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Datum: 18. februar 2020 

Razpis 
PODROČNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V KOŠARKI 

Mlajši učenci 
 
TERMIN IN KRAJ TEKMOVANJA: ponedeljek, 9. marca 2020, ob 11.00, v Športni dvorani Brežice 
IZVAJALEC: OŠ Brežice 
PRAVICA NASTOPA: prvo in drugo uvrščene ekipe iz občinskih prvenstev oz. prijavljene ekipe 
(predprijave):  
1. OŠ Sava Kladnika SEVNICA Sevnica 
2. OŠ BLANCA Sevnica 
3. OŠ Jurija Dalmatina KRŠKO Krško 
4. OŠ PODBOČJE Krško 
5. OŠ BREŽICE Brežice 
6. OŠ ARTIČE Brežice 
7. JZ OŠ Marjana Nemca RADEČE Radeče 

 
PRAVILA TEKMOVANJA:  
V kategoriji mlajših učencev 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 vseh kategorijah je na vseh ravneh tekmovanj prepovedano igranje kakršne koli conske obrambe. 
Dovoljeno je podvajanje, ki izhaja iz postavljene osebne pressing obrambe, na napadalčevi obrambni 
polovici. Dovoljeno je igrati osebni pressing po celotnem igrišču. 
V kategorijah mlajših učencev je prepovedano igrati vse vrste blokad na igralcu z žogo (npr. blokiraj 
in vteči - pick and roll ter blokiraj in se odkrij - pick and pop) ter igralcu brez žoge (npr. vertikalne, 
horizontalne in diagonalne blokade – enojne, dvojne, zaporedje – hrbtne, bočne). Dovoljeno je 
sodelovanje dveh igralcev 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 igralcev, lahko pa nastopi, če je navzočih najmanj 10 igralcev. 
V prvi tretjini nastopa ekipa A (pet ali šest igralcev), v drugi tretjini ekipa B (pet ali šest igralcev, ki 
niso nastopili v prvi tretjini), v tretji tretjini pa mešana ekipa. Trener označi ekipi A in B 10 minut 
pred pričetkom tekme. Če en ali več igralcev že v prvi ali drugi tretjini ne more nadaljevati igre (pet 
osebnih napak, poškodba, izključitev), lahko igrajo le še preostali igralci, ki so bili prijavljeni za nastop 
v tej tretjini. 
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*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 igralci (prva tretjina 4 igralci A in en igralec B, 
druga tretjina 4 igralci B in en igralec A). Igralca, 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 na naslov področnega centra oziroma 
elektronski naslov jaka.lenart@zsport-brezice.si najkasneje do srede, 4. marca 2020, do 12. ure. 
Na podlagi prijav bo izvedeno žrebanje in pripravljen razpored igranja. 
 
NAGRADE:  

 Pokali za tri prvouvrščene ekipe, četrtouvrščena ekipa prejme diplomo, 

 priznanje prejme najboljši igralec in strelec tekmovanja. 

 Na državno tekmovanje (skupina 3) se uvrsti prvouvrščena ekipa. 
 
V vednost: 
- Prijavljene in uvrščene šole, 
- KZS, Zavod Planica, 
- KŠTM Sevnica, ŠZ Krško.   

Vodja področnega centra: 
Jaka Lenart 
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