
 

 

Ljubljana, 10. 1. 2023 
 
Zadeva:  RAZPIS ZA ORGANIZATORJA ZAKLJUČNEGA TURNIRJA 
 POKAL ČLANICE v tekmovalni sezoni 2022/2023 
 

 
Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis za organizatorja zaključnega 
turnirja pokalnega tekmovanja za članice tekmovalne sezone 2022/2023. 
 
1. SODELUJOČE EKIPE: 
Zmagovalne ekipe tekem 2. kroga tekmovanja. 

 
Pari polfinala tekmovanja: 
polfinale 1 PRO-BIT KONJICE : TRIGLAV 
polfinale 2 CINKARNA CELJE : DERBY JEŽICA 

 
2. TERMINA TEKMOVANJA  
polfinale: sobota, 18. 3. 2023, uri polfinala bosta organizator in vodstvo tekmovanja 
uskladila naknadno 
finale: nedelja, 19. 3. 2023, uro finala bo organizator in vodstvo tekmovanja uskladilo 
naknadno 
  
3. DOLŽNOSTI ORGANIZATORJA TEKMOVANJA: 
a. dvorana – mora imeti možnost neposrednega TV prenosa in izpolnjevati vse druge pogoje 
za izvedbo tekmovanj 1. ženske SKL v skladu z veljavnimi tekmovalnimi propozicijami, 
nameščenim neoviranim dostopom do interneta, zagotovljenim ustreznim številom mest za 
novinarje (cca 10 oseb); 
b. urnik tekem: v prijavi za organizacijo ponudnik posreduje predviden urnik izvedbe tekem, 
ki ga nato uskladi z vodstvom tekmovanja  
c. trening ekip - finalistov: organizator omogoči finalistoma trening na dan finalne tekme; 
d. stroški tekmovanja: organizator krije stroške izvedbe tekmovanja (organizacije, dvorane, 
stroške sodnikov in tehničnih komisarjev); 
e. organizator poskrbi za izvedbo novinarske konference v tednu pred tekmovanjem v 
dogovoru s KZS; 
f. organizator zagotovi tudi izvajanje drugih določil »Pravilnika o izpeljavi sklepnih finalnih 
tekem državnega prvenstva za člane in članice, Tekmovanja za Pokal SPAR in pokalnega 
tekmovanja za članice«; 
g. organizator lahko zagotovi tudi druge dodatne ugodnosti za sodelujoče ekipe;  



 

 

h. organizator zagotovi tudi izvedbo zaključnega dela tekmovanja za Mini pokal deklet v 
kategoriji U13: 
- tekma za 3. mesto in tekma za 1. mesto 19. 3. 2023, termina se določita glede na uro članske 
tekme za prvo mesto, 
- stroške najema dvorana krije organizator; 
- stroške sodnikov Mini pokala deklet poravna KZS; 
- zagotovi in poravna stroške za ustrezno usposobljene pomožne sodnike, statističarje in 
poskrbi za primerno organizacijo tekme (snemanje tekem, napovedovalec, osebe za brisanje 
mokre igralne površine, ustrezno število žog, … ). 
 
3. ROK ZA POSREDOVANJE PISNIH PRIJAV za organizacijo zaključnega turnirja pokalnega 
tekmovanja je do ponedeljka, 30. 1. 2023, do 12 ure. Košarkarska zveza Slovenije bo izbrala 
in objavila organizatorja tekmovanja v roku treh delovnih dni po zaključku roka za 
posredovanje prijav. 
 
Športni pozdrav. 
 
 
Gorazd TRONTELJ                                            Radoslav NESTEROVIĆ 
komisar tekmovanja       Generalni sekretar KZS 
 
 
 
 
Poslano: 
- klubom udeležencem tekmovanja 
- arhiv 
 
 


