TEKMOVALNA KOMISIJA

LJUBLJANA, 2. 3. 2020

PRVENSTVO SLOVENIJE 2019/20 ZA DEKLETA U19 (rojene l. 2001 in ml.)

Zadeva: RAZPIS ZA ORGANIZACIJO FINALNEGA TURNIRJA DRŽAVNEGA PRVENSTVA

Objavljamo razpis za organizacijo dvodnevnega finalnega turnirja državnega
prvenstva za dekleta U19.

Termina: petek, 27. 03. 2020; nedelja, 29. 03. 2020.

Osnovni razpisni pogoji za organizacijo dvodnevnega turnirja so naslednji:

1. Na turnirju se v dveh dneh odigrajo štiri tekme. Organizator turnirja igra praviloma
prvo tekmo polfinala. V polfinalu se srečajo prvouvrščena ekipa : četrtouvrščena ekipa,
drugouvrščena ekipa : tretjeuvrščena ekipa. V nedeljo sta na sporedu tekmi za 1. in 3.
mesto.
2. Organizator turnirja mora v prijavi navesti urnik posameznih tekem ter dvorano, kjer
prijavlja turnir.
3. Organizator krije stroške organizacije ter poskrbi za nemoten potek tekem in
gostoljubnost. Organizator po zaključku zadnje tekme poskrbi za podelitev nagrad
ekipam in posameznikom.
4. Organizator mora upoštevati »Pravilnik za organizacijo finalnih tekmovanj v mlajših
kategorijah«.
5. Gostujoče ekipe nosijo svoje stroške.
6. Organizator lahko ponudi tudi boljše pogoje kot jih navaja razpis.
PRIJAVA NA RAZPIS mora vsebovati opis izpolnjevanja zahtev tega razpisa ter morebitnih
dodatnih ugodnosti, ki jih organizator nudi.

VSTOPNINA: Klub mora v prijavi navesti v kolikor bo zaračunaval vstopnino in sicer: višino
vstopnine (dnevno oz. na posamezno tekmo ter morebitne izjeme: otroci, starejši,
trenerji, sodniki). Klub mora zagotoviti določeno število brezplačnih vstopnic klubom,
udeležencem, ter predstavnikom Košarkarske zveze Slovenije ter medijem in morebitnim
drugim osebam v kolikor se klub sam tako odloči.
Tekmovalna komisija bo izbrala najugodnejšega ponudnika, pri izbiri organizatorja pa
bodo upoštevani tudi igralni pogoji (rang dvorane).
V kolikor ne bo ponudnika, bo Košarkarska zveza Slovenije sama določila organizatorja
tekmovanja, stroški organizacije in izvedbe pa se bodo razdelili med vse štiri sodelujoče
ekipe.
Prijave sprejema Tekmovalna komisija KZS do ponedeljka, 16. 3. 2020, do 12. ure na
elektronski naslov gorazd.trontelj@kzs.si. Po zaključenem razpisu bo tekmovalna komisija
objavila organizatorja zaključnega turnirja.

Komisar tekmovanja:

Gorazd Trontelj

