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RAZPIS
PODROČNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V KOŠARKI
učenke letnik 2006 in mlajše
TERMIN IN KRAJ TEKMOVANJA : ponedeljek, 4. marca 2019 ob 12. uri v telovadnici OŠ
Podbočje
IZVAJALEC

: OŠ Podbočje

PRAVICA NASTOPA : prvo in drugo uvrščene ekipe iz občinskih prvenstev oz. prijavljene ekipe
in sicer( predprijave):
1. OŠ Sava Kladnika SEVNICA
Sevnica
2. OŠ BLANCA
Sevnica
3. OŠ PODBOČJE
Krško
4. OŠ BREŽICE
Brežice
PRAVILA TEKMOVANJA :
V kategoriji mlajših učenk se v skladu s pravili igre igra z manjšo žogo (žoga št. 6). Za izvedbo
tekmovanja mora izvajalec priskrbeti puščico za izmenično posest žoge. Tekme se igrajo po pravilih
FIBA.
V kategorijah mlajših učencev ter učenk je na vseh nivojih tekmovanj izrecno prepovedano igranje
vseh oblik postavljenih conskih obramb. V vseh kategorijah in na vseh nivojih tekmovanj pa je
dovoljeno igranje osebnega in conskega pressinga. Dovoljeno je podvajanje izključno v napadalni
polovici.
V kategorijah mlajših učenk je prepovedano igrati vse vrste blokad na igralko z žogo (npr. blokiraj
in vteči - pick and roll ter blokiraj in se odkrij - pick and pop) ter igralki brez žoge (npr. vertikalne,
horizontalne in diagonalne blokade – enojne, dvojne, zaporedje – hrbtne, bočne). Dovoljeno je
sodelovanje dveh igralk z vročitvijo žoge.
Igralni čas je 3x10 minut čiste košarkarske igre z dvominutnim odmorom med prvo in drugo
tretjino ter petminutnim odmorom med drugo in tretjo tretjino. Podaljšek traja pet minut čiste
košarkarske igre. V zadnjih dveh minutah tretje tretjine in ob podaljšku se ura za merjenje časa
ustavlja tudi ob doseženem košu iz igre.
V vsakem delu tekme in podaljških lahko ekipa uveljavlja po eno minuto odmora, razen v tretji
tretjini, ko lahko ekipa uveljavi dve minuti odmora. Ekipi zamenjata strani igrišča po drugi tretjini.
Ekipa šteje 12 igralk, lahko pa nastopi, če je navzočih najmanj 10 igralk.
V prvi tretjini nastopa ekipa A (pet ali šest igralk), v drugi tretjini ekipa B (pet ali šest igralk, ki niso
nastopile v prvi tretjini), v tretji tretjini pa mešana ekipa. Trener označi ekipi A in B 10 minut pred
pričetkom tekme. Če ena ali več igralk že v prvi ali drugi tretjini ne more nadaljevati igre
(pet osebnih napak, poškodba, izključitev), lahko igrajo le še preostale igralke, ki so bile prijavljene
za nastop v tej tretjini.

Izjema so šole, v katere je v tekočem šolskem letu vpisanih manj kot 150 učencev. V tem primeru
lahko šolska ekipa sodeluje tudi z najmanj osmimi igralkami ( prva tretjina 4 igralke A in ena
igralka B, druga tretjina 4 igralke B in ena igralka A. Igralki, ki sta igrali prvo in drugo tretjino, v
tretji ne smeta igrati. Izpolnjeni »bonus« sedmih osebnih napak se računa za vsako tretjino posebej.
Sistem tekmovanja bo določen po prispelih prijavah;
PRIJAVE : šole morajo potrditi udeležbo preko spletne aplikacije ter poslati prijavo ekipe na
obrazcu 2, ki je objavljen na spletni strani Športa mladih
http://www.sportmladih.net/programi_som/sportna_tekmovanja/sst_obrazci na naslov
področnega centra najkasneje do petka, 1.3.2019 . Na podlagi prijav bo izvedeno žrebanje in
pripravljen razpored igranja.
Razpored tekem boste prejeli po e-pošti .
NAGRADE :

- pokali za 1.-3. mesto, ostali diplome
- priznanje prejme najboljša igralka in strelka tekmovanja.

V vednost:
- prijavljene šole
- KZS, Zavod Planica
- KŠTM Sevnica, ŠZ Krško

Vodja področnega centra:
Ivan Gerjevič, prof.

PODROČNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V KOŠARKI
učenke letnik 2006 in mlajše
TERMIN IN KRAJ TEKMOVANJA : ponedeljek, 4. marca 2019 v telovadnici OŠ Podbočje
IZVAJALEC

: OŠ Podbočje

Na tekmovanju so sodelovale ekipe v sestavi:
1. OŠ PODBOČJE
Igralke : Zalokar Rabič Ula, Iljaš Tia, Hudoklin Leja, Lamovšek Lana, Zorič Nina, Fifolt Petra,
Štefanič Anja, Božič Zoja Nala, Štukelj Tamara, Golobič Alja, Baškovec Špela, Barbič Johana
Vodja ekipe: Strgar Branko
2. OŠ Sava Kladnika SEVNICA
Igralke : Šlogar Maša, Zelič Jerneja, Stanič Zara, Mlakar Mija, Brus Izza, Šturbej Sergeja, Kosem
Tamara, Mirt Teja, Hochkraut Brina, Močnik Neža, Pačnik Lana, Medved Nika, Klenovšek Tia
Vodja ekipe: Stegne Matic
REZULTATI
OŠ PODBOČJE : OŠ Sava Kladnika SEVNICA

- 16:25 (2:8, 12:16, 16:25 )

Končni vrstni red:
1. OŠ Sava Kladnika SEVNICA
2. OŠ PODBOČJE
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Najboljša igralka tekmovanja:
Najboljša strelka tekmovanja :
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Ula Zalokar Rabič
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OŠ Sava Kladnika Sevnica
OŠ Podbočje
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Koše so dosegle:
Zalokar Rabič Ula
Močnik Neža
Mlakar Mija
Pačnik Lana
Zorič Nina
Božič Zoja Nala
Barbič Johana
Šlogar Maša
Šturbej Sergeja
Hochkraut Brina
Medved Nika
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Na 1.krog državnega šolskega tekmovanja v košarki za učenke l.2006 in mlajše- četrtfinale,
»Košarkarski superšolar«, se v skupino 4 uvrsti zmagovalna ekipa OŠ Sava Kladnika Sevnica.

Vodja PC Posavje:
Ivan Gerjevič, prof.

