
 

 
 

 

Košarka za učence in učenke, letnik 2009 in mlajši 
 

Datum in kraj tekmovanja 

Šolska tekmovanja: od septembra 2019 do maja 2020. 

Občinska tekmovanja: do konca marca 2020. 

Področna tekmovanja: do konca maja 2020. 

 

Tekmovalne stopnje 

Šolska tekmovanja so osnovna in jih pripravijo športni pedagogi. Priporočamo, da se športni pedagogi povežejo s 

košarkarskimi klubi in da tekmovanja potekajo po ligaškem ali večkratnem turnirskem sistemu. Tekmovanja so 

organizirana med šolskim letom. 

 

Občinsko tekmovanje pripravijo šola in športni pedagogi v sodelovanju s košarkarskim klubom ali drugim lokalnim 

organizatorjem (športno zvezo, agencijo ali zavodom za šport), ki morajo podatke sporočiti Košarkarski zvezi Slovenije in 

področnim poverjenikom. Priporočamo, da tekmovanja potekajo po ligaškem tekmovalnem sistemu ali po večkratnem 

turnirskem sistemu.  

 

Področna tekmovanja potekajo na šestnajstih področjih in jih izpeljejo izvajalci, ki so imenovani pri posameznih področjih 

na začetku razpisa v sodelovanju s košarkarskimi klubi. Tekmovanja se končajo na področni ravni. Priporočamo, da 

tekmovanja potekajo po ligaškem tekmovalnem sistemu ali po večkratnem turnirskem sistemu. Izvajalci občinskih in 

področnih tekmovanj koordinatorju pošljejo poročilo prek spletne aplikacije ŠŠT v 24 urah po končanem tekmovanju.  

 

Pravila 

Sistem tekmovanja je enak za učence in učenke.  

Tekme se igrajo po pravilih FIBA. Za izvedbo tekmovanja mora izvajalec priskrbeti puščico za izmenično posest žoge. 

V enem dnevu lahko ekipa odigra največ dve tekmi, med katerima morata biti dve uri odmora, razen če se vodje ekip ne 

dogovorijo drugače. 

Prepovedano je igranje vseh oblik conskih obramb. Uporaba blokad ni dovoljena. 

Igralni čas je 3x10 minut čiste košarkarske igre z dvominutnim odmorom med prvo in drugo tretjino ter petminutnim 

odmorom med drugo in tretjo tretjino. Podaljšek traja pet minut čiste košarkarske igre. V zadnjih dveh minutah tretje 

tretjine in ob podaljšku se ura za merjenje časa ustavlja tudi ob doseženem košu iz igre. 

V vsakem delu tekme in podaljških lahko ekipa uveljavlja po eno minuto odmora, razen v tretji tretjini, ko lahko ekipa 

uveljavi dve minuti odmora. Ekipi zamenjata strani igrišča po drugi tretjini. 

Ekipa šteje 12 igralcev (igralk), lahko pa nastopi, če je navzočih najmanj 8 igralcev (igralk). Za posamezno ekipo na igrišču 

nastopajo štirje igralci (igralke). 

V prvi tretjini nastopa ekipa A (štirje ali več igralcev), v drugi tretjini ekipa B (štirje ali več igralcev, ki niso nastopili v prvi 

tretjini), v tretji tretjini pa mešana ekipa. Trener označi ekipi A in B 10 minut pred pričetkom tekme. 

Če eden ali več igralcev že v prvi ali drugi tretjini ne more nadaljevati igre (pet osebnih napak, poškodba, izključitev), lahko 

igrajo le še preostali igralci, ki so bili prijavljeni za nastop v tej tretjini. 

Tekme se igrajo z žogo za malo košarko, manjšega obsega in teže (žoga št. 5). 

Črta prostih metov je začrtana 4 metre od obroča (meter manj, kot je običajna črta). 

Izpolnjeni »bonus« sedmih osebnih napak se računa za vsako tretjino posebej. 

V kategoriji najmlajših učencev in učenk JE dovoljen nastop mešanih ekip. 

 


