
 

 
 

 

Dijaki in dijakinje, letnik 2001 in mlajši 

 

Organizatorja 

Zavod za šport RS Planica in Košarkarska zveza Slovenije 

Informacije: Grega Brezovec, Košarkarska zveza Slovenije, Leskoškova ulica 12, 1000 Ljubljana,  

tel.: 01 520 10 20, 041 758 510 

faks: 01 520 10 22 

e-pošta: grega.brezovec@kzs.si, kzs@kzs.si. 

 

Datum in kraj tekmovanja  

Šolska tekmovanja: od oktobra 2019 do aprila 2020. 

Občinska tekmovanja: od oktobra 2019 do novembra 2019. 

Področna tekmovanja: do 13. decembra 2019. 

Prvi krog državnega tekmovanja – četrtfinale: do 17. januarja 2020. 

Drugi krog državnega tekmovanja – polfinale: do 12. februarja 2020. 

Tretji krog državnega tekmovanja – finale: do 13. marca 2020. 

 

Tekmovalne stopnje 

Šolska tekmovanja so osnovna in jih pripravijo športni pedagogi. Priporočamo, da tekmovanja 

potekajo po ligaškem ali večkratnem turnirskem sistemu. Tekmovanja potekajo ves čas trajanja 

šolskega leta. 

 

Občinsko tekmovanje pripravijo šola in športni pedagogi v sodelovanju s športno zvezo, agencijo ali 

zavodom za šport in podatke sporočijo Košarkarski zvezi Slovenije. Priporočamo, da tekmovanje poteka 

po ligaškem tekmovalnem sistemu ali po večkratnem turnirskem sistemu. 

 

Področna tekmovanja potekajo po večjih področjih, izpeljejo jih izvajalci, ki so imenovani pri 

posameznih področjih na začetku razpisa. Glede na število srednjih šol po posameznih področjih se v 

nadaljnje tekmovanje uvrstijo od ene do tri ekipe (glej razdelitev pri posameznih področjih). 

Tekmovanje poteka po ligaškem tekmovalnem sistemu ali po večkratnem turnirskem sistemu. Izvajalci 

občinskih in področnih tekmovanj koordinatorju pošljejo poročilo prek spletne aplikacije ŠŠT v 24 urah 

po končanem tekmovanju. 

 

Število ekip, ki s področja napredujejo v nadaljnje tekmovanje:  

Maribor (2), Pomurje (1), Podravje (1), Celje (2), Koroška in Velenje (1), Ljubljana (3), Dolenjska (3), 

Gorenjska in Domžale (3), Obala in Notranjska (1), Goriška (1)  

 

Šola, ki si je pridobila pravico nastopa v državnem tekmovanju, mora prijavo ekipe posredovati prek 

spletne aplikacije skladno s skupnimi pravili »Šolskih športnih tekmovanj« – točka 6 PRIJAVA. 

 
 
Prvi krog državnega tekmovanja – četrtfinalno tekmovanje (sodeluje 18 ekip) 
       A         B         C       



 

 
 

 

skupina 1: Maribor 1   Pomurje 1   Celje 2  

skupina 2: Celje 1   Maribor 2   Podravje 1 

skupina 3: Ljubljana 2   Koroška in Velenje 1  Gorenjska in Domžale 2 

skupina 4: Dolenjska 1   Ljubljana 3   Obala in Notranjska 1  

skupina 5: Ljubljana 1   Dolenjska 3   Gorenjska in Domžale 3 

skupina 6: Gorenjska in Domžale 1 Dolenjska 2   Goriška 1 

 

V prvem krogu tekmovanja – v četrtfinalnem tekmovanju – se igrajo tekme po sistemu vsaka ekipa 

proti vsaki ekipi (odigrajo tri tekme), v drugi krog – v polfinale – se uvrsti  prvouvrščena ekipa iz vsake 

skupine. 

 

Drugi krog državnega tekmovanja – polfinalno tekmovanje (sodeluje 6 ekip) 

 

skupina A: prvi – skupina 1  prvi  – skupina 2  prvi – skupina 3 

skupina B:  prvi – skupina 4  prvi  – skupina 5  prvi – skupina 6 

 

V drugem krogu tekmovanja se igrajo tekme po sistemu vsaka ekipa proti vsaki ekipi (odigrajo tri 

tekme), v tretji krog – v finale – se uvrstita prvouvrščeni ekipe iz vsake skupine. 

 

Tretji krog državnega tekmovanja – finalno tekmovanje (sodelujejo 4 ekipe) 

Na finalnem turnirju sodelujejo štiri ekipe. V polfinalu se pomerita prvouvrščena ekipa skupine A  in 

drugouvrščena ekipa skupine B ter drugouvrščena ekipa skupine A in prvouvrščena ekipa skupine B. 

 

Za izpeljavo državne ravni tekmovanja (1., 2. in 3. krog) bo izvajalec izbran na podlagi razpisa (obrazec 

6). Za izpeljavo lahko kandidirajo šole, ki zagotavljajo kakovostno izpeljavo prireditve in imajo najboljše 

materialne možnosti. Kandidati posredujejo ponudbo najkasneje 7 dni pred naslednjo stopnjo 

tekmovanja. 

 

Pravila 

Sistem tekmovanja je enak za dijake in dijakinje.  

Šolski centri ne smejo nastopiti z enotnimi ekipami, ampak samo z ekipami posameznih enot centra. 

V kategoriji dijakinj 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.  

Igralni čas je: 

- na občinski in področni ravni: 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. 

- na državni ravni: 4x8 minut čiste košarkarske igre z dvominutnim odmorom med prvo in drugo 

četrtino ter tretjo in četrto četrtino ter petminutnim odmorom med drugo in tretjo četrtino. Podaljšek 



 

 
 

 

traja pet minut čiste košarkarske igre. V zadnjih dveh minutah četrte četrtine 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 zadnji tretjini 

oziroma četrtini, ko lahko ekipa uveljavi dve minuti odmora. 

Izpolnjen »bonus« štirih osebnih napak se računa za vsako tretjino oziroma četrtino posebej. 

 


