Ljubljana, 16. 6. 2020

RAZPIS ZA SODELOVANJE V DRŽAVNEM PRVENSTVU
IN POKALNEM TEKMOVANJU
ZA ČLANE IN ČLANICE V SEZONI 2020/2021
Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis za prijavo ekip v kategoriji članov in članic
za nastop v tekmovalni sezoni 2020/2021.

A. PRIJAVA EKIPE (EKIP)
Klubi so dolžni prijaviti ekipe v elektronski obliki, na spletnem obrazcu na naslovu
https://licenciranje.kzs.si in sicer do torka, 30. 6. 2020 do 12. ure za vsa tekmovanja razen za 4. SKL
za moške, kjer je rok za prijavo do četrtka, 20. 8. 2020 do 12. ure.
V prijavi ekip se klubi opredelijo za sodelovanje:

I. ČLANI – 1. SKL, 2. SKL, 3. SKL in pokalno tekmovanje

a. v državnem prvenstvu za moške: v 1. SKL, 2. SKL in 3. SKL – sodelovanje ekipe v državnem prvenstvu
na ustrezni stopnji tekmovanja glede na uvrstitev v pretekli tekmovalni sezoni in pridobljeno
tekmovalno licenco v skladu z določili Pravilnika o licenciranju, ter poravnane vse obveznosti iz
tekmovalne sezone 2019/2020 iz naslova izrečenega suspenza z dne 18. 3. 2020 v skladu z določili
Tekmovalnih propozicij. Ostale neporavnane obveznosti za mesec februar in marec 2020 bodo klubi
poravnali v skladu z dokumentom o pomoči klubom, s katerim bodo klubi seznanjeni v okviru svojih
Združenj.
b. rok za prijavo ekip za sodelovanje v 1. SKL, 2. SKL in 3. SKL je do torka, 30. 6. 2020, do 12. ure. Prijav,
prispelih po tem roku in prijav klubov z izrečenim suspenzom z dne 18. 3. 2020 ne bomo upoštevali;
c. klub se lahko opredeli tudi za možnost morebitnega nastopanja v višjem rangu tekmovanja v skladu
z določili Tekmovalnega pravilnika in v kolikor je pridobil tekmovalno licenco za nastop v višjem rangu
tekmovanja;
d. klubi, ki se prijavljajo za nastop v 1. SKL in želijo v sezoni 2020/2021 nastopati v mednarodnih
tekmovanjih, to preliminarno navedejo v prijavi, dokončno potrditev morajo posredovati na e-naslov
komisarja članskih tekmovanj najkasneje do torka, 30. 6. 2020, do 12. ure;
e. v pokalnem tekmovanju POKAL SPAR za člane: klubi 1. SKL, 2. SKL in 3. SKL za člane hkrati s prijavo
za nastop v državnem prvenstvu potrdijo sodelovanje ekipe v pokalnem tekmovanju. V pokalno
tekmovanje se lahko prijavijo tudi ekipe 4. SKL in druge ekipe, ki ne sodelujejo v državnem prvenstvu
za člane na kateremkoli nivoju;
f. Rok za prijavo ekip 4. SKL in ekip, ki ne sodelujejo v državnem prvenstvu za člane, za sodelovanje v
pokalnem tekmovanju je do torka, 30. 6. 2020 do 12. ure. Prijav, prispelih po tem roku in prijav klubov
z izrečenim suspenzom z dne 18. 3. 2020 ne bomo upoštevali.

II. ČLANI – 4. SKL

a. Klubi so dolžni prijaviti ekipo za nastop v kategoriji 4. SKL za člane do četrtka, 20. 8. 2020, do 12.
ure. Klubi morajo imeti poravnane vse obveznosti iz tekmovalne sezone 2019/2020. Prijav, prispelih
po tem roku in prijav klubov z izrečenim suspenzom, ne bomo upoštevali.
b. Košarkarska zveza Slovenije ohranja določila Tekmovalnih propozicij za 4. SKL in sicer v disciplinskih
določbah Tekmovalnih propozicij: v primerih dosojenih tehničnih napak igralcem klubom ne bo
izrečena denarna kazen, vendar bo igralcem po določenem številu dosojenih tehničnih napak izrečena
prepoved nastopa na prvenstveni tekmi.
c. V pokalno tekmovanje se lahko prijavijo tudi ekipe 4. SKL. Rok za prijavo ekip za sodelovanje v
pokalnem tekmovanju je do torka, 30. 6. 2020 do 12. ure. Prijav, prispelih po tem roku in prijav klubov
z izrečenim suspenzom z dne 18. 3. 2020, ne bomo upoštevali.

III. ČLANICE

a. nastopanje v državnem prvenstvu za ženske: v 1. SKL – sodelovanje ekipe v državnem prvenstvu,
klubi morajo imeti poravnane vse obveznosti iz tekmovalne sezone 2019/2020 iz naslova izrečenega
suspenza z dne 18. 3. 2020. Ostale neporavnane obveznosti za mesec februar in marec 2020 bodo
klubi poravnali v skladu z dokumentom o pomoči klubom, s katerim bodo klubi seznanjeni v okviru
svojih Združenj.
b. klubi, ki želijo v sezoni 2020/2021 nastopati v mednarodnih tekmovanjih to preliminarno navedejo
v prijavi, dokončno potrditev morajo posredovati na naslov komisarja 1. ženske SKL najkasneje do
torka, 30. 6. 2020, do 12. ure;
c. v pokalnem tekmovanju za ženske: klubi 1. SKL za članice hkrati s prijavo za nastop v državnem
prvenstvu potrdijo sodelovanje ekipe v pokalnem tekmovanju. V pokalno tekmovanje se lahko
prijavijo tudi druge ekipe, ki sicer ne bodo sodelovale v državnem prvenstvu za ženske.
d. Rok za prijavo ekip za sodelovanje v pokalnem tekmovanju je do torka, 30. 6. 2020 do 12. ure.
Prijav, prispelih po tem roku in prijav klubov z izrečenim suspenzom, ne bomo upoštevali.

B. FINANČNE OBVEZNOSTI KLUBOV
Klubi bodo o finančnih obveznostih iz naslova prijavnine za tekmovalno sezono 2020/2021 seznanjeni
iz strani predstavnikov Združenj klubov v Izvršnem odboru KZS.

C. ŽREB TEKMOVANJ
V žrebu za tekmovalno sezono 2020/2021 bodo upoštevani tisti klubi, ki bodo posredovali popolno
prijavo ter bodo izpolnjevali tudi druge zahteve določb Tekmovalnega pravilnika, Pravilnika o
licenciranju in Tekmovalnih propozicij.
Klubi, ki bodo najavili nastop v mednarodnih tekmovanjih, bodo prejeli soglasje KZS v primeru, da je
tekmovanje priznano s strani FIBA in KZS in bodo imeli poravnane vse obveznosti do KZS, članov KZS
in FIBA.
Žreb razporedov državnih prvenstev in žreb obeh pokalnih tekmovanj bo predvidoma v juliju, žreb za
4. SKL pa bo v mesecu septembru (o podrobnostih bodo klubi obveščeni naknadno).
Športni pozdrav.
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