Ljubljana, 26.09.2013
Košarkarskim klubom
Sodnikom
Tehničnim komisarjem
Zadeva : PRAVICA NASTOPA IGRALCEV NA PRVENSTVENIH IN POKALNIH SREČANJIH
Tekmovalna komisija v sodelovanju z registracijsko komisijo KZS posreduje navodila v zvezi z identifikacijo igralcev za
nastopna tekmah državnega prvenstva in pokalnega tekmovanja:
A. POSREDOVANJE DOKUMENTACIJE EKIPE
1. Uradni predstavnik kluba mora 30 minut pred predvidenim pričetkom srečanja predložiti tehničnemu komisarju
/prvemu sodniku izpolnjen:
a. Obrazec : Prijava ekipe za tekmo za ustrezno kategorijo tekmovanja.
Obrazec mora biti ustrezno izpolnjen:
- podatki o tekmi, ekipi,
- vpisani vsi igralci s priimkom in (najmanj) začetnico imena, številko dresa in matično številko igralca,
- vpisan trener in njegova pomočnika (prisotna sta lahko največ dva pomočnika trenerja) s priimkom in
imenom ter številko licence, ki jo izda Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije,
- vpisane vse uradne osebe kluba z imenom in priimkom, ki bodo med tekmo sedele na klopi za rezervne
igralce (uradni predstavnik in štirje spremljevalci);
b. Obrazec : Podeljena pravica nastopa, ki ga klub prejme s strani registracijske komisije KZS, ki jo klub prejme
v elektronski obliki;
c. ID kartoni igralcev, zloženi po številkah dresov.
2. Na vsakem obrazcu Prijava ekipe za tekmo je v spodnjem delu zapisano, kateri igralci lahko nastopijo na tekmi in
tudi s katero bravo ID kartona. Igralci, ki nimajo kartona ustrezne barve in niso vpisani na seznamu igralcev s
podeljeno pravico nastopa, na srečanju ne smejo nastopiti. V kolikor tehnični komisar oziroma prvi sodnik dovoli
nastop takšnemu igralcu, bo tekma registrirana po uradni dolžnosti v korist nasprotne ekipe, sankcije pa bo
nosila tudi uradna oseba, ki bo takšen nastop dovolila.

B. PREGLED SESTAVE EKIP IN ŠTEVILA IGRALCEV PO POSAMEZNIH KATEGORIJAH IN RANGIH TEKMOVANJA
Tehnični komisar oziroma prvi sodnik mora ob identifikaciji igralcev / igralk ugotoviti, koliko prijavljenih igralcev /
igralk za tekmo je dejansko pripravljenih za vstop v igro – so v športni opremi in to ustrezno označi na Prijavi igralcev
za tekmo.
Pregled po posameznih kategorijah:
a. najmlajši pionirji in pionirke do 10 let (rojeni med 01.01.2003 do 31.12.2006):
- na tekmi mora nastopiti najmanj 10 igralcev /igralk (v kolikor jih nastopi manj, mora prvi sodnik srečanja
o tem poročati v poročilu o tekmi),
- vsi nastopajoči morajo predložiti kartone svetlo modre barve, v vsaki ekipi sta lahko prisotna največ dva
igralca s podeljenim posebnim statusom (rumen karton, matična številka prične s številko 9…..)..
b. mlajši pionirji in pionirke do 12 let (rojeni med 01.01.2001 do 31.12.2004):
- na tekmi mora nastopiti najmanj 10 igralcev /igralk (v kolikor jih nastopi manj, mora prvi sodnik srečanja
o tem poročati v poročilu o tekmi),
- vsi nastopajoči morajo predložiti kartone vijolične oziroma svetlo modre barve, v vsaki ekipi sta lahko
prisotna največ dva igralca s podeljenim posebnim statusom (rumen karton, matična številka prične s
številko 9…..)..
c. Pionirji in pionirke do 14 let (rojeni med 01.01.1999 in 31.12.2002):
- na tekmi 1. SKL mora nastopiti najmanj 10 igralcev /igralk (v kolikor jih nastopi manj, mora prvi sodnik
srečanja o tem poročati v poročilu o tekmi),
- na tekmi 2. SKL ni opredeljeno število igralcev /igralk, za pričetek tekme mora biti prisotnih najmanj 5
igralcev /igralk. IZJEMA : v kolikor na tekmi 2. SKL nastopa ekipa kluba Lige Telemach, mora v ekipi
nastopiti najmanj 10 igralcev, v kolikor jih je manj, mora o tem prvi sodnik poročati v poročilu o tekmi.
- vsi nastopajoči morajo predložiti kartone temno modre oziroma vijolične barve, v vsaki ekipi sta lahko
prisotna največ dva igralca s podeljenim posebnim statusom (rumen karton, matična številka prične s
številko 9…..)..
d. Kadeti in kadetinje do 16 let (rojeni med 01.01.1997 in 31.12.2000):
- na tekmi mora nastopiti najmanj 10 igralcev /igralk (v kolikor jih nastopi manj, mora prvi sodnik srečanja
o tem poročati v poročilu o tekmi),
- na tekmi 2. SKL ni opredeljeno število igralcev /igralk, za pričetek tekme mora biti prisotnih najmanj 5
igralcev /igralk. IZJEMA : v kolikor na tekmi 2. SKL nastopa ekipa kluba Lige Telemach, mora v ekipi
nastopiti najmanj 10 igralcev, v kolikor jih je manj, mora o tem prvi sodnik poročati v poročilu o tekmi.

-

vsi nastopajoči morajo predložiti kartone temno modre oziroma vijolične barve, v vsaki ekipi sta lahko
prisotna največ dva igralca s podeljenim posebnim statusom (rumen karton, matična številka prične s
številko 9…..)..

e. Mladinci in mladinke do 18 let (rojeni med 01.01.1995 in 31.12.1998):
- na tekmi mora nastopiti najmanj 10 igralcev /igralk (v kolikor jih nastopi manj, mora prvi sodnik srečanja
o tem poročati v poročilu o tekmi),
- na tekmi 2. SKL ni opredeljeno število igralcev /igralk, za pričetek tekme mora biti prisotnih najmanj 5
igralcev /igralk. IZJEMA : v kolikor na tekmi 2. SKL nastopa ekipa kluba Lige Telemach, mora v ekipi
nastopiti najmanj 10 igralcev, v kolikor jih je manj, mora o tem prvi sodnik poročati v poročilu o tekmi.
- vsi nastopajoči morajo predložiti kartone bele oziroma zelene barve, v vsaki ekipi sta lahko prisotna
največ dva igralca s podeljenim posebnim statusom (rumen karton, matična številka prične s številko
9…..)..
f.

Člani 3. in 4. SKL (rojeni do 31.12.1998):
- na tekmi članov 3. in 4. SKL ni opredeljeno število igralcev za pričetek tekme mora biti prisotnih najmanj
5 igralcev .
- vsi nastopajoči morajo predložiti kartone bele oziroma zelene barve (število igralcev kadetske ekipe s
kartoni zelene barve ni omejeno), v vsaki ekipi sta lahko prisotna največ dva igralca s podeljenim
posebnim statusom za tujca (rdeč karton, matična številka prične s številko 9…..)..

g. Člani 2. SKL (rojeni do 31.12.1998):
- na tekmi mora nastopiti najmanj 10 igralcev (v kolikor jih nastopi manj, mora tehnični komisar srečanja
o tem poročati v poročilu o tekmi),
- vsi nastopajoči morajo predložiti kartone bele in največ dva kartona zelene barve (število igralcev
kadetske ekipe s kartoni zelene barve je omejeno), v vsaki ekipi je lahko prisoten največ eden igralec s
podeljenim statusom za tujca (rdeč karton, matična številka prične s številko 9…..)..
h. Članice 1. SKL (rojene do 31.12.1998):
- na tekmi mora nastopiti najmanj 10 igralk (v kolikor jih nastopi manj, mora tehnični komisar srečanja o
tem poročati v poročilu o tekmi),
- vsi nastopajoči morajo predložiti kartone bele in največ pet kartonov zelene barve (število igralk
kadetske ekipe s kartoni zelene barve je omejeno), v vsaki ekipi mora biti prisotnih najmanj 9 igralk
slovenskih državljank (bel ali zelen karton) in največ tri igralke s podeljenim statusom za tujca (rdeč
karton, matična številka prične s številko 9…..). V primeru, da je sodelujočih igralk na tekmi 12, so lahko

3 tujke, če je sodelujočih igralk 11 sta lahko v ekipi 2 tujki, če je sodelujočih igralk 10 je lahko v ekipi 1
tujka, če je igralk 9 ali manj, v ekipi ne sme biti tujke.
i.

Člani 1. SKL (rojeni do 31.12.1998):
- na tekmi mora nastopiti najmanj 10 igralcev (v kolikor jih nastopi manj, mora tehnični komisar srečanja
o tem poročati v poročilu o tekmi),
- vsi nastopajoči morajo predložiti kartone bele in največ dva kartona zelene barve (število igralcev
kadetske ekipe s kartoni zelene barve je omejeno), v vsaki ekipi mora biti prisotnih najmanj 7 igralcev
slovenskih državljanov (bel ali zelen karton) in največ pet igralcev s podeljenim statusom za tujca (rdeč
karton, matična številka prične s številko 9…..). V primeru, da je sodelujočih igralcev na tekmi 12, so
lahko 5 tujcev, če je sodelujočih igralcev 11 so lahko v ekipi 4 tujci, če je sodelujočih igralcev 10 so lahko
v ekipi 3 tujci, če je sodelujočih igralcev 9 sta lahko v ekipi 2 tujca itd...

C. IDENTIFIKACIJA IGRALCEV / IGRALK, TRENERJEV IN URADNIH OSEB
Tehnični komisar /prvi sodnik mora pred tekmo opraviti identifikacijo igralcev /igralk, trenerjev in uradnih oseb,
saj smo preteklosti zaznali poskuse goljufanja (nastop igralcev pod drugim priimkom in imenom, predložitev ID
kartona drugega - mlajšega – igralca, ipd.):
a. 30 minut pred pričetkom tekme je tehnični komisar oziroma prvi sodnik dolžan pregledati dokumentacijo
obeh ekip in sicer tako, da na osnovi prejetega obrazca “Prijava ekipe za tekmo” (obrazec mora biti podpisan
in overjen s strani uradne osebe Košarkarske zveze Slovenije) preveri na Listi igralcev s podeljeno pravico
nastopa, ali imajo igralci podeljeno pravico nastopa;
b. takoj nato tehnični komisar oziroma prvi sodnik ob pomoči drugega sodnika preveri, ali imajo vsi igralci
veljavne identifikacijske kartone in trenerske kartone;
c. zapisnikar nato vpiše prijavljene igralce v zapisnik tekme;
d. 10 minut pred pričetkom tekme, potem, ko oba trenerja označita prvi peterki in podpišeta zapisnik tekme,
da je prijava ekipe pravilna,
- tehnični komisar ( v primeru njegove odsotnosti prvi sodnik) članske tekme vzame identifikacijske
kartone (osebne dokumente) in vsak izmed prijavljenih igralcev mora pristopiti k tehničnemu komisarju
ob zapisnikarski mizi ter povedati priimek in ime, tehnični komisar pa primerja fotografijo na kartonu z
igralcem;
- sodnika tekme mlajših starostnih kategorij prideta k zapisnikarski mizi, vzameta identifikacijske kartone
(prvi sodnik domače ekipe, drugi sodnik gostujoče ekipe) in vsak izmed prijavljenih igralcev mora

pristopiti k sodniku ob zapisnikarski mizi ter povedati priimek in ime ter datum rojstva, sodnik pa
primerja fotografijo na kartonu z igralcem;
e. v kolikor tehnični komisar ali sodnik meni, da se fotografija in igralec ne skladata, lahko odredi, da se igralec
dodatno identificira z osebnim dokumentom na katerem je fotografija;
f. v kolikor igralec ne želi, ne glede na razlog, prinesti osebnega dokumenta s fotografijo, tehnični komisar
oziroma sodnik takšnemu igralcu ne dovoli nastopa, igralca v zapisniku tekme zapisnikar prečrta, o dogodku
mora tehnični komisar - sodnik obvestiti komisarja lige z zapisom v poročilu o tekmi.
Klube opozarjamo, da bomo takšno nespoštovanje določil Registracijskega pravilnika in Tekmovalnih propozicij
in vse poskuse goljufanja najostreje kaznovali:
a. s časovnimi prepovedmi vodenja ekip za trenerje;
b. s časovnimi prepovedmi nastopanja za igralce;
c. z izreki denarnih kazni klubu;
d. tekma bo registrirana po uradni dolžnosti in v ponovljenem primeru bo ekipa izključena iz tekmovanja.
Prav tako opozarjamo tehnične komisarje in prve sodnike tekem, ki ne bodo izvedli predvidenega protokola
identifikacije igralcev oziroma bodo dovoli nastop igralca, ki ni na seznamu igralcev s podeljeno pravico nastopa,
da bo tekmovalna komisija ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi, ki so zapisane v tekmovalnih propozicijah.
S takšnim načinom dela želimo preprečiti vse oblike nespoštovanja pravilnikov Košarkarske zveze Slovenije in
tako zagotoviti ustrezno regularnost in kredibilnost vseh tekmovanj.
Ta navodila veljajo za vse starostne kategorije in se izvajajo na tekmah od najmlajših pionirjev/pionirk (U-10) do
članov /članic.
Športni pozdrav !
Član tekmovalne komisije
Gorazd Trontelj

-

Poslano;
naslovnikom
arhiv

Predsednik tekmovalne komisije
Boris Majer

