POVZETEK OSNOVNIH IN POMEMBNEJŠIH DOLOČIL
TEKMOVALNIH PROPOZICIJ ZA PIONIRKE IN PIONIRJE (U-14, U-12 in U-10)

Za to kategorijo ni pomembnejših posebnosti tekmovalnih določil v primerjavi s kategorijami članov, mladincev in
kadetov.

V dokumentu so osenčeno označeni tisti deli besedila, ki so spremenjeni v skladu z tekmovalnimi propozicijami,
sprejetimi decembra 2012.

3.2. KATEGORIJA MLAJŠIH PIONIRJEV IN PIONIRK, DO 12 LET:
ŠT. IGRALNE ŽOGE
IGRALNI ČAS
SKL ML. PIONIRJEV (U-12)
6
4 x 8 minut
SKL ML. PIONIRK (U-12)
6
4 x 8 minut
Odmor med polčasoma (drugo in tretjo četrtino) traja 3 minute; odmor med 1. in 2. ter 3. in 4. četrtino traja 1 minuto.
Ostala pomembnejša določila za to kategorijo:
- ekipa mora šteti najmanj 10 igralcev/igralk;
- v prvi in drugi četrtini trener pred pričetkom tekme poljubno izbere 5 oziroma 6 igralcev (peterki A in B);
- v tretji in četrti četrtini trener med polčasom tekme poljubno izbere 5 oziroma 6 igralcev (peterki C in D)
izmed vseh igralcev;
- v podaljšku, podaljških, trener poljubno izbira igralce;
- moštvo je izkoristilo bonus potem, ko so igralci moštva v eni četrtini naredili sedem napak moštva;
- tekma se odigra tudi če je v eni ali obeh ekipah manj kot 10 igralcev oz. igralk;
- trener ima v posamezni četrtini in morebitnem podaljšku pravico do ene minute odmora

1. PREVERJANJE IDENTITETE NASTOPAJOČIH IGRALCEV/IGRALK (dodana celotna točka)
a. 10 minut pred pričetkom tekme, potem, ko oba trenerja označita prvi peterki in podpišeta zapisnik tekme, da je
prijava ekipe pravilna, sodnika prideta k zapisnikarski mizi, vzameta identifikacijske kartone (prvi sodnik domače
ekipe, drugi sodnik gostujoče ekipe) in vsak izmed prijavljenih igralcev mora pristopiti k sodniku ob zapisnikarski mizi
ter povedati priimek in ime ter datum rojstva, sodnik pa primerja fotografijo na kartonu z igralcem;
b. v kolikor sodnik meni, da se fotografija in igralec ne skladata, lahko odredi, da se igralec dodatno identificira z
osebnim dokumentom na katerem je fotografija;
c. v kolikor igralec ne želi, ne glede na razlog, prinesti osebnega dokumenta s fotografijo, sodnik takšnemu igralcu ne
dovoli nastopa, igralca v zapisniku tekme zapisnikar prečrta, o dogodku mora sodnik obvestiti komisarja lige z
zapisom v poročilu o tekmi.
Določila te točke veljajo za vsa tekmovanja v mlajših starostnih kategorijah od U – 10 do U – 18.
2. OPREMA ZAPISNIKARSKE MIZE:
Organizator tekme je dolžan poleg tehničnih aparatur zagotoviti:
zapisnik, napravo za kazanje izmenične posesti žoge, komplet označb za prikazovanje bonusa in tablice s številkami od 1
do 5, namizno uro – štoparico za merjenje minute odmora ter rezervno piščalko.
3. TEKMOVALNE DOLOČBE:
3.1. KATEGORIJA STAREJŠIH PIONIRJEV IN PIONIRK, DO 14 LET:
ŠT. IGRALNE ŽOGE
IGRALNI ČAS
1. SKL ST. PIONIRJEV
7
4 x 10 minut
1. SKL ST. PIONIRK
6
4 x 10 minut
2. SKL ST. PIONIRJEV
7
4 x 10 minut
2. SKL ST. PIONIRK
6
4 x 10 minut
V vseh naštetih kategorijah je odmor med polčasoma 10 minut, odmor med 1. in 2. ter 3. in 4. četrtino pa 2 minuti.
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3.3. KATEGORIJA NAJMLAJŠIH PIONIRJEV IN PIONIRK, DO 10 LET:
ŠT. IGRALNE ŽOGE
SKL NAJML. PIONIRJEV (U-10)
5
SKL NAJML. PIONIRK (U-10)
5

IGRALNI ČAS
4 x 8 minut
4 x 8 minut

Ura za merjenje igralnega časa se ustavlja ob vsaki prekinitvi!
Odmor med polčasoma (drugo in tretjo četrtino) traja 3 minute; odmor med 1. in 2. ter 3. in 4. četrtino traja 1 minuto.
Podaljškov na tekmi ni.
Trener na tekmi nima možnosti vzeti minute odmora (time-outa).
Na tekmi morata biti prisotna časomerilec in zapisnikar. Omejitev napada (24 sekund) se ne meri.
Ostala pomembna določila za to kategorijo:
- pred tekmo se izvedejo tekmovanja v štafetnih igrah, katere pred začetkom sezone oblikuje Komisija za košarko
mladih, klubom pa jih posreduje vodstvo tekmovanja;
- zadetek izven prostora omejitve (pravokotnika) šteje 3 točke;
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višina obroča je prilagojena in je na višini 260 cm;
omejitev napada (8 in 24 sekund) se ne meri;
na tekmi ni podaljškov;
trener na tekmi nima možnosti vzeti minute odmora (time-outa);
ekipa mora šteti najmanj 10 igralcev;
v prvi in drugi četrtini trener pred pričetkom tekme poljubno izbere 5 oziroma 6 igralcev (peterki A in B);
v tretji in četrti četrtini trener med polčasom tekme poljubno izbere 5 oziroma 6 igralcev (peterki C in D)
izmed vseh igralcev;
vsak igralec mora igrati v dveh četrtinah (v eni četrtini v prvem polčasu in v eni četrtini v drugem polčasu), razen
če se poškoduje, je izključen ali stori peto napako;
izjemoma lahko igralec igra še eno četrtino, če mora zamenjati igralca, ki se poškoduje, je izključen ali stori
pet napak; v nasprotnem lahko igralec igra samo v največ dveh četrtinah;
šest prijavljenih igralcev v posamezni četrtini (peterka A, B, C, D) mora igrati približno enak čas v četrtini; pet
igralcev igra, eden je namestnik;
če iz različnih razlogov pade število igralcev v prvi, drugi ali tretji četrtini pod pet, lahko v tej skupini igra eden
izmed igralcev iz druge skupine, ki pa ne sme nastopiti v več kot dveh četrtinah. Določi ga trener nasprotnega
moštva. Več kot ena tovrstna menjava ni dovoljena;
moštvo je izkoristilo bonus potem, ko so igralci moštva v eni četrtini naredili sedem napak moštva.

4. PRAVILO PREPOVEDI CONSKIH OBRAMB V TEKMOVANJIH PIONIRJEV IN PIONIRK, MLAJŠIH PIONIRJEV IN PIONIRK
IN NAJMLAJŠIH PIONIRJEV IN PIONIRK
V vseh kategorijah in na vseh nivojih tekmovanj pionirjev in pionirk (U – 14, U – 12 in U – 10) je izrecno prepovedano
igranje vseh oblik postavljenih conskih obramb.
V vseh kategorijah in na vseh nivojih tekmovanj pionirjev in pionirk (U – 14, U – 12 in U – 10) je dovoljeno igranje
osebnega in conskega pressinga. Dovoljeno je podvajanje izključno v napadalni polovici in ob sredinski črti. Iz takšne
obrambe mora ekipa preiti v osebno mož moža obrambo.

5. PRAVILO PREPOVEDI UPORABE VSEH VRST BLOKAD V TEKMOVANJIH MLAJŠIH PIONIRJEV IN PIONIRK IN
NAJMLAJŠIH PIONIRJEV IN PIONIRK
V kategorijah pionirjev in pionirk U – 12 in U – 10 let je prepovedano igrati vse vrste blokad igralcu z žogo (npr. blokiraj
in vteči - pick and roll ter blokiraj in se odkrij - pick and pop) in igralcu brez žoge (npr. vertikalne, horizontalne in
diagonalne blokade – enojne, dvojne, zaporedje – hrbtne, bočne). Dovoljeno je sodelovanje dveh igralcev z vročitvijo
žoge.
Če se kršitev zgodi, mora sodnik to dejanje igralcev ali igralk označiti kot PREKRŠEK. Kazen za dosojen prekršek je
odvzem posesti žoge ekipi, ki je storila ta prekršek (posest žoge dobi nasprotna ekipa).
Neizpolnjevanje, neupoštevanje določil tekmovalnih propozicij in navodil, zahtev oziroma sklepov komisarja lige pri
igranju conske obrambe in blokad – 33.e in 33.f člen: komisar lige izreče klubu in trenerju opomin, hkrati o
nespoštovanju določil tekmovalnih propozicij obvesti Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije;
6. PRIJAVA TERMINOV TEKEM
6.1. Tekme se praviloma igrajo ob dnevih, predvidenih s koledarjem tekmovanja.
Igralni dnevi in termini začetka tekem, v katerih organizator lahko prijavi tekme v skladu s koledarjem tekmovanja so
naslednji:
• sobota, nedelja (mlajši pionirji, pionirke U-12 let)
od 09.00 do 13.30 ure,
• sobota, nedelja (starejši pionirji, pionirke U-14 let)
od 09.00 do 13.30 ure,
• sobota, nedelja (najmlajši pionirji, pionirke U-10 let)
od 09.00 do 15.00 ure,
6.2. Najmanj 8 dni pred dnevom, ki je določen v razporedu tekmovanja, mora klub gostitelj obvestiti gostujoči klub in
komisarja lige o času in kraju tekme ter o dvorani, v kateri klub običajno nastopa.
Organizator lahko zatem, ko je že prijavil dan termina tekme, le – tega iz upravičenih razlogov spremeni najkasneje
5 dni pred dnevom igranja tekme. Za takšno spremembo ne potrebuje soglasja nasprotne ekipe.
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Organizator lahko zatem, ko je že prijavil uro začetka tekme, le – to iz upravičenih razlogov spremeni najkasneje 4
dni pred dnevom igranja tekme. Za takšno spremembo ne potrebuje soglasja nasprotne ekipe.

V primeru, da ima najmanj eden od igralcev številko na dresu, ki je različna od številk od 4 – 15 so priimki na hrbtu
obvezni za VSE igralce.

Upravičenost spremembe dneva ali ure tekme mora potrditi komisar lige.

9. ŠTEVILO IGRALCEV NA TEKMI

7. PRESTAVLJENI TERMINI TEKEM
Klub, ki zaprosi za preložitev tekme, najprej o svoji prošnji, ki mora biti posredovana najmanj 8 dni pred terminom
igranja tekme, obvesti nasprotni klub in komisarja lige. V prošnji mora navesti razlog za preložitev termina v skladu z 35.,
37. in 40. členom TP in predlog termina, kdaj naj bi se tekma odigrala.
Če pride med kluboma do dogovora, ki ga v pisni obliki organizator tekme posreduje komisarju lige, se posamezne
tekme lahko prestavijo ali igrajo skladno z dogovorom izven terminov predvidenih s koledarjem tekmovanja. Komisar
lige mora takšno prestavitev odobriti.
Prestavljene tekme se morajo odigrati pred s koledarjem tekmovanja opredeljenim terminom tekme, najkasneje pa
pred tekmo naslednjega kroga tekmovanja. V kolikor komisar lige odobri prestavitev termina tekme po odigrani tekmi
prihodnjega kroga, mora izdati pisni sklep o prestavitvi. V kolikor se nasprotni klub ne strinja s preložitvijo na nov termin
igranja tekme, o tem obvesti klub in komisarja lige. Če se kluba ne moreta dogovoriti o spremenjenem terminu tekme,
termin s posebnim pisnim sklepom določi komisar lige.

Na tekmi lahko za vsako ekipo nastopa 12 igralcev.
Na tekmi 1. SKL starejših pionirjev (U-14) mora nastopiti najmanj 10 igralcev v športni opremi in pripravljenih za vstop v
igro.
Na tekmi starejših pionirjev (U-14) mora nastopiti najmanj 10 igralcev v športni opremi in pripravljenih za vstop v igro ne
glede na rang tekmovanja (1. ali 2. SKL U-14), če članska ekipa nastopa v Ligi Telemach.
Na tekmi 1. SKL starejših pionirk (U-14) mora nastopiti najmanj 10 igralk v športni opremi in pripravljenih za vstop v
igro.
V prijavi ekipe za tekmo lahko predstavnik ekipe vpiše tudi več igralcev oz. igralk kot jih je sposobnih nastopiti v
športni opremi in pripravljenih za vstop v igro (največ 12), saj imajo v primeru ponovljene tekme pravico nastopa na
tekmi samo tisti igralci oz. igralke, ki so bili prvotno prijavljeni za tekmo. Dolžnost sodnika pa je, da na poročilu o tekmi
ne glede na to ustrezno označi, da je na tekmi nastopilo manj kot 10 igralcev oz. igralk, pripravljenih za vstop v igro, ne
glede na to, ali je predstavnik ekipe prijavil 10 ali več (do 12) igralcev oz. igralk.
Na zaključnih turnirjih za naslov državnega prvaka lahko uradni predstavnik prvi dan tekmovanja prijavi na seznamu
nastopajočih do 16 igralcev oz. igralk, izmed katerih trener pred vsako tekmo izbere 12 igralcev / igralk, ki bodo na
tekmi nastopili. Po začetku prvega dneva tekmovanja seznama nastopajočih igralcev oz. igralk ni možno spreminjati.
10. URADNE OSEBE KLUBA

Prestavljene tekme se lahko med tednom, od ponedeljka do petka, odigrajo v terminih z začetkom tekme od 15.00 do
19.00 ure.

Organizator tekme mora imeti na tekmi uradnega predstavnika, sicer pa lahko dolžnost uradnega predstavnika
gostujoče ekipe opravlja trener ekipe.

Vsi sklepi o prestavitvah tekem so dokončni, pritožbe niso možne.
11. DOLŽNOSTI ORGANIZATORJA TEKME
8. UPORABA ŠTEVILK NA DRESIH
Dovoljena je uporaba naslednjih številk na dresih: 00; 4 – 25; 30 – 35; 40 – 45; 50 – 55.
Nošenje majic pod dresi ni dovoljeno.
V primeru, da imajo igralci številke dresov zgolj od 4 – 15 priimki na zadnji strani dresa niso potrebni.
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45 minut pred začetkom tekme mora organizator zagotoviti vstop v garderobe,
predstavnik organizatorja (je uradni predstavnik domače ekipe) mora 45 minut pred začetkom tekme biti v
dvorani in sprejme sodnike / tehničnega komisarja in predstavnika gostujoče ekipe in jih pospremi do
garderobe,
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pri odhodu iz dvorane pospremi uradne osebe do avtomobila,
organizator mora izobesiti zastavo Republike Slovenije,
tekme se igrajo z usnjeno žogo,
30 minut pred začetkom tekme je organizator dolžan dati vsaki ekipi najmanj po eno žogo za ogrevanje ter
določiti igralno žogo, s katero se nobena od ekip ne sme ogrevati (skupno 3 žoge),
organizator mora zagotoviti najmanj eno osebo za brisanje igralne površine.

Celotne tekmovalne propozicije so v elektronski obliki na voljo na spletnem naslovu:
http://www.kzs.si/fileadmin/user_upload/dokumenti2/propozicije/e_21_12_2012_TK_Tekmovalne_propozicije_pionirji
_2013.pdf

Košarkarska pravila so v elektronski obliki na voljo na spletnem naslovu:
http://www.kzs.si/vse-o-kzs/dokumenti/pravilniki/

Uporaba siren, piščalk in vuvuzel ni dovoljena.
12. OBVEŠČANJE VODSTVA TEKMOVANJA
Povzetek Tekmovalnih propozicij za pionirska tekmovanja (U-14, U-12 in U-10) pripravil:
-

-

30 minut po zaključku tekme mora predstavnik kluba končni rezultat tekme in rezultate četrtin sporočiti po
SMSu na telefonsko številko 031 878 805 v predpisani obliki:
kategorija tekmovanja, ekipa A : ekipa B, končni rezultat (rezultat 1. četrtine, 2. četrtine, 3. četrtine, 4. četrtine,
morebitnih podaljškov);
60 minut po zaključku tekme mora predstavnik kluba vnesti rezultat srečanja ter izide posameznih četrtin na
spletno stran preko spletne aplikacije Baskethotel;
v 48 urah po zaključku tekme mora predstavnik kluba preko spletne aplikacije Baskethotel vnesti vse statistične
parametre posamezne tekme, kot je napisano v navodilih za vnos statistike. Statistika se NE beleži v tekmovanju
najmlajših pionirjev in pionirk (U – 10).

GORAZD TRONTELJ,
komisar tekmovanj mlajših starostnih kategorij za moške in ženske

V kategorijah in tekmovanjih, kjer se državno prvenstvo odvija po turnirskem sistemu (U-12 in U-10 ter kvalifikacije,
kjer potekajo po turnirskem sistemu) je klub domačin, organizator, dolžan posredovati rezultat in sporočiti
nastopajoče igralce in statistiko strelcev tudi za tiste tekme, na katerih domači klub ne nastopa (priporoča se pisanje
zapisnika v štirih izvodih ali dogovor z enim izmed trenerjev ekip, ki tekmo igrata, da pošlje seznam nastopajočih igralcev
in statistiko strelcev v skladu z navodili komisarja tekmovanja).
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