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1. TEMELJNE DOLOČBE 
 
1.1. Splošna določila 
 
  1. člen (vsebina) 
 
Registracijski pravilnik tekmovanja v košarki 3x3 Košarkarske zveze Slovenije velja za vse igralce in 

igralke v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v državnem prvenstvu tega tekmovanja. 

 
  2. člen (definicije) 
 

1. kadarkoli je v Registracijskem pravilniku uporabljen izraz igralec, je poleg moškega spola 

vedno mišljen tudi ženski spol. Moški spol se uporablja zgolj zaradi poenostavitve; 

 

2. igralec je član ekipe; 

 

3. tuj igralec je tisti, ki v času vložitve zahteve za registracijo nima državljanstva Republike 

Slovenije; 

 
4. registracija je prvi in edini vpis v knjigo registriranih igralcev na osnovi posredovane prijave in 

priložene dokumentacije; 

 
5. pravica nastopa je pridobitev možnosti nastopa igralca v tekmovalni sezoni za določeno 

ekipo; 

 
6. preklic pravice nastopa je razveljavitev možnosti nastopa igralca v tekmovalni sezoni za 

določeno ekipo kluba zaradi izstopa ali izključitve ekipe iz tekmovanja; 

 
7. igralec članske kategorije je igralec, ki ne more več pridobiti pravice nastopa za mlajše 

starostne kategorije; 

 
8. igralec veteranske kategorije je igralec, ki je starejši do 35 let. 

 
 

2. IGRALCI 
 
2.1. Registracija igralcev 
 
3. člen (naloge registracijske komisije) 
 
Registracijo igralcev/igralk in podeljevanje pravice nastopa opravlja registracijska komisija 
Košarkarske zveze Slovenije v skladu z določili Registracijskega pravilnika za tekmovanja v košarki 3x3. 
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4. člen (registracija igralcev) 
 
Registracijska komisija opravi registracijo samo tistih igralcev in igralk, ki še niso zajeti v bazi 
podatkov komisije. 
 
5. člen (prva registracija igralcev) 
 
Za igralce ki še nimajo urejene registracije, ekipa vložiPrijavo za prvo registracijo, priložiti je potrebno 
a. dokument o starosti (kopija obeh strani osebne izkaznice ali kopija potnega lista IN  
b. kopijo kartice ZSSS). 
 
6. člen (prva registracija tujcev) 
 
Za igralce tuje državljane, ki še nimajo urejene registracije, ekipa vloži Prijavo za registracijo tujca, 
priložiti je potrebno kopijo potnega lista. 
 
Registracija igralcev tujih državljanov se izvaja v skladu s predpisi in postopki FIBA za košarko 3x3. 
 
2.2. Pravica nastopa 
 
7. člen (podelitev pravica nastopa) 
 
Registracijska komisija podeli pravico nastopa registriranemu igralcu ekipe, ko ekipa v roku, 
opredeljenem v razpisu in navodilu za registracijo igralcev in podelitev pravice nastopa posreduje 
obrazec RP 9 /3×3/ vključno s podpisi igralcev, da soglašajo, da bodo v tekoči tekmovalni sezoni 
nastopali za ekipo. 
 
Registracijska komisija na osnovi popolne vloge izda potrdilo o podeljenih pravicah nastopa za 
posamezne ekipe.  
 
8. člen (število igralcev s podeljeno pravico nastopa) 
 
Vsaka ekipa lahko pridobi pravico nastopa za največ 7 igralcev. 
 
V vsaki ekipi lahko pridobita pravico nastopa tudi največ dva igralca/igralki, ki nista državljana RS. 
 
V vsaki ekipi fantov U13 lahko pridobita pravico nastopa tudi največ dve igralki U13. 
 
V kolikor ekipa nima zapolnjene kvote 7 igralcev, lahko kadarkoli med tekmovalno sezono pridobi 
dodatno pravico nastopa za igralca, ki mu ni bila podeljena pravica nastopa v tekoči tekmovalni 
sezoni. 
 
9. člen (podeljena pravica nastopa) 
 
Igralec med tekmovalno sezono, potem, ko mu je že bila podeljena pravica nastopa, ne more 
zamenjati ekipe in pridobiti pravice nastopa za drugo ekipo. 
 

10. člen (prenehanje ekipe s tekmovanjem) 
 
Igralec s podeljeno pravico nastopa se med tekmovalno sezono do zadnjega regijskega turnirja lahko 
priključi drugi ekipi ali ustvari novo ekipo vendar le pod pogojem, če prvotna ekipa preneha s 
tekmovanjem.  
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3. KONČNE DOLOČBE 
 
11. člen (uporaba drugih pravilnikov) 
 
V primerih, ki niso zajeti s tem RP, se uporabijo določila Registracijskega pravilnika.. 
 
12. člen (tolmačenje TP) 
 
Tolmačenje tega RP daje komisija za košarko 3x3. 
 
13. člen (sprejem in pričetek veljavnosti TP) 
 
Registracijski pravilnik v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne 16.12.2013 in stopi v veljavo 
takoj. 
 
         Predsednik  
               Košarkarska zveze Slovenije 
             VOLČIČ Roman l.r. 


