
 KAJ JE SOBNA KOŠARKA?

V slovarju slovenskega knjižnega jezika še ne obstaja. A ljubezen do košarke nas je pripeljala do ideje, da kljub 
zaprtim dvoranam še naprej uživamo v najlepšem športu na svetu – le na nekoliko drugačen način.

V času karantene je na slovenskem športnem prizorišču vzcvetel nov šport. Sobna košarka, kjer v provizoričen 
košarkarski koš mečeš takšne in drugačne objekte, ki jih najdeš pri roki. Namesto igranja v košarkarskih dvoranah 
se ta zvrst košarke igra kar v domačih sobah. Na srečo pa vzdušje posameznih dvoran povezuje velika dvorana 
družbenega omrežja INSTAGRAM. 

 KAJ POTREBUJEM ZA SODELOVANJE V PRVI SOBNI LIGI NOVE KBM?

INSTAGRAM. Nekaj parov nogavic. In koš, ki je v sobni košarki lahko kar posoda za kuhanje tvoje najljubše jedi. 
Potreboval boš seveda še dobro voljo, malo iznajdljivosti, ščepec košarkarskih spretnosti in nekaj sreče pri 
premagovanju izzivov. 

 KAKO POSTANEM PRVAK PRVE SOBNE LIGE NOVA KBM V KOŠARKI?

Za osvojitev prvaka Prve sobne lige Nova KBM v košarki se boš moral najprej prebiti skozi kvalifikacijsko sito. 
Najboljših 64 tekmovalcev se bo nato pomerilo v sistemu na izpadanje, na poti do finalnega turnirja najboljših 
štirih tekmovalcev pa boste morali opraviti različne sobno – košarkarske izzive. A najboljši je lahko le eden. Eden, 
ki bo postal prvi prvak Prve sobne lige Nova KBM!

 NAGRADE?

Ne bodo manjkale. Vsi udeleženci finalnega turnirja bodo prejeli praktične nagrade, zmagovalec pa si bo lahko 
dneve po osvojitvi naslova prvaka krajšal s Sony Play Station 4. V vitrini pa mu bo družbo delal pravi pokal za 
prvaka Prve sobne lige Nova KBM v košarki.

 PRAVILA IGRE

Tekmovanje bo potekalo preko Instagram story-jev, zato se prepričaj, da tvoj profil ni zaklenjen, saj v tem primeru 
tvojega izziva ne bomo videli. Za vsak izziv, ki ga boš uspešno opravil pa nujno označi @kzs_si ter @nova.kbm. 

Sobna liga Nove KBM v košarki bo potekala na izpadanje. V ligo se bo po prvem izzivu uvrstilo 64 tekmovalcev, ki 
bodo izziv uspešno opravili najhitreje. Po drugem uspešno opravljenem izzivu se bo v 2. krog uvrstilo 32 
tekmovalcev, po tretjem izzivu 16 igralcev, po četrtem izzivu 8 igralcev, ki se bodo v petem izzivu pomerili za 
uvrstitev na FINAL FOUR štirih najboljših tekmovalcev. 

Na Instagram profilu KZS bodo vsak dan ob 10. uri objavljena pravila posameznega izziva. Časovnica tekmovanja 
je sledeča:

Kvalifikacije: 30. marec ob 10. uri – 1. izziv
Top 64: 31. marec ob 10. uri – 2. izziv
Top 32: 1. april ob 10. uri – 3. izziv

Igralce, ki se bodo uspešno uvrstili skozi kvalifikacije ter v naslednji krog, bomo obvestili preko sporočila, objavljeni 
pa bodo tudi na našem Instagram profilu.

V naslednji krog se uvrstijo tekmovalci, ki bodo izziv pravilno opravili, zato pozorno poslušajte navodila za vsak 
posamezen izziv! 
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Top 16: 2. april ob 10. uri – 4. izziv
Top 8: 3. april ob 10. uri - 5. izziv
FINAL FOUR: 4. april ob 10. uri – 6. izziv

S sodelovanjem v ligi potrjujete, da se strinjate s pogoji sodelovanja, ki so 
objavljeni na spletni strani www.kzs.si


