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1. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen (organizator tekmovanja)
Državno prvenstvo v košarki 3x3 organizira in izvaja Košarkarska zveza Slovenije (v nadaljevanju KZS).
2. člen (tekmovalne kategorije)
Tekmovalni pravilnik (TP) ureja potek državnega prvenstva v Republiki Sloveniji v košarki 3x3 v naslednjih
starostnih kategorijah:
a) igralci starejši od 15 let – člani
b) igralci do 23 let – fantje U23
c) igralci do 17 let – fantje U17
d) igralci do 14 let – fantje U14
e) igralci do 12 let – fantje U12
f) igralke starejše od 15 let – članice
g) igralke do 17 let – dekleta U17
h) igralci starejši od 35 let – veterani.

2.TEKMOVALNE DOLOČBE
2.1.ČLANI
3. člen (razpis tekmovanja)
Vsaka ekipa mora najkasneje do roka, ki ga določi komisija za košarko 3x3 in je naveden v razpisu za
tekmovanje, posredovati spletno prijavo za nastop v tekmovanju in vplačati prijavnino za sodelovanje.
V kolikor ekipa ne posreduje spletne prijave oziroma prijava ni popolna in ne zagotovi plačila finančnih
obveznosti v roku, se ekipa v tekmovanju ne upošteva.
4. člen (tekmovalni sistem)
Državno prvenstvo v košarki 3x3 za člane poteka v dveh delih:
- 1. del – predtekmovanje, ki poteka na regionalnih turnirjih in
- 2. del – na finalnem turnirju.
Število regionalnih turnirjev določi komisija za košarko 3×3 pred začetkom vsake sezone.
5. člen (žreb za tekmovanje - člani)
Razpored tekmovanja se določi dan pred tekmovanjem, in sicer na podlagi rangiranja ekip.
Kriteriji so naslednji:
1. točke najboljših 3 igralcev ekipe (ki bodo nastopili na turnirju) na spletni strani
https://play.fiba3x3.com/ na dan pred tekmovanjem;
2. uvrstitev ekipe v pretekli (pred prvim regionalnim turnirjem) oz. tekoči tekmovalni sezoni;
3. žreb.
Možne so tudi spremembe zaradi odpovedi katere od ekip.
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1. DEL – REGIONALNI TURNIRJI
6. člen (1. del tekmovanja)
Tekmovanje v predtekmovanju je na posameznem turnirju razdeljeno na dva kroga:
a. v prvem krogu so ekipe razdeljene na določeno število skupin. Ekipe se po skupinah pomerijo
vsaka z vsako po enokrožnem ligaškem sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega
števila točk, ki ga doseže posamezna ekipa. Prva ekipa, prvi dve ekipi ali prve štiri ekipe iz posamezne
skupine se uvrstijo v drugi del tekmovanja. To je odvisno od skupnega števila prijavljenih ekip.
b. v drugem krogu se ekipe pomerijo med seboj po izločilnem (pokalnem) sistemu.
Vodja tekmovanja sistem tekmovanja prilagaja številu prijavljenih ekip v posamezni kategoriji.

2. DEL – FINALNI TURNIR
7. člen (2. del tekmovanja)
Na finalni turnir (FT) se uvrsti dvanajst (12) ekip, ki se tja lahko uvrstijo na 2 načina:
1. preko turnirjev FIBA WT – ekipa mora imeti do vključno 10 dni pred FT potrjen nastop na turnirju
FIBA WT (Masters). Na finalni turnir se lahko po ključu FIBA WT uvrstijo največ 4 ekipe. Kriterij za
rangiranje teh ekip je FIBA rang lestvica ekip na dan, ki je 10 dni pred FT.
2. na podlagi osvojenih točk iz 50. in 51. člena tega TP uvrstijo na mesta od 1 do 8. V kolikor se
katera izmed uvrščenih ekip ne prijavi za sodelovanje, se na tekmovanje uvrsti naslednja ekipa
po številu osvojenih točk iz prvega dela tekmovanja DP. Na finalnem turnirju lahko nastopi do 12
ekip iz DP – v primeru praznih mest iz prejšnje alinee.
Ekipe so na finalnem turnirju rangirane po naslednjem sistemu:
1. SLO WT ekipa 1 (ekipa, ki ima na dan, ki je 10 dni pred finalnim turnirjem, najboljši rang na FIBA
lestvici izmed ekip, ki so se uvrstile na FT po ključu FIBA WT)
2. SLO WT ekipa 2 (ekipa, ki ima na dan, ki je 10 dni pred finalnim turnirjem, drugi najboljši rang na
FIBA lestvici izmed ekip, ki so se uvrstile na FT po ključu FIBA WT)
3. SLO WT ekipa 3 (ekipa, ki ima na dan, ki je 10 dni pred finalnim turnirjem, tretji najboljši rang na
FIBA lestvici izmed ekip, ki so se uvrstile na FT po ključu FIBA WT)
4. SLO WT ekipa 4 (ekipa, ki ima na dan, ki je 10 dni pred finalnim turnirjem, četrti najboljši rang na
FIBA lestvici izmed ekip, ki so se uvrstile na FT po ključu FIBA WT)
5. DP 1 – prvouvrščena ekipa po rednem delu DP
6. DP 2 – drugo uvrščena ekipa po rednem delu DP
….
12. DP 8 – osmo ouvrščena ekipa po rednem delu DP
V primeru, da se na FT po ključu FIBA WT uvrstijo manj kot 4 ekipe, se ekipe, ki so se uvrstile na FT preko
rednega dela DP, avtomatično dvignejo za določeno število mest na lestvici.
a. v prvem krogu so ekipe razdeljene v štiri skupine, v katerih se igra po enokrožnem ligaškem
sistemu.
a. V skupini A nastopijo ekipe, ki so rangirane na mesta 1, 8 in 9;
b. v skupini B nastopijo ekipe, ki so rangirane na mesta 2, 7 in 10;
c. v skupini C nastopijo ekipe, ki so ranigrane na mesta 3, 6 in 11;
d. v skupini D nastopijo ekipe, ki so rangirane na mesta 4, 5 in 12.
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V primeru odpovedi nastopa katere izmed ekip na finalnem turnirju se nižje uvrščene ekipe avtomatično
dvignejo za določeno število mest na lestvici. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila
točk, ki ga doseže posamezna ekipa.
b. v drugem krogu se prvo in drugo uvrščene ekipe obeh skupin pomerijo med seboj po izločilnem
(pokalnem) sistemu
- pari četrtfinala so: A1-C2; D1-B2; B1-D2; C1-A2
- poražene ekipe četrtfinalnih tekem zaključijo tekmovanje,
- zmagovalne ekipe četrtfinalnih tekem se uvrstijo v polfinale po sistemu A1-C2/D1-B2 in B1-D2/
C1/A2
- poraženi ekipi polfinalnih tekem odigrata tekmo za tretje mesto,
- zmagovalni ekipi polfinalnih tekem odigrata tekmo za prvo mesto.
c. naslov državnega prvaka osvoji ekipa, ki zmaga na tekmi za prvo mesto. Končni vrstni red ekip
v DP je določen po finalnih tekmah v kategoriji, preostalih 8 ekip je razvrščenih po pravilih FIBA
3x3. Neuvrščene ekipe na finalni turnir ter ekipe, ki so nastop na finalnem turnirju odpovedale
pa so razvrščene na končna mesta za udeleženci finalnega turnirja po osvojenih točkah,
določenih v 50. in 51. členu tega pravilnika.

2.2.

FANTJE U23

8. člen (razpis tekmovanja)
Vsaka ekipa mora najkasneje do roka, ki ga določi komisija za košarko 3x3 in je naveden v razpisu za
tekmovanje, posredovati spletno prijavo za nastop v tekmovanju in vplačati prijavnino za sodelovanje.
V kolikor ekipa ne posreduje spletne prijave oziroma prijava ni popolna in ne zagotovi plačila finančnih
obveznosti v roku, se ekipa v tekmovanju ne upošteva.
9. člen (tekmovalni sistem)
Državno prvenstvo v košarki 3x3 za fante U23 poteka v dveh delih:
- 1. del – predtekmovanje, ki poteka na regionalnih turnirjih in
- 2. del – na finalnem turnirju.
Število regionalnih turnirjev komisija za košarko 3×3 določi pred začetkom vsake sezone.
10. člen (žreb za tekmovanje)
Razpored tekmovanja se določi dan pred tekmovanjem, in sicer na podlagi rangiranja ekip.
Kriteriji so naslednji:
1. uvrstitev ekipe v pretekli (pred prvim regionalnim turnirjem) oz. tekoči tekmovalni sezoni;
2. točke najboljših 3 igralcev ekipe na spletni strani https://play.fiba3x3.com/ na dan pred
tekmovanjem;
3. žreb.
Možne so tudi spremembe zaradi odpovedi katere od ekip.
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1. DEL – REGIONALNI TURNIRJI
11. člen (1. del tekmovanja)
Tekmovanje v predtekmovanju je na posameznem turnirju razdeljeno na dva kroga:
a. v prvem krogu so ekipe razdeljene na določeno število skupin. Ekipe se po skupinah pomerijo
vsaka z vsako po enokrožnem ligaškem sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od
skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna ekipa. Prva ekipa, prvi dve ekipi ali prve štiri ekipe
iz posamezne skupine se uvrstijo v drugi del tekmovanja. To je odvisno od skupnega števila
prijavljenih ekip.
b. v drugem krogu se ekipe pomerijo med seboj po izločilnem (pokalnem) sistemu.
Vodja tekmovanja sistem tekmovanja prilagaja številu prijavljenih ekip v posamezni kategoriji.

2. DEL – FINALNI TURNIR
12. člen (2. del tekmovanja)
Na finalni turnir se uvrstijo štiri ekipe, ki se na podlagi osvojenih točk iz 50. in 51. člena tega TP uvrstijo
na mesta od 1 do 4. V kolikor se katera od štirih uvrščenih ekip ne prijavi za sodelovanje, se na tekmovanje
uvrsti naslednja ekipa po številu osvojenih točk iz prvega dela tekmovanja.
a. v prvem krogu ekipe odigrajo tekmovanje v skupini, v katerih se igra po enokrožnem ligaškem
sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna
ekipa.
b. v drugem krogu se prvo in drugo uvrščena ekipa iz tekmovanja v skupini pomerita na tekmi za
prvo mesto, tretje in četrto uvrščena ekipa se pomerita v tekmi za tretje mesto.
c. naslov državnega prvaka osvoji ekipa, ki zmaga na tekmi za prvo mesto. Končni vrstni red ekip
v DP je določen po finalnih tekmah v kategoriji. Neuvrščene ekipe na finalni turnir ter ekipe, ki
so nastop na finalnem turnirju odpovedale pa so razvrščene na končna mesta za udeleženci
finalnega turnirja po osvojenih točkah, določenih v 50. in 51. členu tega pravilnika.

2.3.

FANTJE U17

13. člen (razpis tekmovanja)
Vsaka ekipa mora najkasneje do roka, ki ga določi komisija za košarko 3x3 in je naveden v razpisu za
tekmovanje, posredovati spletno prijavo za nastop v tekmovanju in vplačati prijavnino za sodelovanje.
V kolikor ekipa ne posreduje spletne prijave oziroma prijava ni popolna in ne zagotovi plačila finančnih
obveznosti v roku, se ekipa v tekmovanju ne upošteva.
14. člen (tekmovalni sistem)
Državno prvenstvo v košarki 3x3 za fante U17 poteka v dveh delih:
- 1. del – predtekmovanje, ki poteka na regionalnih turnirjih in
- 2. del – na finalnem turnirju.
Število regionalnih turnirjev komisija za košarko 3×3 določi pred začetkom vsake sezone.
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15. člen (žreb za tekmovanje)
Razpored tekmovanja se določi dan pred tekmovanjem, in sicer na podlagi rangiranja ekip.
Kriteriji so naslednji:
1. uvrstitev ekipe v pretekli (pred prvim regionalnim turnirjem) oz. tekoči tekmovalni sezoni;
2. točke najboljših 3 igralcev ekipe na spletni strani https://play.fiba3x3.com/ na dan pred
tekmovanjem;
3. žreb.
Možne so tudi spremembe zaradi odpovedi katere od ekip.

1. DEL – REGIONALNI TURNIRJI
16. člen (1. del tekmovanja)
Tekmovanje v predtekmovanju je na posameznem turnirju razdeljeno na dva kroga:
a. v prvem krogu so ekipe razdeljene na določeno število skupin, ekipe se po skupinah pomerijo
vsaka z vsako po enokrožnem ligaškem sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od
skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna ekipa. Prva ekipa, prvi dve ekipi ali prve štiri ekipe
iz posamezne skupine se uvrstijo v drugi del tekmovanja. To je odvisno od skupnega števila
prijavljenih ekip.
b. v drugem krogu se ekipe pomerijo med seboj po izločilnem (pokalnem) sistemu.
Vodja tekmovanja sistem tekmovanja prilagaja številu prijavljenih ekip v posamezni kategoriji.

2. DEL – FINALNI TURNIR
17. člen (2. del tekmovanja)
Na finalni turnir se uvrstijo štiri ekipe, ki se na podlagi osvojenih točk iz 50. in 51. člena tega TP uvrstijo
na mesta od 1 do 4. V kolikor se katera od štirih uvrščenih ekip ne prijavi za sodelovanje, se na tekmovanje
uvrsti naslednja ekipa po številu osvojenih točk iz prvega dela tekmovanja.
a. v prvem krogu ekipe odigrajo tekmovanje v skupini, v katerih se igra po enokrožnem ligaškem
sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna
ekipa.
b. v drugem krogu se prvo in drugo uvrščena ekipa iz tekmovanja v skupini pomerita na tekmi za
prvo mesto, tretje in četrto uvrščena ekipa se pomerita v tekmi za tretje mesto.
c. naslov državnega prvaka osvoji ekipa, ki zmaga na tekmi za prvo mesto. Končni vrstni red ekip
v DP je določen po finalnih tekmah v kategoriji. Neuvrščene ekipe na finalni turnir ter ekipe, ki
so nastop na finalnem turnirju odpovedale pa so razvrščene na končna mesta za udeleženci
finalnega turnirja po osvojenih točkah, določenih v 50. in 51. členu tega pravilnika.
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2.4.

FANTJE U14

18. člen (razpis tekmovanja)
Vsaka ekipa mora najkasneje do roka, ki ga določi komisija za košarko 3x3 in je naveden v razpisu za
tekmovanje, posredovati spletno prijavo za nastop v tekmovanju in vplačati prijavnino za sodelovanje.
V kolikor ekipa ne posreduje spletne prijave oziroma prijava ni popolna in ne zagotovi plačila finančnih
obveznosti v roku, se ekipa v tekmovanju ne upošteva.
19. člen (tekmovalni sistem)
Državno prvenstvo v košarki 3x3 za fante U14 poteka v dveh delih:
- 1. del – predtekmovanje, ki poteka na regionalnih turnirjih in
- 2. del – na finalnem turnirju.
Število regionalnih turnirjev komisija za košarko 3×3 določi pred začetkom vsake sezone.
20. člen (žreb za tekmovanje)
Razpored tekmovanja se določi dan pred tekmovanjem, in sicer na podlagi rangiranja ekip.
Kriteriji so naslednji:
1. uvrstitev ekipe v pretekli (pred prvim regionalnim turnirjem) oz. tekoči tekmovalni sezoni;
2. točke najboljših 3 igralcev ekipe na spletni strani https://play.fiba3x3.com/ na dan pred
tekmovanjem;
3. žreb.
Možne so tudi spremembe zaradi odpovedi katere od ekip.

1. DEL – REGIONALNI TURNIRJI
21. člen (1. del tekmovanja)
Tekmovanje v predtekmovanju je na posameznem turnirju razdeljeno na dva kroga:
a. v prvem krogu so ekipe razdeljene na določeno število skupin, ekipe se po skupinah pomerijo
vsaka z vsako po enokrožnem ligaškem sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od
skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna ekipa. Prva ekipa, prvi dve ekipi ali prve štiri ekipe
iz posamezne skupine se uvrstijo v drugi del tekmovanja. To je odvisno od skupnega števila
prijavljenih ekip.
b. v drugem krogu se ekipe pomerijo med seboj po izločilnem (pokalnem) sistemu.
Vodja tekmovanja sistem tekmovanja prilagaja številu prijavljenih ekip v posamezni kategoriji.

2. DEL – FINALNI TURNIR
22. člen (2. del tekmovanja)
Na finalni turnir se uvrstijo štiri ekipe, ki se na podlagi osvojenih točk iz 50. in 51. člena tega TP uvrstijo
na mesta od 1 do 4. V kolikor se katera od štirih uvrščenih ekip ne prijavi za sodelovanje, se na tekmovanje
uvrsti naslednja ekipa po številu osvojenih točk iz prvega dela tekmovanja.
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a. v prvem krogu ekipe odigrajo tekmovanje v skupini, v katerih se igra po enokrožnem ligaškem
sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna
ekipa.
b. v drugem krogu se prvo in drugo uvrščena ekipa iz tekmovanja v skupini pomerita na tekmi za
prvo mesto, tretje in četrto uvrščena ekipa se pomerita v tekmi za tretje mesto.
c. naslov državnega prvaka osvoji ekipa, ki zmaga na tekmi za prvo mesto. Končni vrstni red ekip
v DP je določen po finalnih tekmah v kategoriji. Neuvrščene ekipe na finalni turnir ter ekipe, ki
so nastop na finalnem turnirju odpovedale pa so razvrščene na končna mesta za udeleženci
finalnega turnirja po osvojenih točkah, določenih v 50. in 51. členu tega pravilnika.

2.5. FANTJE U12
23. člen (razpis tekmovanja)
Vsaka ekipa mora najkasneje do roka, ki ga določi komisija za košarko 3x3 in je naveden v razpisu za
tekmovanje, posredovati spletno prijavo za nastop v tekmovanju in vplačati prijavnino za sodelovanje.
V kolikor ekipa ne posreduje spletne prijave oziroma prijava ni popolna in ne zagotovi plačila finančnih
obveznosti v roku, se ekipa v tekmovanju ne upošteva.
24. člen (tekmovalni sistem)
Državno prvenstvo v košarki 3x3 za fante U12 poteka v dveh delih:
- 1. del – predtekmovanje, ki poteka na regionalnih turnirjih in
- 2. del – na finalnem turnirju.
Število regionalnih turnirjev komisija za košarko 3×3 določi pred začetkom vsake sezone.
25. člen (žreb za tekmovanje)
Razpored tekmovanja se določi dan pred tekmovanjem, in sicer na podlagi rangiranja ekip.
Kriteriji so naslednji:
1. uvrstitev ekipe v pretekli (pred prvim regionalnim turnirjem) oz. tekoči tekmovalni sezoni;
2. točke najboljših 3 igralcev ekipe na spletni strani https://play.fiba3x3.com/ na dan pred
tekmovanjem;
3. žreb.
Možne so tudi spremembe zaradi odpovedi katere od ekip.

1. DEL – REGIONALNI TURNIRJI
26. člen (1. del tekmovanja)
Tekmovanje v predtekmovanju je na posameznem turnirju razdeljeno na dva kroga:
a. v prvem krogu so ekipe razdeljene na določeno število skupin, ekipe se po skupinah pomerijo
vsaka z vsako po enokrožnem ligaškem sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od
skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna ekipa. Prva ekipa, prvi dve ekipi ali prve štiri ekipe
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iz posamezne skupine se uvrstijo v drugi del tekmovanja. To je odvisno od skupnega števila
prijavljenih ekip.
b. v drugem krogu se ekipe pomerijo med seboj po izločilnem (pokalnem) sistemu.
Vodja tekmovanja sistem tekmovanja prilagaja številu prijavljenih ekip v posamezni kategoriji.

2. DEL – FINALNI TURNIR
27. člen (2. del tekmovanja)
Na finalni turnir se uvrstijo štiri ekipe, ki se na podlagi osvojenih točk iz 50. in 51. člena tega TP uvrstijo
na mesta od 1 do 4. V kolikor se katera od štirih uvrščenih ekip ne prijavi za sodelovanje, se na tekmovanje
uvrsti naslednja ekipa po številu osvojenih točk iz prvega dela tekmovanja.
a. v prvem krogu ekipe odigrajo tekmovanje v skupini, v katerih se igra po enokrožnem ligaškem
sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna
ekipa.
b. v drugem krogu se prvo in drugo uvrščena ekipa iz tekmovanja v skupini pomerita na tekmi za
prvo mesto, tretje in četrto uvrščena ekipa se pomerita v tekmi za tretje mesto.
c. naslov državnega prvaka osvoji ekipa, ki zmaga na tekmi za prvo mesto. Končni vrstni red ekip
v DP je določen po finalnih tekmah v kategoriji. Neuvrščene ekipe na finalni turnir ter ekipe, ki
so nastop na finalnem turnirju odpovedale pa so razvrščene na končna mesta za udeleženci
finalnega turnirja po osvojenih točkah, določenih v 50. in 51. členu tega pravilnika.

2.6.

ČLANICE

28. člen (razpis tekmovanja)
Vsaka ekipa mora najkasneje do roka, ki ga določi komisija za košarko 3x3 in je naveden v razpisu za
tekmovanje, posredovati spletno prijavo za nastop v tekmovanju in vplačati prijavnino za sodelovanje.
V kolikor ekipa ne posreduje spletne prijave oziroma prijava ni popolna in ne zagotovi plačila finančnih
obveznosti v roku, se ekipa v tekmovanju ne upošteva.
29. člen (tekmovalni sistem)
Državno prvenstvo v košarki 3x3 v za članice poteka v dveh delih:
- 1. del – predtekmovanje, ki poteka na regionalnih turnirjih in
- 2. del – na finalnem turnirju.
Število regionalnih turnirjev komisija za košarko 3×3 določi pred začetkom vsake sezone.
30. člen (žreb za tekmovanje)
Razpored tekmovanja se določi dan pred tekmovanjem, in sicer na podlagi rangiranja ekip.
Kriteriji so naslednji:
1. točke najboljših 3 igralk ekipe na spletni strani https://play.fiba3x3.com/ na dan pred
tekmovanjem;
12
TEKMOVALNI PRAVILNIK april 2019

KOŠARKA 3x3

KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

2. uvrstitev ekipe v pretekli (pred prvim regionalnim turnirjem) oz. tekoči tekmovalni sezoni;
3. žreb.
Možne so tudi spremembe zaradi odpovedi katere od ekip.

1. DEL – REGIONALNI TURNIRJI
31. člen (1. del tekmovanja)
Tekmovanje v predtekmovanju je na posameznem turnirju razdeljeno na dva kroga:
a. v prvem krogu so ekipe razdeljene na določeno število skupin, ekipe se po skupinah pomerijo
vsaka z vsako po enokrožnem ligaškem sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od
skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna ekipa. Prva ekipa, prvi dve ekipi ali prve štiri ekipe
iz posamezne skupine se uvrstijo v drugi del tekmovanja. To je odvisno od skupnega števila
prijavljenih ekip.
b. v drugem krogu se ekipe pomerijo med seboj po izločilnem (pokalnem) sistemu.
Vodja tekmovanja sistem tekmovanja prilagaja številu prijavljenih ekip v posamezni kategoriji.

2. DEL – FINALNI TURNIR
32. člen (2. del tekmovanja)
Na finalni turnir se uvrstijo štiri ekipe, ki se na podlagi osvojenih točk iz 50. in 51. člena tega TP uvrstijo
na mesta od 1 do 4. V kolikor se katera od štirih uvrščenih ekip ne prijavi za sodelovanje, se na tekmovanje
uvrsti naslednja ekipa po številu osvojenih točk iz prvega dela tekmovanja.
a. v prvem krogu ekipe odigrajo tekmovanje v skupini, v katerih se igra po enokrožnem ligaškem
sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna
ekipa.
b. v drugem krogu se prvo in drugo uvrščena ekipa iz tekmovanja v skupini pomerita na tekmi za
prvo mesto, tretje in četrto uvrščena ekipa se pomerita v tekmi za tretje mesto.
c. naslov državnega prvaka osvoji ekipa, ki zmaga na tekmi za prvo mesto. Končni vrstni red ekip
v DP je določen po finalnih tekmah v kategoriji. Neuvrščene ekipe na finalni turnir ter ekipe, ki
so nastop na finalnem turnirju odpovedale pa so razvrščene na končna mesta za udeleženci
finalnega turnirja po osvojenih točkah, določenih v 50. in 51. členu tega pravilnika.

2.7.

DEKLETA U17

33. člen (razpis tekmovanja)
Vsaka ekipa mora najkasneje do roka, ki ga določi komisija za košarko 3x3 in je naveden v razpisu za
tekmovanje, posredovati spletno prijavo za nastop v tekmovanju in vplačati prijavnino za sodelovanje.
V kolikor ekipa ne posreduje spletne prijave oziroma prijava ni popolna in ne zagotovi plačila finančnih
obveznosti v roku, se ekipa v tekmovanju ne upošteva.
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34. člen (tekmovalni sistem)
Državno prvenstvo v košarki 3x3 za dekleta U17 poteka v dveh delih :
- 1. del – predtekmovanje , ki poteka na regionalnih turnirjih in
- 2. del – na finalnem turnirju.
Število regionalnih turnirjev komisija za košarko 3×3 določi pred začetkom vsake sezone.
35. člen (žreb za tekmovanje)
Razpored tekmovanja se določi dan pred tekmovanjem, in sicer na podlagi rangiranja ekip.
Kriteriji so naslednji:
1. uvrstitev ekipe v pretekli (pred prvim regionalnim turnirjem) oz. tekoči tekmovalni sezoni;
2. točke najboljših 3 igralk ekipe na spletni strani https://play.fiba3x3.com/ na dan pred
tekmovanjem;
3. žreb.
Možne so tudi spremembe zaradi odpovedi katere od ekip.

1. DEL – REGIONALNI TURNIRJI
36. člen (1. del tekmovanja)
Tekmovanje v predtekmovanju je na posameznem turnirju razdeljeno na dva kroga:
a. v prvem krogu so ekipe razdeljene na določeno število skupin, ekipe se po skupinah pomerijo
vsaka z vsako po enokrožnem ligaškem sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od
skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna ekipa. Prva ekipa, prvi dve ekipi ali prve štiri ekipe
iz posamezne skupine se uvrstijo v drugi del tekmovanja. To je odvisno od skupnega števila
prijavljenih ekip.
b. v drugem krogu se ekipe pomerijo med seboj po izločilnem (pokalnem) sistemu.
Vodja tekmovanja sistem tekmovanja prilagaja številu prijavljenih ekip v posamezni kategoriji.

2. DEL – FINALNI TURNIR
37. člen (2. del tekmovanja)
Na finalni turnir se uvrstijo štiri ekipe, ki se na podlagi osvojenih točk iz 50. in 51. člena tega TP uvrstijo
na mesta od 1 do 4. V kolikor se katera od štirih uvrščenih ekip ne prijavi za sodelovanje, se na tekmovanje
uvrsti naslednja ekipa po številu osvojenih točk iz prvega dela tekmovanja.
a. v prvem krogu ekipe odigrajo tekmovanje v skupini, v katerih se igra po enokrožnem ligaškem
sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna
ekipa.
b. v drugem krogu se prvo in drugo uvrščena ekipa iz tekmovanja v skupini pomerita na tekmi za
prvo mesto, tretje in četrto uvrščena ekipa se pomerita v tekmi za tretje mesto.
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c. naslov državnega prvaka osvoji ekipa, ki zmaga na tekmi za prvo mesto. Končni vrstni red ekip
v DP je določen po finalnih tekmah v kategoriji. Neuvrščene ekipe na finalni turnir ter ekipe, ki
so nastop na finalnem turnirju odpovedale pa so razvrščene na končna mesta za udeleženci
finalnega turnirja po osvojenih točkah, določenih v 50. in 51. členu tega pravilnika.

2.8.

VETERANI

38. člen (razpis tekmovanja)
Vsaka ekipa mora najkasneje do roka, ki ga določi komisija za košarko 3x3 in je naveden v razpisu za
tekmovanje, posredovati spletno prijavo za nastop v tekmovanju in vplačati prijavnino za sodelovanje.
V kolikor ekipa ne posreduje spletne prijave oziroma prijava ni popolna in ne zagotovi plačila finančnih
obveznosti v roku, se ekipa v tekmovanju ne upošteva.
39. člen (tekmovalni sistem)
Državno prvenstvo v košarki 3x3 za veterane poteka v dveh delih:
- 1. del – predtekmovanje, ki poteka na regionalnih turnirjih in
- 2. del – na finalnem turnirju.
Število regionalnih turnirjev komisija za košarko 3×3 določi pred začetkom vsake sezone.
40. člen (žreb za tekmovanje)
Razpored tekmovanja se določi dan pred tekmovanjem, in sicer na podlagi rangiranja ekip.
Kriteriji so naslednji:
1. uvrstitev ekipe v pretekli (pred prvim regionalnim turnirjem) oz. tekoči tekmovalni sezoni;
2. točke najboljših 3 igralcev ekipe na spletni strani https://play.fiba3x3.com/ na dan pred
tekmovanjem;
3. žreb.
Možne so tudi spremembe zaradi odpovedi katere od ekip.

1. DEL – REGIONALNI TURNIRJI
41. člen (1. del tekmovanja)
Tekmovanje v predtekmovanju je na posameznem turnirju razdeljeno na dva kroga:
a. v prvem krogu so ekipe razdeljene na določeno število skupin, ekipe se po skupinah pomerijo
vsaka z vsako po enokrožnem ligaškem sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od
skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna ekipa. Prva ekipa, prvi dve ekipi ali prve štiri ekipe
iz posamezne skupine se uvrstijo v drugi del tekmovanja. To je odvisno od skupnega števila
prijavljenih ekip.
b. v drugem krogu se ekipe pomerijo med seboj po izločilnem (pokalnem) sistemu.
Vodja tekmovanja sistem tekmovanja prilagaja številu prijavljenih ekip v posamezni kategoriji.

15
TEKMOVALNI PRAVILNIK april 2019

KOŠARKA 3x3

KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

2. DEL – FINALNI TURNIR
42. člen (2. del tekmovanja)
Na finalni turnir se uvrstijo štiri ekipe, ki se na podlagi osvojenih točk iz 50. in 51. člena tega TP uvrstijo
na mesta od 1 do 4. V kolikor se katera od štirih uvrščenih ekip ne prijavi za sodelovanje, se na tekmovanje
uvrsti naslednja ekipa po številu osvojenih točk iz prvega dela tekmovanja.
a. v prvem krogu ekipe odigrajo tekmovanje v skupini, v katerih se igra po enokrožnem ligaškem
sistemu. Končna razvrstitev v skupini je odvisna od skupnega števila točk, ki ga doseže posamezna
ekipa.
b. v drugem krogu se prvo in drugo uvrščena ekipa iz tekmovanja v skupini pomerita na tekmi za
prvo mesto, tretje in četrto uvrščena ekipa se pomerita v tekmi za tretje mesto.
c. naslov državnega prvaka osvoji ekipa, ki zmaga na tekmi za prvo mesto. Končni vrstni red ekip
v DP je določen po finalnih tekmah v kategoriji. Neuvrščene ekipe na finalni turnir ter ekipe, ki
so nastop na finalnem turnirju odpovedale pa so razvrščene na končna mesta za udeleženci
finalnega turnirja po osvojenih točkah, določenih v 50. in 51. členu tega pravilnika.

3. REGISTRACIJA TEKEM
43. člen (registracija tekem)
Vse tekme, na katere ni pritožb, registrira vodja tekmovanja nemudoma (2 minuti) po tem, ko je bila
tekma odigrana.
44. člen (neupravičen izostanek s tekme, izključitev ekipe, incident, preložena tekma)
Ekipa, ki iz neupravičenih razlogov ne nastopi ali je izključena iz tekmovanja izgubi tekmo z rezultatom
w(zmaga):0, ne dobi nobene točke za sodelovanje.
Tekmo dobi nasprotnik z izidom w (zmaga) : 0. Ekipi, ki je zmagala, se ta tekma ne upošteva pri skupnem
številu doseženih točk v skupini oz. tekmovanju, prav tako se ne upošteva pri povprečnem številu
doseženih košev v skupini oz. tekmovanju. Ekipi, ki je tekmo izgubila, se poraz prišteje k skupnem
rezultatu, prav tako se upošteva 0 doseženih točk na tej tekmi tako v skupnem številu doseženih kot tudi
v povprečju.
Če je bila tekma prekinjena zaradi večje okvare tehnične opreme, višje sile ali zaradi težje poškodbe
igralca, se tekma preloži.
V vseh primerih odločitev sprejme vodja tekmovanja, v primeru pritožbe na odločitev vodje tekmovanja
je drugostopenjski organ Komisija za košarko 3x3.
45. člen (pomanjkanje igralcev na igrišču)
Če med igro ekipa ostane brez igralcev na igrišču na tekmi prvega dela predtekmovanja, je tekma
prekinjena in ekipa tekmo izgubi.
Ekipa, ki še ima na voljo igralce za igranje tekme, v vsakem primeru zmaga tekmo, lahko pa izbira med
dvema možnostma končnega rezultata:
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1. obdrži svoje število doseženih točk na tekmi
2. zmaga z w (zmaga):0
Ekipi, ki je ostala brez igralcev, se pripiše poraz in 0 doseženih točk. Tekma se upošteva v skupno število
odigranih tekem, prav tako uradno število doseženih točk (0).
Če med igro ekipa ostane brez igralcev na igrišču na tekmi drugega dela predtekmovanja in finalnega dela,
je tekma prekinjena, ekipa tekmo izgubi in ne nadaljuje s tekmovanjem, upošteva se njena končna
uvrstitev.
Kadar ekipa izgubi tekmo zaradi izključitve več kot 1 enega igralca, je avtomatično izključena s turnirja.

4. DOLOČANJE VRSTNEGA REDA
1. REGIONALNI TURNIRJI - PREDTEKMOVANJE
46. člen (določanje vrstnega reda – predtekmovanje)
Za pravilno določanje vrstnega reda tekmovanja v predtekmovanju po skupinah regionalnega turnirja se
vse tekme, ki jih je ta ekipa odigrala, registrirajo z doseženimi rezultati, medtem ko se neodigrane in
prekinjene tekme registrirajo po 44. in 45. členu TP.
V primeru enakega števila točk v predtekmovanju se upoštevajo naslednja pravila:
a. V kolikor imata dve ekipi enako število točk, se njuna razvrstitev določi glede na izid medsebojne
tekme;
b. V kolikor imajo tri ali več ekip enako število točk o razvrstitvi najprej odloča število zmag v
medsebojnih tekmah;
c. V kolikor po kriteriju iz točke b ne dobimo končnega vrstnega reda, odloča povprečno število
danih košev na vseh tekmah v skupini;
d. V kolikor po kriteriju iz točke c ne dobimo končnega vrstnega reda, odloča skupno število točk 3
najvišje uvrščenih igralcev ekipe na spletni strani https://play.fiba3x3.com/ na dan pred
tekmovanjem (ob določitvi predtekmovalnih skupin);
e. žreb
Ekipa, izključena iz nadaljnjega tekmovanja na regionalnem turnirju lahko sodeluje na naslednjem
turnirju, razen v primerih časovne kazni prepovedi igranja.

2. REGIONALNI TURNIRJI – IZLOČILNI SISTEM
47. člen (neupravičen izostanek s tekme, izključitev ekipe)
Ekipa, ki iz neupravičenih razlogov ne nastopi na tekmi, izgubi tekmo z rezultatom w(zmaga):0 in se izključi
iz nadaljnjega tekmovanja. Ekipa se upošteva v končni razvrstitvi, vendar ne prejme točk za sodelovanje
v tekmovanju iz 50. člena TP in morebitne denarne nagrade.
48. člen (pomanjkanje igralcev na igrišču)
Če med igro ekipa ostane brez igralcev na igrišču na tekmi izločilnega dela tekmovanja, je tekma
prekinjena, ekipa tekmo izgubi in ne nadaljuje s tekmovanjem, upošteva se njena končna uvrstitev.
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49. člen (prekinitev tekme – incident)
V kolikor prvi sodnik odloči o dokončni prekinitvi tekme zaradi incidenta na igrišču, se tekma registrira z
rezultatom w:0 v korist ekipe, ki ni bila kriva za incident. Ekipa, ki je izgubila tekmo, se izključi iz
tekmovanja. Ekipa ne prejme točk iz 50. člena TP za sodelovanje v tekmovanju.
Ekipi, ki je zmagala, se ta tekma ne upošteva pri skupnem številu doseženih točk v skupini oz. tekmovanju,
prav tako se ne upošteva pri povprečnem številu doseženih košev v skupini oz. tekmovanju. Ekipi, ki je
tekmo izgubila, se poraz prišteje k skupnem rezultatu, prav tako se upošteva 0 doseženih točk na tej tekmi
tako v skupnem številu doseženih kot tudi v povprečju.

5. UVRSTITEV NA FINALNI TURNIR
50. člen (točkovanje za uvrstitev na finalni turnir)
Vrstni red v tekmovanju za uvrstitev na finalni turnir (tekmovanje za naslov državnega prvaka v Republiki
Sloveniji) se v posameznih kategorijah določa na podlagi števila osvojenih točk na regionalnih turnirjih.
Ekipe bodo glede na osvojeno mesto na posameznem regionalnem turnirju dobile naslednje število točk:
Uvrstitev
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Točke
100
80
70
60
50
45
40
35
20

Uvrstitev
10
11
12
13
14
15
16
17-32
33+

Točke
18
16
14
12
11
10
9
3
1

V primeru neigranja tekem za razvrstitev se vrstni red ekip določi na podlagi pravil FIBA 3x3.
Ekipe, ki so izključene s posameznega turnirja, ne dobijo točk, ki bi jim sicer pripadale po končnem
vrstnem redu, ostale ekipe pa dobijo število točk, ki jim pripadajo po osvojenem mestu.
51. člen (skupna vsota osvojenih točk ekipe)
Za uvrstitev na finalni turnir se štejejo vse osvojene točke ekipe, razen v primeru, kadar je ekipa nastopila
na vseh regionalnih turnirjih v tekoči sezoni. V tem primeru se briše najslabši rezultat.
Primer: če ekipa nastopi na vseh 5 regionalnih turnirjih, se upoštevajo 4 najboljši rezultati.
52. člen (razvrstitev v primeru enakega števila točk)
V primeru enakega števila točk ekip je razvrstitev odvisna od:
a. najvišje uvrstitve v tekoči sezoni na posameznem turnirju;
b. števila najvišjih uvrstitev v tekoči sezoni;
c. žreba, ki ga opravi vodstvo tekmovanja.
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53. člen (odpoved sodelovanja ekipe)
Če ena izmed teh ekip odpove sodelovanje, dobi pravico do nastopa na finalnem turnirju naslednja
uvrščena ekipa na lestvici ob koncu regionalnih turnirjev.
54. člen (državni prvak – nagrada)
Zmagovalec finalnega turnirja se uvrsti na turnir FIBA WT. Pogoj za to je podpisana pogodba med
organizatorjem ter izvajalcem DP (KZS - Ekstrem d.o.o.) in izvajalcem WT (FIBA).
V primeru odpovedi zmagovalca ali v primeru, da ima zmagovalec že zagotovljeno mesto na turnirju iz
prejšnjega odstavka, na turnir potuje ekipa, ki je ob koncu zasedla mesto za njimi.

6. DRŽAVNE REPREZENTANCE
55. člen (državne reprezentance)
Državna reprezentanca bo izbrana na podlagi internih turnirjev, ki bodo izvedeni pod okriljem KZS,
predvidoma po koncu poletne tekmovalne sezone.
KZS ima pravico, da na podlagi ocene Strokovnega sveta KZS določi oz. spremeni člane reprezentance
članov in članic, a le pod pogojem, da ustrezajo kriterijem FIBA za nastop na mednarodnih tekmovanjih.
Reprezentanco mlajših članov U23 in mlajših članic U23 sestavljajo igralci/igralke, katerih pogoji ustrezajo
kriterijem Strokovnega sveta KZS in FIBA za izbor reprezentanc.
Reprezentanco fantov U18 in deklet U18 sestavljajo igralci/igralke, katerih pogoji ustrezajo kriterijem
Strokovnega sveta in FIBA za izbor reprezentanc.

7. KONČNE DOLOČBE
56. člen (uporaba drugih pravilnikov)
V primerih, ki niso zajeti s TP, se uporabijo določila Uradnih pravil igre FIBA in KZS za košarko 3x3 in
Tekmovalnega pravilnika KZS.
57. člen (tolmačenje TP)
Tolmačenje tega TP daje IO KZS v koordinaciji s komisijo za košarko 3x3.
58. člen (sprejem in pričetek veljavnosti TP)
Tekmovalni pravilnik državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne 22.04.2014 in
stopijo v veljavo takoj.
Spremembe Tekmovalnega pravilnika državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne
25. 5. 2015 in stopijo v veljavo takoj.
Spremembe Tekmovalnega pravilnika državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne
14. 3. 2016 in stopijo v veljavo takoj.
Spremembe Tekmovalnega pravilnika državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne
10. 4. 2017 in stopijo v veljavo takoj.
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Spremembe Tekmovalnega pravilnika državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne
15. 5. 2018 in stopijo v veljavo takoj.
Spremembe Tekmovalnega pravilnika državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne
16. 4. 2019 in stopijo v veljavo takoj.

Matej Erjavec l.r.
Predsednik Košarkarske zveze Slovenije
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