TEKMOVALNA KOMISIJA

LJUBLJANA, 24. 3. 2021

POKAL ČLANICE 2020/21

Zadeva: RAZPIS ZA ORGANIZACIJO ZAKLJUČNEGA TURNIRJA POKALA ČLANIC V
TEKMOVALNI SEZONI 2020/21

Objavljamo razpis za organizacijo dvodnevnega finalnega turnirja pokala članic.

Termina: petek, 16. 4. 2021; sobota, 17. 4. 2021.

URNIK TEKEM – prenosi vseh treh tekem na televiziji SPORTKLUB:
petek, 16. 4., ob 17.00 – polfinale 1
petek, 16. 4., ob 20.30 – polfinale 2
sobota, 17. 4., ob 20.30 – finale

Osnovni razpisni pogoji za organizacijo dvodnevnega turnirja so naslednji:

1. Na turnirju se v dveh dneh odigrajo tri tekme. V petek se igrata obe tekmi polfinala, v
soboto je na sporedu finalna tekma.
2. Organizator krije stroške organizacije ter poskrbi za nemoten potek tekem in
gostoljubnost. Organizator po zaključku zadnje tekme poskrbi za podelitev nagrad
ekipam in posameznikom.
3. Organizator mora upoštevati »Pravilnik o izpeljavi sklepnih finalnih tekem«.
4. Dvorana mora imeti možnost neposrednega TV prenosa in izpolnjevati vse pogoje za
izvedbo tekmovanj 1. SKL za ženske v skladu z veljavnimi tekmovalnimi propozicijami,

nameščenim neoviranim dostopom do interneta (brezžičnega), zagotovljenim
ustreznim številom mest za novinarje.
5. Gostujoče ekipe nosijo svoje stroške.
6. Organizator poskrbi za izvedbo novinarske konference v tednu pred tekmovanjem v
dogovoru s KZS.
7. 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.
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, 5. 4. 2021, do 12. ure na
elektronski naslov gorazd.trontelj@kzs.si. Po zaključenem razpisu bo tekmovalna komisija
objavila organizatorja zaključnega turnirja in izvedla žreb polfinalnih parov tekmovanja.

Športni pozdrav.

Komisar tekmovanja:

Gorazd Trontelj

