom in objavi na spletni strani KZS. 
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C. DEKLETA U15 

 
RAZPIS 

122. člen 

 

Razpis tekmovanja objavi tekmovalna komisija KZS v marcu. 

 

123. člen 

 

Igralni čas v tem tekmovanju je 4 x 10 minut z 10 minutnim odmorom med polčasom. 

 

V vseh kategorijah in na vseh nivojih tekmovanj deklet U15, U13, U11, U9 je izrecno 

prepovedano igranje vseh oblik postavljenih conskih obramb. 

 

V tekmovanju deklet U15 je dovoljeno igranje osebnega pressinga. Dovoljeno je podvajanje 

izključno v napadalni polovici in ob sredinski črti. Iz takšne obrambe mora ekipa preiti v osebno 

mož moža obrambo. 

 

 

1. DEL TEKMOVANJA 

 
124. člen 

 

Tekmovanje poteka po naslednjih modelih: 

a. če se prijavi do 24 ekip:  

se tekmovanje izvede v šestih skupinah s po 4 (3) ekipami  

b. če se prijavi več kot 24 ekip:  

se tekmovanje izvede v osmih skupinah s po 4 (3) ekipami  

V kolikor se v tekmovanje prijavi več kot 32 ekip, se za B ekipe klubov v 1. delu tekmovanja 

izvede ločeno tekmovanje. 

 

a. prijavljenih do 24 ekip 

Na osnovi prispelih prijav komisar lige sodelujoče ekipe razdeli v 6 skupin s 4 (3) ekipami po 

teritorialnem načelu – (1, 2, 3, 4, 5 in 6). 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki ga pripravi komisar lige. 

 

a. prijavljenih več kot 24 ekip 

Na osnovi prispelih prijav komisar lige sodelujoče ekipe razdeli v 8 skupin s 4 (3) ekipami po 

teritorialnem načelu – (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8) in po potrebi še skupine z B ekipami. 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki ga pripravi komisar lige. 
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2. DEL TEKMOVANJA 

 
125. člen 

 

a. prijavljenih do 24 ekip 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (8 kol) in razporedu, ki je določen na 

podlagi Bergerjeve tabele. 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 

 

I. prvi nivo tekmovanja za uvrstitev od 1. do 12. mesta: 

a. skupina A1 –prvo in drugouvrščene ekipe skupin 1., 2. in 3.; 

b. skupina A2 – prvo in drugouvrščene ekipe skupin 4., 5. in 6.. 

Tekmovanje poteka v času od novembra do januarja. 

 

II. tretji nivo tekmovanja za uvrstitev od 13. mesta: 

a. skupina B1 – tretje in četrtouvrščene ekipe skupin 1., 2. in 3.; 

b. skupina B2 –tretje in četrtouvrščene ekipe skupin 4., 5. in 6.. 

 

b. prijavljenih več kot 24 ekip 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (12 kol) in razporedu, ki je določen na 

podlagi Bergerjeve tabele. 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 

 

I. prvi nivo tekmovanja za uvrstitev od 1. do 12. mesta: 

a. skupina A1 –prvo in drugouvrščene ekipe skupin 1., 2., 3. in 4.; 

b. skupina A2 – prvo in drugouvrščene ekipe skupin 5., 6., 7. in 8.. 

Tekmovanje poteka v času od novembra do januarja. 

 

II. tretji nivo tekmovanja za uvrstitev od 16. mesta: 

a. skupina B1 – tretje in četrtouvrščene ekipe skupin 1., 2., 3. in 4.; 

b. skupina B2 –tretje in četrtouvrščene ekipe skupin 5., 6., 7. in 8.. 
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3. DEL TEKMOVANJA  

 
126. člen 

 

a. prijavljenih do 24 ekip 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki ga pripravi komisar lige. 

V zadnjem kolu se srečajo ekipe, ki so zasedle enaka mesta v skupinah. 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega oziroma drugega dela se prenašajo. 

 

I. prvi nivo tekmovanja za uvrstitev od 1. do 6. mesta: 

skupina 1A SKL – prvo, drugo in tretjeuvrščene ekipe skupin A1 in A2. 

  

II. drugi nivo tekmovanja za uvrstitev od 7. do 12 mesta: 

skupina 1B SKL – četrto, peto in šesto uvrščene ekipe skupin A1 in A2. 

 

III. tretji nivo tekmovanja za uvrstitev od 13. mesta: 

Ekipe drugega dela tekmovanja B SKL komisar lige razdeli v ustrezno število skupin s 4 (3) 

ekipami po teritorialnem načelu. Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in 

razporedu, ki ga pripravi komisar lige na osnovi Bergerjevih tabel. 

 

b. prijavljenih več kot 24 ekip 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki ga pripravi komisar lige. 

V zadnjem kolu se srečajo ekipe, ki so zasedle enaka mesta v skupinah. 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega oziroma drugega dela se prenašajo. 

 

I. prvi nivo tekmovanja za uvrstitev od 1. do 6. mesta: 

skupina 1A SKL – prvo, drugo in tretjeuvrščene ekipe skupin A1 in A2. 

 

II. drugi nivo tekmovanja za uvrstitev od 7. do 12 mesta: 

skupina 1B SKL – četrto, peto in šesto uvrščene ekipe skupin A1 in A2. 

 

III. tretji nivo tekmovanja za uvrstitev od 13. mesta: 

Sedmo in osmouvrščene ekipe A1 in A2 in ekipe drugega dela tekmovanja B SKL komisar lige 

razdeli v ustrezno število skupin s 4 (3) ekipami po teritorialnem načelu. Tekmovanje poteka 

po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki ga pripravi komisar lige na osnovi 

Bergerjevih tabel. 
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4. DEL TEKMOVANJA – FINALNI TURNIR 

 
127. člen 

 

V zaključnem delu tekmovanju – dvodnevni finalni turnir – sodelujejo štiri prvouvrščene ekipe 

skupine 1A SKL. 

 

Štiri ekipe bodo odigrale turnir po pokalnem sistemu, polfinalna para sta: 

prvi dan: 

1. par: prvouvrščena ekipa: četrtouvrščeni ekipi 

2. par: drugouvrščena ekipa: tretjeuvrščeni ekipi 

drugi dan: 

tekma za 3. mesto: poraženi ekipi 1. in 2. para 

tekma za 1. mesto: zmagovalni ekipi 1. in 2. para 

 

Organizator tekmovanja se določi na osnovi razpisa, ki ga tekmovalna komisija posreduje 

sodelujočim klubom in objavi na spletni strani KZS. 
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D. DEKLETA U13 

 
RAZPIS 

128. člen 

 

Razpis tekmovanja objavi tekmovalna komisija KZS v marcu. 

 

129. člen 

 

V tekmovanju deklet U13 je igralni čas 4 x 8 minut. Odmor med drugo in tretjo četrtino (polčas) 

je dolg 3 minute, odmor med prvo in drugo in tretjo in četrto četrtino je dolg 1 minuto. 

Podaljšek traja 5 minut. 

 

Ekipa mora šteti najmanj 10 za igro pripravljenih igralk. V prvi in drugi četrtini trener pred 

začetkom tekme poljubno izbere 5 oziroma 6 igralk (peterki A in B).  V tretji in četrti četrtini 

trener med polčasom tekme poljubno izbere 5 oziroma 6 igralk (peterki C in D) izmed vseh 

igralk. V podaljšku/podaljških trener poljubno izbira igralke. 

 

Bonus ekipe je 7 osebnih napak. 

 

V vseh kategorijah in na vseh nivojih tekmovanj deklet U15, U13, U11, U9 je izrecno 

prepovedano igranje vseh oblik postavljenih conskih obramb. 

 

V tekmovanju deklet U13 je dovoljeno igranje osebnega pressinga. Dovoljeno je podvajanje 

izključno v napadalni polovici in ob sredinski črti. Iz takšne obrambe mora ekipa preiti v osebno 

mož moža obrambo. 

 

 

1. DEL TEKMOVANJA 

130. člen 

 

Tekmovanje poteka po naslednjih modelih: 

 

a. če se prijavi do 24 ekip:  

se tekmovanje izvede v šestih skupinah s po 4 (3) ekipami; 

 

b. če se prijavi več kot 24 ekip:  

se tekmovanje izvede v osmih skupinah s po 4 (3) ekipami. 

 

V kolikor se v tekmovanje prijavi več kot 32 ekip, se za B ekipe klubov v 1. delu tekmovanja 

izvede ločeno tekmovanje. 
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Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki ga pripravi komisar lige. 

 

 

2. DEL TEKMOVANJA  

131. člen 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu v obliki turnirjev (6 kol za ekipo), na 

katerem vsaka ekipa odigra dve tekmi in razporedu, ki ga določi komisar lige. 

Rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se ne prenašajo. 

 

a. prijavljenih do 24 ekip 

 

I. prvi nivo tekmovanja za uvrstitev od 1. do 12. mesta: 

a. skupina A1– prvouvrščena ekipi skupin 1 in 3 in drugouvrščena ekipa skupine 2; 

b. skupina A2 - prvouvrščena ekipa skupine 2 drugouvrščeni ekipi skupine 1 in 3; 

c. skupina A3– prvouvrščena ekipi skupin 4 in 6 in drugouvrščena ekipa skupine 5; 

d. skupina A4 - prvouvrščena ekipa skupine 5 drugouvrščeni ekipi skupine 4 in 6. 

 

II. tretji nivo tekmovanja za uvrstitev od 13. mesta: 

a. skupina C1 –  tretjeuvrščeni ekipi skupin 1 in 3 in četrtouvrščena ekipa skupine 2; 

b. skupina C2 - tretjeuvrščena ekipa skupine 2 in četrtouvrščeni ekipi skupine 1 in 3; 

c. skupina C3 – tretjeuvrščeni ekipi skupin 4 in 6 in drugouvrščena ekipa skupine 5; 

d. skupina C4 - tretjeuvrščena ekipa skupine 5 in četrtouvrščeni ekipi skupine 4 in 6. 

 

b. prijavljenih več kot 24 ekip 

 

I. prvi nivo tekmovanja za uvrstitev od 1. do 16. mesta: 

a. skupina A1 – prvouvrščena ekipi skupin 1 in 3 in drugouvrščeni ekipi skupin 2 in 4; 

b. skupina A2 – prvouvrščeni ekipi skupin 2 in 4 in drugouvrščeni ekipi skupin 1 in 3; 

c. skupina A3 – prvouvrščeni ekipi skupin 5 in 7 in drugouvrščeni ekipi skupin 6 in 8; 

d. skupina A4 – prvouvrščeni ekipi skupin 6 in 8 in drugouvrščeni ekipi skupin 5 in 7. 

 

II. tretji nivo tekmovanja za uvrstitev od 17. mesta: 

Tretje in četrtouvrščene ekipe skupin in tekmovanja B ekip SKL komisar lige razdeli v ustrezno 

število skupin s 4 (3) ekipami ob upoštevanju izidov prvega dela tekmovanja po teritorialnem 

načelu. Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu v obliki turnirjev. 
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3. DEL TEKMOVANJA  

132. člen 

 

a. prijavljenih do 24 ekip 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu v obliki turnirjev (ekipa odigra 6 tekem), 

na katerem vsaka ekipa odigra dve tekmi in razporedu, ki ga določi komisar lige.  

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz drugega dela se prenašajo. 

 

I. prvi nivo tekmovanja za uvrstitev od 1. do 8. mesta: 

a. skupina A1 – prvo in drugouvrščeni ekipi skupin A1 in A2; 

b. skupina A2 – prvo in drugouvrščeni ekipi skupin A3 in A4. 

 

II. drugi nivo tekmovanja za uvrstitev od 9. do 16. mesta: 

a. skupina B1 – tretjeuvrščeni ekipi skupin A1 in A2 in prvouvrščeni ekipi skupin C1 in C2; 

b. skupina B2 – tretjeuvrščeni ekipi skupin A3 in A4 in prvouvrščena ekipi skupin C3 in C4; 

 

III. tretji nivo tekmovanja za uvrstitev od 17 mesta: 

a. skupina C1 - drugo in tretjeuvrščeni ekipi skupin vzhod C1 in vzhod C2; 

b. skupina C2 – drugo in tretjeuvrščeni ekipi skupin zahod C3 in zahod C4. 

 

b. prijavljenih več kot 24 ekip 

 

I. prvi nivo tekmovanja za uvrstitev od 1. do 8. mesta: 

a. skupina A1 – prvo in drugouvrščeni ekipi skupin A1 in A2; 

b. skupina A2 – prvo in drugouvrščeni ekipi skupin A3 in A4. 

 

II. drugi nivo tekmovanja za uvrstitev od 9. mesta: 

 

Tretje in četrtouvrščene ekipe skupin A1, A2, A3, A4 ter prvouvrščene ekipe skupin B tvorijo 

nove skupine s 4 (3) ekipami po teritorialnem načelu. 

 

Preostale ekipe skupin B komisar lige razdeli ekipe glede na tekmovalno uspešnost v drugem 

delu tekmovanja v ustrezno število skupin s 4 (3) ekipami po teritorialnem načelu. Tekmovanje 

poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu v obliki turnirjev. 
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4. DEL TEKMOVANJA – IZLOČILNE TEKME ZA UVRSTITEV NA FINALNI TURNIR IN FINALNI 

TURNIR 

 
133. člen 

 

Drugo in tretjeuvrščene ekipe skupin Vzhod C1 in Zahod C1 odigrajo tekme za uvrstitev na 

zaključni turnir. 

 

Pari tekem so naslednji: 

Drugouvrščena ekipa skupine Vzhod C1 : tretjeuvrščena ekipa skupine Zahod C1 

Drugouvrščena ekipa skupine Zahod C1 : tretjeuvrščena ekipa skupine Vzhod C1 

 

Ekipe igrajo dve tekmi z možnostjo neodločenega rezultata. Na drugi tekmi se v primeru 
skupnega neodločenega rezultata obeh tekem igrajo podaljški (eden ali več) do končnega 
zmagovalca. Prednost druge tekme na domačem igrišču imata drugouvrščeni ekipi tretjega 
dela tekmovanja deklet U13. 
  
V zaključnem delu tekmovanju – enodnevni finalni turnir – sodelujejo prvouvrščene ekipe 3. 

dela tekmovanja Vzhod C1 in Zahod C1 ter zmagovalni ekipi izločilnih tekem za uvrstitev na 

zaključni turnir. 

 

Štiri ekipe odigrajo turnir po pokalnem sistemu, polfinalni pari se izžrebajo. V polfinalu se med 

sabo ne morejo pomeriti prvouvrščene ekipe tretjega dela tekmovanja deklet U13. 

 

Dopoldan ekipe odigrajo polfinalne tekmi, popoldan pa tekmi za 1. in 3. mesto. 

 

Organizator tekmovanja se določi na osnovi razpisa, ki ga tekmovalna komisija posreduje 

sodelujočim klubom in objavi na spletni strani KZS. 
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E. DEKLETA U13 - POKALNO TEKMOVANJE 

 
RAZPIS 
 

134. člen 

 

Razpis tekmovanja objavi tekmovalna komisija KZS v marcu. 

 

V tekmovanju lahko sodelujejo tudi ekipe iz Slovenije, ki ne sodelujejo v ligaškem tekmovanju 

ter ekipe, katerih klubi imajo sedež v zamejstvu. 

 

135. člen 

 

V pokalnem tekmovanju deklet U13 je igralni čas 4 x 8 minut. Odmor med drugo in tretjo 

četrtino (polčas) je dolg 3 minute, odmor med prvo in drugo in tretjo in četrto četrtino je dolg 

1 minuto. Podaljšek traja 5 minut. 

 

Ekipa mora šteti najmanj 10 za igro pripravljenih igralk. V prvi in drugi četrtini trener pred 

začetkom tekme poljubno izbere 5 oziroma 6 igralk (peterki A in B). V tretji in četrti četrtini 

trener med polčasom tekme poljubno izbere 5 oziroma 6 igralk (peterki C in D) izmed vseh 

igralk. V podaljšku/podaljških trener poljubno izbira igralke. 

 

Tekme se igrajo z žogo št. 6. 

 

Bonus ekipe je 7 osebnih napak. 

 

V vseh kategorijah in na vseh nivojih tekmovanj deklet U15, U13, U11, U9 je izrecno 

prepovedano igranje vseh oblik postavljenih conskih obramb. 

 

V tekmovanju deklet U13 je dovoljeno igranje osebnega pressinga. Dovoljeno je podvajanje 

izključno v napadalni polovici in ob sredinski črti. Iz takšne obrambe mora ekipa preiti v osebno 

mož moža obrambo. 

 

1. DEL TEKMOVANJA  

 
136. člen 

 
V 1. krogu igrajo dve tekmi z možnostjo neodločenega rezultata. Na drugi tekmi se v primeru 

skupnega neodločenega rezultata obeh tekem igrajo podaljški (eden ali več) do končnega 

zmagovalca. Prednost druge tekme na domačem igrišču ima slabše uvrščena ekipa v ligaškem 

delu pretekle tekmovalne sezone. 
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V 2., 3., 4. in 5. krogu igrajo dve tekmi z možnostjo neodločenega rezultata. Na drugi tekmi se 

v primeru skupnega neodločenega rezultata obeh tekem igrajo podaljški (eden ali več) do 

končnega zmagovalca. Prednost druge tekme na domačem igrišču ima slabše uvrščena ekipa 

v ligaškem delu  tekmovalne sezone. 

 

137. člen 

 

Za 1. in 2. krog tekmovanja komisar lige opravi skupen žreb. 

 

Žreb za 1. krog tekmovanja se izvede v primeru sodelovanja 33 in več ekip. Ekipe so razdeljene 

v štiri skupine po teritorialnem načelu - vzhod I in II in zahod I in II. 

 

Žreb za 2. krog tekmovanja se izvede ob sodelovanju za 17 do 32 ekip. Ekipe so razdeljene v 

štiri skupine po teritorialnem načelu - vzhod I in II in zahod I in II. 

 

Žreb za 3. krog tekmovanja se izvede za 16 ekip. Ekipe so razdeljene v dve skupini po 

teritorialnem načelu - vzhod in zahod. 

 

Žreb za 4. krog tekmovanja se izvede za 8 ekip brez upoštevanja teritorialnega načela. 

 
Žreb za 5. krog tekmovanja – polfinale - za 4 ekip se izvede brez teritorialne razdelitve: 

1. tekma: par A, 

2. tekma: par B, 

 
2. DEL TEKMOVANJA 

 
138. člen  

 

Na zaključnem delu tekmovanja sodelujejo vse ekipe udeleženke tekem 5. kroga – polfinalnih 

tekem. Tekmovanje poteka v kraju, kjer se igra zaključni turnir pokalnega tekmovanja za 

članice in je enodnevno. 

Tekmovalna para sta:  

tekma za 3. mesto: poraženec  para A: poraženec para B; 

finale: zmagovalec para A: zmagovalec para B. 
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F. DEKLETA U11 

 
RAZPIS 
 

139. člen 

 

Razpis tekmovanja objavi tekmovalna komisija KZS v marcu in znova v septembru. 

 

V tekmovanju lahko sodelujejo tudi ekipe iz Slovenije, ki ne sodelujejo v ligaškem tekmovanju 

ter ekipe, katerih klubi imajo sedež v zamejstvu. 

 

 

140. člen 

 

Igralni čas je 4 x 8 minut. Odmor med drugo in tretjo četrtino (polčas) je dolg 3 minute, odmor 

med prvo in drugo in tretjo in četrto četrtino je dolg 1 minuto. V primeru neodločenega izida po 

zaključku rednega dela, se podaljški ne igrajo. 

 

Ekipa mora šteti najmanj 8 za igro pripravljenih igralk (igra se s štirimi igralkami v polju). V prvi 

in drugi četrtini trener pred začetkom tekme poljubno izbere 4 oziroma 5 ali 6 igralk (četverki 

A in B).  V tretji in četrti četrtini trener med polčasom tekme poljubno izbere 4 oziroma 5 ali 6 

igralk (četverki C in D) izmed vseh igralcev. 

 

Tekme se igrajo z žogo št. 5. 

 

Bonus ekipe je 7 osebnih napak. 

 

V vseh kategorijah in na vseh nivojih tekmovanj deklet U15, U13, U11, U9 je izrecno 

prepovedano igranje vseh oblik postavljenih conskih obramb. 

 

1. DEL 

141. člen 

 

Na osnovi prispelih prijav komisar lige sodelujoče ekipe razdeli v 6 skupin po 4 (3) ekipe po 

teritorialnem načelu (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu v obliki turnirjev (ekipa odigra 6 tekem), 

na katerem vsaka ekipa odigra dve tekmi in razporedu, ki ga določi komisar lige. 

 

2. DEL  

142. člen 



Košarkarska zveza Slovenije 

 

Tekmovalni_pravilnik_26_9_2019

 

88 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu v obliki turnirjev (ekipa odigra 6 tekem), 

na katerem vsaka ekipa odigra dve tekmi in razporedu, ki ga določi komisar lige. 
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I. prvi nivo tekmovanja: 

a. skupini VA1 - prvouvrščena ekipi skupin 1 in 3 in drugouvrščena ekipa skupine 2; 

b. skupini VA2 – prvouvrščena ekipa skupine 2 in drugouvrščeni ekipi skupin 1 in 3; 

c. skupini ZA1 - prvouvrščena ekipi skupin 4 in 6 in drugouvrščena ekipa skupine 5; 

d. skupina ZA2 – prvouvrščena ekipa skupine 5 in drugouvrščeni ekipi skupin 4 in 6. 

 

II. tretji nivo tekmovanja: 

a. skupini VB1 - tretjeuvrščeni ekipi skupin 1 in 3 in četrtouvrščena ekipa skupine 2; 

b. skupini VB2 – tretjeuvrščena ekipa skupine 2 in četrtouvrščeni ekipi skupin 1 in 3; 

c. skupini ZB1 - tretjeuvrščeni ekipi skupin 4 in 6 in četrtouvrščena ekipa skupine 5; 

d. skupina ZD2 – tretjeuvrščena ekipa skupine 5 in četrtouvrščeni ekipi skupin 4 in 6. 

 

3. DEL 

143. člen 

 

Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu v obliki turnirjev (ekipa odigra 6 tekem), 

na katerem vsaka ekipa odigra dve tekmi in razporedu, ki ga določi komisar lige. 

 

I. prvi nivo tekmovanja: 

a. skupina V1 – prvo in drugouvrščeni ekipi skupin vzhod A1 in vzhod A2; 

b. skupina Z1 – prvo in drugouvrščeni ekipi skupin zahod A1 in zahod A2. 

 

II. drugi nivo tekmovanja: 

a. skupina V2 – tretjeuvrščene ekipe skupin vzhod A1 in vzhod A2 in prvouvrščena ekipi skupin 

vzhod B1 in vzhod B2; 

b. skupina Z2 – tretjeuvrščene ekipe skupin zahod A1 in zahod A2 in prvouvrščena ekipi skupin 

zahod B1 in zahod B2. 

 

III. tretji nivo tekmovanja: 

a. skupina V3 – drugo in tretjeuvrščeni ekipi skupin vzhod B1 in vzhod B2; 

b. skupina Z3 – drugo in tretjeuvrščeni ekipi skupin zahod B1 in zahod B2. 
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G. DEKLETA U9 

 
RAZPIS 
 

144. člen 

 

Razpis tekmovanja objavi tekmovalna komisija KZS v marcu in znova v novembru. 

 

145. člen 

 

Igralni čas je 4 x 6 minut. Odmor med drugo in tretjo četrtino (polčas) je dolg 3 minute, odmor 

med prvo in drugo in tretjo in četrto četrtino je dolg 1 minuto. V primeru neodločenega izida po 

zaključku rednega dela, se podaljški ne igrajo. 

 

Ekipa mora šteti najmanj 6 za igro pripravljenih igralk (igra se s tremi igralkami v polju). V prvi 

in drugi četrtini trener pred začetkom tekme poljubno izbere 3 oziroma 4 ali 5 igralk (trojki A 

in B). V tretji in četrti četrtini trener med polčasom tekme poljubno izbere 3 oziroma 4 ali 5 

igralk (trojki C in D) izmed vseh igralk. 

 

Tekme se igrajo z žogo št. 5. 

 

Bonus ekipe je 7 osebnih napak. 

 

V vseh kategorijah in na vseh nivojih tekmovanj deklet U15, U13, U11, U9 je izrecno 

prepovedano igranje vseh oblik postavljenih conskih obramb. 

 

146. člen 

 

Na osnovi prispelih prijav komisar lige razdeli sodelujoče ekipe v več skupin po teritorialnem 

načelu. 

 

Tekmovanje poteka v obliki turnirjev z več sodelujočimi ekipami, na katerem vsaka ekipa 

odigra dve ali več tekmi. 

 

Razpored tekem določi komisar lige. 
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VI. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

A. PRENAŠANJE TOČK MED POSAMEZNIMI DELI TEKMOVANJ 
 

147. člen 

 

Ob prehodu iz enega dela tekmovanja v drug del v vseh starostnih kategorijah ekipe prenesejo 

izide medsebojnih srečanj. 

 

V primeru združevanja posameznih ekip dveh ali več tekmovalnih skupin iz enega dela 

tekmovanja v drug del tekmovanja ekipe ne prenesejo izidov tekem. 

 

 

B. DOLOČANJE KONČNE RAZVRSTITVE EKIP 

 

148. člen 

 

Vrstni red ekip v posameznem tekmovanju se določa na podlagi števila osvojenih točk v skladu 

s Pravili igre FIBA. 

 

149. člen 

 

Po zaključku vsake tekmovalne sezone Tekmovalna komisija objavi končni vrstni red vseh ekip, 

ki so sodelovale v tekmovanju posamezne starostne kategorije. 

 

Določanje končnega vrstnega reda v tekmovanjih, kjer je organizirano: 

1. igranje končnice (play off) za člane in članice: 

vrstni red prvih dveh ekip določen na osnovi doseženega števila zmag na  finalnih tekmah: 

Vrstni red ekip v državnem prvenstvu se določi na podlagi doseženega rezultata v končnici in 

dosežene uvrstitve po drugem delu tekmovanja (tekmovanju za prvaka): 

a. prvouvrščena ekipa (državni prvak) – zmagovalec finala končnice za naslov državnega 

prvaka, 

b. drugouvrščena ekipa – udeleženec finala končnice za naslov državnega prvaka, 

c. tretjeuvrščena ekipa – najbolje uvrščena ekipa drugega dela tekmovanja za naslov prvaka, 

ki ni sodelovala v finalu končnice za naslov državnega prvaka, 

d. četrtouvrščena ekipa – druga najbolje uvrščena ekipa drugega dela tekmovanja za naslov 

prvaka, ki ni sodelovala v finalu končnice za naslov državnega prvaka. 

e. vrstni red ostalih ekip se določi na podlagi uvrstitve v zadnjem delu ligaškega tekmovanja. 

2. igranje zaključnih turnirjev v mlajših starostnih kategorijah (fantje, dekleta U19, U17, U15, 

U13): 
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Vrstni red prvih štirih ekip določen na osnovi uvrstitve na zaključnem turnirju: 

- prvouvrščena ekipa - zmagovalna ekipa tekme za 1. mesto; 

- drugouvrščena ekipa – poražena ekipa tekme za 1. mesto; 

- tretjeuvrščena ekipa - zmagovalna ekipa tekme za 3. mesto; 

- četrtouvrščena ekipa – poražena ekipa tekme za 3. mesto; 

 

Vrstni red ostalih ekip se določi na podlagi uvrstitve v zadnjem delu ligaškega tekmovanja, pri 

čemer se upošteva: 

1. končni vrstni red ekip v tekmovanju, izvedenem v samo eni skupini, 

2. pri določitvi končnega vrstnega reda ekip v tekmovanju, izvedenem v več skupinah in 

več nivojih, se upošteva: 

a. število osvojenih točk med enako uvrščenimi ekipami skupin istega nivoja, 

b. odstotek osvojenih točk med enako uvrščenimi ekipami istega nivoja, v kolikor je v 

kateri od skupin sodelovalo manj ekip, 

c. koš razlika vseh danih in prejetih košev v kolikor imata dve ali več enako uvrščenih 

ekip enako število točk, 

d. koš razlika vseh danih in prejetih košev v kolikor imata dve ali več enako uvrščenih 

ekip enak odstotek osvojenih točk. 

 

Zbirna lestvica, ki jo Tekmovalna komisija KZS objavi v zaključnem biltenu zajema rezultate 

vseh dejansko odigranih tekem od kvalifikacij do zaključnega turnirja, ki jih je ekipa dosegla, 

vendar ne upošteva izidov tekem, ki so bili preneseni med posameznimi deli tekmovanja. 

 

 

C. NAPREDOVANJE OZIROMA IZPADANJE EKIP 

 

150. člen 

 

Ekipe napredujejo in izpadajo iz posameznih tekmovanj v skladu z določili zapisanimi v tem 

pravilniku in določili Pravilnika o licenciranju. 

 

151. člen 

 

Po zaključku vsake tekmovalne sezone Tekmovalna komisija objavi vrstni red vseh članskih 

ekip, ki pridobijo pravico nastopa v naslednji tekmovalni sezoni.  

Vrstni red se določi na osnovi rezultatov pretekle tekmovalne sezone ob upoštevanju določil 

o napredovanju oziroma izpadanju ekip. Ekipe, ki  v skladu z določili tega pravilnika 

napredujejo v višji rang tekmovanja so uvrščene pred ekipami, ki iz njega izpadajo. 

 

152. člen 
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V primeru sprememb tekmovalnega sistema zaradi zmanjšanja števila ekip v 1. SKL se v 

tekmovanje vedno uvrsti zmagovalec iz druge stopnje tekmovanja, iz tekmovanja izpade 

ustrezno večje število ekip, ki so uvrščene na zadnja mesta. 

 

V primeru sprememb tekmovalnega sistema zaradi zmanjšanja števila ekip v 2. SKL se v 

tekmovanje vedno uvrsti prvouvrščena ekipa iz tretje stopnje tekmovanja, drugouvrščena 

ekipa tretje stopnje tekmovanja igra kvalifikacijski tekmi z ustrezno uvrščeno ekipo iz druge 

stopnje tekmovanja, iz tekmovanja izpade ustrezno večje število ekip, ki so uvrščene na zadnja 

mesta. 

 

V primeru sprememb tekmovalnega sistema zaradi zmanjšanja števila ekip v 3. SKL se v 

tekmovanje vedno uvrsti prvouvrščena ekipa iz 4. SKL, drugouvrščena ekipa četrte stopnje 

tekmovanja igra kvalifikacijski tekmi z ustrezno uvrščeno ekipo tretje stopnje tekmovanja, iz 

tekmovanja izpade ustrezno večje število ekip, ki so uvrščene na zadnja mesta. 

 

 

VII. PREHODNE DOLOČBE 
 

153. člen 

 

1. Ta pravilnik je sprejel Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije na svoji redni seji, dne  8. 7. 

2008 in stopi v veljavo v tekmovalni sezoni 2008/2009. 

2. Dopolnitve tega pravilnika, ki se nanašajo na tekmovanja v kategoriji članov, je sprejel IO 

KZS na svoji redni seji, dne 21. 12. 2009 in stopijo v veljavo v tekmovalni sezoni 2010/2011 

oziroma 2011/2012. 

3. Dopolnitve tega pravilnika, ki se nanašajo na tekmovanja v kategoriji članov, članic in 

kadetinj je sprejel IO KZS na svoji redni seji, dne 15. 6. 2010 in stopijo v veljavo v tekmovalni 

sezoni 2010/2011 oziroma 2011/2012. 

4. Dopolnitve tega pravilnika, ki se nanašajo na tekmovanja v kategoriji članov, je sprejel IO 

KZS na svoji redni seji, dne 20. 6. 2011 in stopijo v veljavo v tekmovalni sezoni 2011/2012. 

5. Dopolnitve tega pravilnika, ki se nanašajo na tekmovanja v kategoriji pionirjev in pionirk do 

14, do 12 in do 10 let, je sprejel IO KZS na svoji redni seji, dne 21. 12. 2012  in stopijo v veljavo 

v tekmovalni sezoni 2013/2014. 

6. Dopolnitve tega pravilnika, ki se nanašajo na tekmovanja v kategoriji članov 1., 2., 3. in 4. 

SKL, je sprejel IO KZS na svoji redni seji, dne 20. 5. 2013  in stopijo v veljavo v tekmovalni sezoni 

2013/2014. 

7. Dopolnitve tega pravilnika, ki se nanašajo na tekmovanja v kategoriji članov 3. SKL in 1. SKL 

za članice, je sprejel IO KZS na svoji redni seji, dne 15. 7. 2013 in stopijo v veljavo v tekmovalni 

sezoni 2013/2014. 
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8. Dopolnitve tega pravilnika, ki se nanašajo na tekmovanja v kategoriji članov – superpokal, 

2. SKL za članice, pokalnega tekmovanja za starejše pionirje in pionirke do 14 let in 1. in 2. SKL 

za pionirje do 12 let je sprejel IO KZS na svoji redni seji, dne 16. 12. 2013 in stopijo v veljavo v 

tekmovalni sezoni 2014/2015. 

9. Dopolnitve tega pravilnika, ki se nanašajo na vsa tekmovanja mlajših starostnih kategorij v 

moški in ženski kategoriji je sprejel IO KZS na svoji redni seji, dne  3. 3. 2014 in stopijo v veljavo 

v tekmovalni sezoni 2014/2015. 

10. Dopolnitve tega pravilnika, ki se nanašajo na 4. SKL za člane, preimenovane mlajših 

starostnih kategorij in prenose izidov tekem med posameznimi stopnjami tekmovanja je 

sprejel IO KZS na svoji redni seji, dne 26. 5. 2014 in stopijo v veljavo v tekmovalni sezoni 

2014/2015. 

10. Dopolnitve tega pravilnika, ki se nanašajo na pokalno tekmovanje za člane, e sprejel IO KZS 

na svoji redni seji, dne 15.12. 2014 in stopijo v veljavo v tekmovalni sezoni 2014/2015. 

11. Dopolnitve tega pravilnika, ki se nanašajo na tekmovanja članov 3. In 4. SKL je sprejel IO 

KZS na svoji redni seji, dne 13. 4. 2015 in stopijo v veljavo v tekmovalni sezoni 2015/2016. 

12. Dopolnitve tega pravilnika, ki se nanašajo na vsa tekmovanja mlajših starostnih kategorij v 

moški in ženski kategoriji je sprejel IO KZS na svoji redni seji, dne  25. 5. 2015 in stopijo v 

veljavo v tekmovalni sezoni 2015/2016. 

13. Dopolnitve tega pravilnika, ki se nanašajo na pokalno tekmovanje za člane, je sprejel IO 

KZS na svoji redni seji, dne 20. 6. 2015 in stopijo v veljavo v tekmovalni sezoni 2015/2016. 

14. Dopolnitve tega pravilnika, ki se nanašajo uvodne določbe, na tekmovanje 1.SKL in 3. SKL 

in na pokalno tekmovanje za člane je sprejel IO KZS na svoji redni seji, dne 5. 10. 2015 in stopijo 

v veljavo v tekmovalni sezoni 2015/2016. 

15. Dopolnitve tega pravilnika, ki se nanašajo na tekmovanje 1.SKL za člane je sprejel IO KZS 

na svoji redni seji, dne 14. 3. 2016 in stopijo v veljavo v tekmovalni sezoni 2015/2016. 

16. Dopolnitve tega pravilnika, ki se nanašajo na tekmovanje 1.SKL za člane, dekleta U17 in 

pokalnega tekmovanja za fante in dekleta U13 je sprejel IO KZS na svoji redni seji, dne 30. 5. 

2016 in stopijo v veljavo v tekmovalni sezoni 2015/2016. 

17. Dopolnitve tega pravilnika, ki se nanašajo na tekmovanje deklet U13 je sprejel IO KZS na 

svoji redni seji, dne 13. 3. 2017 in stopijo v veljavo v tekmovalni sezoni 2017/2018. 

18. Dopolnitve tega pravilnika, ki se nanašajo na splošne določbe tekmovanje fantov U15 je 

sprejel IO KZS na svoji redni seji, dne 29. 5. 2017 in stopijo v veljavo v tekmovalni sezoni 

2017/2018. 

19. Dopolnitve tega pravilnika, ki se nanašajo na tekmovanja Deklet U13, Mini pokala Spar in 

Mini pokala deklet ter Fantov U11 in Deklet U11 (85., 90., 133., 134., 139. člen) je sprejel IO 

KZS na svoji redni seji, dne 15. 3. 2018 in stopijo v veljavo v tekmovalni sezoni 2018/2019. 

20. Dopolnitve tega pravilnika, ki se nanašajo na tekmovanja članov 1. SKL in članov 2. SKL (od 

8. do 18. člen) je sprejel IO KZS na svoji redni seji, dne 5. 6. 2018 in stopijo v veljavo v 

tekmovalni sezoni 2018/2019. 
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        Predsednik  

               Košarkarske zveze Slovenije 

        Erjavec Matej l.r. 


