
 

 

Ljubljana, 25.02.2023 
 
 

RAZPIS POKALNEGA TEKMOVANJA V KOŠARKI 3x3 2022 ZA ČLANE 
 

Košarkarska zveza Slovenije razpisuje pokalno tekmovanje v košarki 3x3 za člane. 
Tekmovanje bo potekalo v obliki serije šestih turnirjev (petih v rednem delu + finalni turnir), 
in sicer z začetkom v ponedeljek 6. marca 2023, v Športni dvorani Baza, Pesarska cesta 12, 
Ljubljana. 
 
KAJ: Pokalno tekmovanje v košarki 3x3 za člane 
 
KDAJ: Od 6. marca do 8. maja 2023 
 
TERMINI TURNIRJEV: 

• 1. turnir: 06.03.2023 

• 2. turnir: 20.03.2023 

• 3. turnir: 03.04.2023 

• 4. turnir: 10.04.2023 

• Finalni turnir: 08.05.2023 
 
KJE: vsi turnirji bodo odigrani v Športni dvorana Baza, Pesarska cesta 12, 1000 Ljubljana 
 
KDO IMA PRAVICO NASTOPA: Nastopi lahko igralec, ki je rojen leta 2007 ali starejši. 
Nastopijo lahko tudi neregistrirani igralci. Vsak nastopajoči igralec mora imeti ustvarjen 
profil na https://play.fiba3x3.com. 
 
KOLIKO IGRALCEV SESTAVLJA EKIPO: Vsaka ekipa mora imeti na posameznem turnirju 
najmanj tri (3) in največ štiri (4) igralce, od tega morajo biti najmanj trije (3) igralci slovenski 
državljani. V celotnem tekmovanju lahko v eni ekipi nastopi največ sedem (7) igralcev, od 
tega sta lahko največ dva (2) tuja državljana. V času tekmovanja ni prestopnega roka, igralci 
lahko nastopajo le za eno ekipo. 
 
KOLIKO EKIP: Število ekip je omejeno na 16. 
 
PRIJAVNINA: 250 €/ekipo za celotno tekmovanje, poravna se na TRR KZS. 
 
SISTEM TEKMOVANJA: Ekipe bodo na petih predtekmovalnih turnirjih po FIBA točkovanju 
razdeljene v predtekmovalne skupine, najboljše ekipe posameznih skupin se uvrstijo v 
izločilne boje. Natančen sistem in razpored tekmovanja bosta znana po končnem številu 
prijavljenih ekip. 

https://play.fiba3x3.com/


 

 

Ekipa po vsakem odigranem turnirju prejme določeno število točk glede na uvrstitev, za 

uvrstitev na finalni turnir se upoštevajo točke iz vseh petih (5) odigranih turnirjev. 
 

Na finalni turnir se uvrsti 12 najboljših ekip glede na lestvico po petih odigranih turnirjih. 
Končni vrstni red je določen po finalnem turnirju, zmagovalec finalnega turnirja bo postal 
pokalni prvak Slovenije v košarki 3x3. 
 

PRAVILA: Tekmovanje bo odigrano po uradnih FIBA pravilih. Za tekmovanje se upoštevata 

tudi Tekmovalni pravilnik za košarko 3x3 in Tekmovalne propozicije za košarko 3x3. 
 

POVEZAVA S FIBA PRO TOUR: Tako kot v preteklih letih bomo turnir povezali s FIBA PRO 
tour, če bo to le mogoče. 
 

PRIJAVA EKIP: Ekipe lahko prijavite na mail gala.kramzar@kzs.si najkasneje do sobote 
04.03.2023, do 12. ure. 
 

Za vse informacije smo na voljo na gala.kramzar@kzs.si. 
 

 


