Ljubljana, 15. 6. 2021

RAZPIS ZA SODELOVANJE V DRŽAVNEM PRVENSTVU
IN POKALNEM TEKMOVANJU
ZA ČLANE IN ČLANICE V SEZONI 2021/2022
Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis za prijavo ekip v kategoriji članov
in članic za nastop v tekmovalni sezoni 2021/2022.
A. PRIJAVA EKIPE (EKIP)
Klubi so dolžni prijaviti ekipe v elektronski obliki, na spletnem obrazcu na naslovu
https://licenciranje.kzs.si in sicer do petka, 25. 6. 2021, do 12. ure, za vsa tekmovanja razen
za 4. SKL za moške, kjer je rok za prijavo do petka, 20. 8. 2021, 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
zapadle obveznosti do KZS, FIBA in ostalih članov.
b. rok za prijavo ekip za sodelovanje v 1. SKL, 2. SKL in 3. SKL je do petka, 25. 6. 2021, do 12.
ure. Prijav, prispelih po tem roku 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 pridobi tekmovalno licenco za nastop
v višjem rangu tekmovanja;
d. klubi, ki se prijavljajo za nastop v 1. SKL in želijo v sezoni 2021/2022 nastopati v
mednarodnih tekmovanjih, to preliminarno navedejo v prijavi, dokončno potrditev morajo
posredovati na e-naslov komisarja članskih tekmovanj najkasneje do srede, 30. 6. 2021, 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 petka, 25. 6. 2021, do 12. ure. Prijav, prispelih po
tem roku ne bomo mogli upoštevati.

II. ČLANI – 4. SKL
a. Klubi so dolžni prijaviti ekipo za nastop v kategoriji 4. SKL za člane do petka, 20. 8. 2021, do
12. ure. Prijav, prispelih po tem roku ne bomo mogli upoštevati. Klubi morajo imeti poravnane
vse zapadle obveznosti do KZS in ostalih članov.
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 petka, 25. 6. 2021, do 12. ure. Prijav, prispelih po tem roku ne
bomo mogli upoštevati.
III. ČLANICE
a. nastopanje v državnem prvenstvu za ženske: v 1. SKL – sodelovanje ekipe v državnem
prvenstvu, klubi morajo imeti poravnane vse zapadle obveznosti do KZS, FIBA in ostalih
članov.
b. klubi, ki želijo v sezoni 2021/2022 nastopati v mednarodnih tekmovanjih to preliminarno
navedejo
v prijavi, dokončno potrditev morajo posredovati na naslov komisarja 1. ženske SKL
najkasneje do petka, 25. 6. 2021, 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 petka, 25. 6. 2021, do 12.
ure. Prijav, prispelih po tem roku ne bomo upoštevali.
B. FINANČNE OBVEZNOSTI KLUBOV
-

V 1. SKL za člane bo obračunan popust v višini 25 % na osnovno prijavnino za
sodelovanje v 1. SKL, glede na to, da se je sezona sicer odvijala v neokrnjeni obliki,
vendar pa brez gledalcev, s čimer se nadomesti vsaj delni izpad tega prihodka klubov.
V 2. SKL za člane so klubi odigrali 50 % tekem in drugi del tekmovanja v celoti, tako v
ligi za obstanek, kot tudi v razigravanju za naslov prvaka 2. SKL, klubom pa je bil v
sezoni 20/21 zaračunan zgolj prvi del prijavnine, ki sovpada s številom odigranih
tekem.

-

-

V 3. SKL za člane so klubi odigrali zgolj nekaj 3 ali 4 tekme od predvidenih 22 v
rednem delu, nato pa prekinili tekmovanje, ki se ni več nadaljevalo. Ker je bila tem
klubom v sezoni 20/21 zaračunan prvi del prijavnine, bodo klubi v novi sezoni 21/22
oproščeni plačila tega dela prijavnine.
Klubom 1. ženske in 4. moške SKL tudi v novi sezoni ne bo potrebno plačati
prijavnine.

Akontacija, ki se zaračuna klubu za sodelovanje v tekmovanju 4. SKL za moške in 1. SKL
za članice ostaja nespremenjena.
Prijavnine so oproščeni klubi, ki v tekmovanju nastopajo z mlado (B) ekipo.
Celotna višina prijavnine znaša:
a. člani 1. SKL – 4.000,00 EUR, 1. SKL in ABA 2 liga – 5.000,00 EUR, 1. SKL in ABA 1 liga –
6.000,00 EUR,
b. člani 2. SKL – 2.400,00 EUR,
c. člani 3. SKL – 1.600,00 EUR,
d. Klubom, ki sodelujejo v 4. SKL za člane KZS, se ne zaračuna prijavnina za sodelovanje v
tekmovanju, ki znaša 1.200,00 EUR. Klubi pred pričetkom tekmovanja vplačajo akontacijo v
višini 400,00 EUR, ki se v primeru izstopa ali izključitve ekipe iz tekmovanja klubu ne vrne.
Klubom se po zaključku celotne tekmovalne sezone povrne vplačana akontacija.
e. Klubom, ki sodelujejo v 1. SKL za članice KZS, se ne zaračuna prijavnina za sodelovanje v
tekmovanju, ki znaša 1.600,00 EUR. Klubi pred pričetkom prvega in drugega dela
tekmovanja vplačajo akontacijo v višini 400,00 EUR, ki se v primeru izstopa ali izključitve
ekipe iz tekmovanja klubu ne vrne. Klubom se po zaključku celotne tekmovalne sezone
povrne vplačana akontacija.
f. Vsem klubom, katerim je bila prijavnina v sezoni 20/21 zaračunana in so nastopali v
tekmovanjih mlajših starostnih kategorij in so tekmovanje tudi zaključili, bo za novo sezono
obračunan popust na plačilo prijavnine v višini 50 % za isto starostno kategorijo.
g. Vsem klubom za sezono 20/21 ne bo zaračunan strošek podeljenih pravic nastopa za
posamezne igralce ekip.
C. SODNIŠKI STROŠKI
Stroški tekmovanja Pokal Spar: KZS bo v sezoni 21/22 vsem klubom, ki so v sezoni 20/21
nastopali v 2. in 3. krogu Pokala Spar financirala stroške sojenja tekem v teh dveh krogih
tekmovanja. Pokala Spar namreč zaradi pomanjkanja terminov, reprezentančnih obveznosti
in obveznosti klubov v mednarodnih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih, nismo mogli
zaključiti in izvesti do konca brez modifikacije tekmovalnega sistema.
Klubi bodo tudi pred začetkom nove sezone upravičeni do sojenja treh pripravljalnih tekem
brezplačno, za te tekme pa bodo plačali zgolj potne stroške.

D. ŽREB TEKMOVANJ
V žrebu za tekmovalno sezono 2021/2022 bodo upoštevani tisti klubi, ki bodo oddali
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 zapadle
obveznosti do KZS, članov KZS in FIBA.
Žreb razporedov državnih prvenstev in žreb obeh pokalnih tekmovanj bo predvidoma v
začetku avgusta, žreb za 4. SKL pa bo v mesecu septembru (o podrobnostih bodo klubi
obveščeni naknadno).
Športni pozdrav.
Gorazd TRONTELJ
Komisar članskih tekmovanj

