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I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Košarkarska zveza Slovenije zaradi razvoja, kakovostnejšega dela z mladimi igralci in igralkami ter 
promocije košarke v mlajših starostnih kategorijah, organizira posebno tekmovanje z imenom 
»POKAL MLADIH«.  
 
 
II. SODELOVANJE KLUBOV 

 
2. člen 

 
V tekmovanje za »POKAL MLADIH« bodo vključeni vsi klubi, ki bodo sodelovali v tekmovanjih mlajših 
starostnih kategorij. Sama izvedba tega tekmovanja v posamezni tekmovalni sezoni bo potekala 
ločeno za moške in ženske ekipe. 
 

3. člen 
 

Za ugotavljanje uspešnosti klubov bodo upoštevane vse ekipe, ki bodo sodelovale v rednih ligaških 
tekmovanjih mlajših starostnih kategorij v organizaciji KZS in to  

a. moške ekipe v kategoriji U19, U17, U15, U13, U11, U9 ter ekipa U13 v Mini pokalnem 
tekmovanju; 

b. ženske ekipe v kategoriji U19, U17, U15, U13, U11, U9 ter ekipa U13 v Mini pokalnem 
tekmovanju. 

 
4. člen 

 
Tekmovanje poteka v dveh kategorijah 

a. tekmovanje za najuspešnejši klub tekoče tekmovalne sezone, 
b. tekmovanje za najuspešnejši klub, ki v tekmovanju naredi največji napredek glede na minulo 

tekmovalno sezono. 
 
 
III. KRITERIJI OCENJEVANJA 

 
5. člen 

 
Vrstni red uspešnosti klubov ugotavlja Tekmovalna komisija na osnovi točkovnega sistema, 
opredeljenega v 6. in 7. členu tega pravilnika. Po zaključku tekmovalne sezone Tekmovalna komisija 
rezultate javno objavi. 
 

6. člen 
 

Klubi bodo prejeli za sodelovanje posamezne ekipe v tekmovanju za »POKAL MLADIH«: 
a. v I. SKL v kategoriji fantov in deklet U19, U17, U15 in 

U13:  
 za prijavo in sodelovanje v tekmovanju + 20 točk 
 za zadnje (n) mesto v ligaškem tekmovanju +  1 točko 
 za prvo mesto v ligaškem tekmovanju +  n točk 
 za doseženo mesto v tekmovanju +  n točk 
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*«n« pomeni število sodelujočih ekip v posameznem tekmovanju 
b. v tekmovanju fantov in deklet U11 in U9 let  

 za prijavo in sodelovanje v tekmovanju + 20 točk 
c. v II. SKL v kategoriji fantov in deklet U19, U17, U15 in U13:  

 za prijavo in sodelovanje v tekmovanju +  15 točk 
d. v Mini pokalnem tekmovanju   

 za prijavo in sodelovanje v tekmovanju +  10 točk  
 za uvrstitev v vsak naslednji krog tekmovanja +    5 točk 
 za uvrstitev na zaključni turnir četverice +  10 točk 

 na zaključnem turnirju se ne podeljuje točk za končni vrstni red. 
 

7. člen 
 

Klubom bodo za nepravilnosti v skladu s Pravili igre in Tekmovalnimi propozicijami odvzete naslednje 
negativne točke 
a. nešportno vedenje igralcev in trenerjev:  

dosojena TN  -   1 točka 
izključitev  -   3 točke 

b. nastop ekipe na tekmi z manj kot 10 igralci oz. igralkami -   1 točka 
c. neprihod ekipe na tekmo  - 10 točk 
d. izstop oziroma izključitev ekipe iz tekmovanja  - 30 točk 
 

8. člen 
 

V primeru, da imata dva ali več klubov enako število točk iz členov 6 in 7, se vrstni red določi: 
a. na osnovi najbolje uvrščene ekipe v tekmovanju I. SKL mlajših starostnih kategorij, 
b. na osnovi manjšega števila odvzetih točk. 
 
 
IV. NAGRAJEVANJE KLUBOV 

 
9. člen 

 
Posebno priznanje prejme klub, ki v končni skupni razvrstitvi tekoče tekmovalne sezone doseže 
največji napredek glede na skupno uvrstitev pretekle sezone. 
V primeru, da izkažeta dva ali več klubov enak napredek, se vrstni red določi na osnovi tega, kateri 
klub je višje uvrščen. 
 

10. člen 
 

Košarkarska zveza Slovenije bo vsako leto na primeren način slovesno razglasila po 3 najuspešnejše 
klube v moški in ženski kategoriji in klub v moški in ženski kategoriji, ki glede na preteklo sezono 
pokaže največji napredek, ter jim podelila posebna priznanja. 
 

11. člen 
 

Kot nagrado za kakovostno delo z mlajšimi kategorijami igralcev in igralk, Košarkarska zveza Slovenije 
ekipam v tekmovanjih fantov in deklet U19, U17, U15 in U13 let, ki se uvrstijo na finalni turnir med 
štiri najuspešnejše ekipe v svoji starostni kategoriji, oprosti plačilo prijavnine za isto starostno 
kategorijo v naslednji tekmovalni sezoni. 
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V. KONČNE DOLOČBE 
12 .člen 

 
1. Ta pravilnik je sprejel Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije na svoji redni seji, dne 22.05.2006 

in stopi v veljavo v tekmovalni sezoni 2006 / 2007. 

2. Dopolnitve tega pravilnika je sprejel IO KZS na svoji redni seji, dne 06.02.2012, in stopijo v veljavo v 

tekmovalni sezoni 2012 /2013. 

3. Dopolnitve tega pravilnika je sprejel Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije na svoji redni seji, 
dne 15.12.2014, in stopijo v veljavo v tekmovalni sezoni 2014 /2015. 
 
 

Košarkarska zveze Slovenije  
predsednik,  

 
Erjavec Matej l.r. 


