
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRAVILNIK ZA IZVEDBO TURNIRJEV 
DRŽAVNEGA PRVENSTVA V KOŠARKI 3x3 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SPLOŠNO 

 
Splošne stvari: 

 Vsi nastopajoči morajo imeti urejen uradni profil na spletni strani play.fiba3x3.com. 
 
Izvedba turnirjev: 

 Organizator/izvajalec je dolžan izvesti turnir v skladu z veljavno zakonodajo (prijava dogodka), 

 Organizator/izvajalec je dolžan poskrbeti za prvo pomoč v času turnirja, 

 Organizator/izvajalec poskrbi za fotografiranje turnirja, lahko tudi stream, 

 Priporočljivo je, da se tekme odigrajo v 20 minutnih intervalih. 
 
 

NIVOJI TEKMOVANJA 

 
Državno prvenstvo 3x3 je razdeljeno na štiri nivoje turnirjev: 

 Lokalc (3. nivo),  

 Regionalc (2. nivo), 

 Državc (1. nivo), 

 Finale DP.  
 
V nadaljevanju dokumenta so podrobno opisani pogoji za izvedbo turnirjev Lokalc, Regionalc in Državc. 
Finale DP bo organizirala KZS. 

 
 

TERMINI TEKMOVANJA 

 
Predvideni termini turnirjev po različnih nivojih: 

 Lokalc (3. nivo): 
o Preko celega leta, 

 Regionalc (2. nivo): 
o Začetek tekmovanja: konec aprila (najmanj 14 dni po objavi koledarja), 
o Zadnji turnir: najkasneje 5 dni pred zadnjim turnirjem serije Državc (1. nivo), 

 Državc (1. nivo): 
o Predviden začetek tekmovanja: prvi vikend v juniju, 
o Zadnji turnir predviden najmanj 7 dni pred finalom, 

 Finale DP: 
o Termin finalnega turnirja: 13. avgusta. 

 
Predviden igralni dan turnirjev serije Regionalc in Državc (2. in 1. nivo) je sobota. Po predhodnem 
dogovoru je lahko tudi drug dan. 
 
 
 
 
 



 

 

PROTOKOL V PRIMERU SLABEGA VREMENA 

 
V primeru slabega vremena lahko izvajalec: 

 turnir izvede v dvorani, 

 turnir prestavi na naslednji dan (v primeru, da v koledarju ni drugega turnirja), 

 turnir prestavi na naslednji prost termin. 
 
V skrajnem primeru se lahko turnir tudi odpove. 
 
Natančen protokol v primeru slabega vremena bo določen individualno v dogovoru z vodjo 
tekmovanja. 
 
 

KATEGORIJE 

 
Kategorije, ki nastopajo na posameznih turnirjih: 

 Člani – pravico nastopa imajo igralci, ki v tekočem letu napolnijo najmanj 15 let; v sezoni 2022 
so to igralci, rojeni leta 2005 in starejši, 

 Članice – pravico nastopa imajo igralke, ki v tekočem letu napolnijo najmanj 15 let; v sezoni 
2022 so to igralke, rojene leta 2005 in starejše, 

 Fantje U23 – pravico nastopa imajo igralci, ki v tekočem letu napolnijo 23 let; v sezoni 2022 
so to igralci, rojeni od leta 1999 do vključno 2005, 

 Fantje U18 – pravico nastopa imajo igralci, ki v tekočem letu napolnijo 18 let; v sezoni 2022 
so to igralci, rojeni od leta 2004 do vključno 2007, 

 Dekleta U18 – pravico nastopa imajo igralke, ki v tekočem letu napolnijo 18 let; v sezoni 2022 
so to igralke, rojene od leta 2004 do vključno 2007, 

 Fantje U15 – pravico nastopa imajo igralci, ki v tekočem letu napolnijo 15 let; v sezoni 2022 
so to igralci, rojeni leta 2007 in mlajši. 

 
Posamezni igralci lahko na enem turnirju nastopajo v največ dveh kategorijah. 
 
 

PRAVICA NASTOPA 

 
Vsaka ekipa ima lahko na seznamu za nastopanje v seriji Državc največ 7 igralcev. Igralce lahko ekipe 
na seznam dodajo najkasneje na dan, ki je 10 dni pred finalom. 
 
Na turnirju serije Lokalc (3. nivo) lahko igra kdorkoli, ni nujno, da je registriran pri KZS. Za nastop na 
preostalih nivojih pa je potrebno imeti urejeno registracijo pri KZS. 
 
Natančni pogoji nastopanja za nastopanje so določeni v Registracijskem pravilniku KZS za tekmovanje 
v košarki 3x3. 
 
 
 



 

 

IMENA EKIP 

 
Dovoljena so naslednja imena ekip: 

 Imena slovenskih košarkarskih društev – večina igralcev mora biti članov tega društva; 

 Imena slovenskih košarkarskih društev, vključno s sponzorji (npr. Cedevita Olimpija) – večina 
igralcev mora biti članov tega društva; 

 Imena krajev, delov krajev ali starinska imena krajev (npr. Ljubljana; Ljubljana Šiška; Šiška; 
Emona); 

 Samostojna imena sponzorjev (npr. Nomago). 
 
Imena morajo biti v osnovi slovenska. Poleg osnovnega imena ekipe je lahko dodana še kategorija 
(npr. Cedevita Olimpija U18) ali »3x3« (npr. 3x3 Piran). 
 
Na turnirjih serije Lokalc (3. nivo) imajo ekipe lahko tudi drugačna imena. Imena v nobenem primeru 
ne smejo biti provokativna, žaljiva ali vulgarna.  
 
Imena ekip dokončno potrdi vodja tekmovanja takoj po prijavi ekipe na tekmovanje. 
 

ŠPORTNA OPREMA (DRESI) 

 

 
V primeru lastne opreme na turnirjih serije Lokalc (3. nivo), mora imeti ekipa enotno opremo (enaka 
barva in izgled majic/dresov). 
 
V primeru lastne opreme na turnirjih serije Regionalc in Državc (2. in 1. nivo) mora imeti ekipa enotne 
temne in svetle drese. Lastna oprema mora ustrezati kriterijem FIBA – številka na sprednji in zadnji 
strani majice, enotna barva, enotne kratke hlače. Odobrena mora biti ob prijavi ekipe na turnir. 
 
Igralci/igralke v ostalih kategorijah na turnirjih serije Regionalc in Državc (2. in 1. nivo) lahko ob prijavi 
prejmejo svetlo in temno majico brez rokavov.  
 

SODNIKI IN POMOŽNI SODNIKI 

 
Turnirje serije Regionalc, Državc in Finale DP (2. in 1. nivo) lahko sodijo samo sodniki, ki imajo v tekoči 
sezoni opravljen predsezonski seminar.  
 
Funkcijo pomožnega sodnika lahko na turnirjih serije Regionalc, Državc in Finale DP (2. in 1. nivo) 
opravlja le oseba, ki ima v tekoči sezoni veljavno licenco za pomožne sodnike (velja licenca iz košarke 
5:5). 
 

NIVO ŠPORTNA OPREMA 

Lokalc Oprema organizatorja (majice + markirke ali dvobarvni dresi) ali lastna oprema ekip 

Regionalc Oprema organizatorja (majice + markirke ali dvobarvni dresi) ali lastna oprema ekip 

Državc Uradna oprema organizatorja (ali predhodno odobrena lastna oprema) 



 

 

Sodniki na turnirjih sodijo v uradni opremi ali v opremi organizatorja, ki mora biti različne barve kot 
oprema tekmovalcev.  
 
 

TOČKOVANJE 

 
Točkovanje za državno prvenstvo poteka na turnirjih serij Državc in Regionalc (1 in 2. nivo): 

Uvrstitev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-32 33+ DQF 

Točkovanje 100 80 70 60 50 45 40 35 20 18 16 14 12 11 10 9 3 1 0 

 
 

PREGLED NIVOJEV TEKMOVANJA 

 
 LOKALC 

(3. NIVO) 
REGIONALC 

(2. NIVO) 
DRŽAVC 
(1. NIVO) 

KOLEDAR KZS DA DA DA 

SISTEM FIBA - EVENTMAKER DA DA DA 

PROFIL IGRALCA DA DA DA 

ŠTEVILO KATEGORIJ MIN 1 MIN 2 6 

PRAVICA NASTOPA VSI REGISTRIRANI REGISTRIRANI 

URADNA PRAVILA DA* DA DA 

OMEJITEV NAPADA NE DA DA 

URADNA ŽOGA NE DA DA 

IGRALNA PODLAGA NE NE DA** 

OGRAJENO IGRIŠČE NE PRIPOROČLJIVO DA 

NADZOR KZS NE DA DA 

SODNIKI NE DA DA 

TOČKOVANJE ZA DP NE DA DA 

* dovoljene določene prilagoditve 
** podlaga je obvezna, razen na igriščih, kjer so fiksni koši (npr. Novo mesto, Idrija,…) 
 

PODPORA KZS PRI ORGANIZACIJI TURNIRJEV 

 

 
LOKALC 

(3. NIVO) 
REGIONALC 

(2. NIVO) 
DRŽAVC 
(1. NIVO) 

MEDIJSKA PODPORA DA DA DA 

NAJAVA TURNIRJEV (KANALI KZS) DA DA DA 

GRAFIČNI DIZAJN NE DA DA 

MOŽNOST STREAMA (KANALI KZS) NE DA* DA 

POMOČ PRI SODNIKIH DA** DA** DA 

POMOČ PRI ZAPISNIKARJIH NE DA*** DA*** 

POMOČ PRI ISKANJU EKIP DA DA DA 

POMOČ KZS PRI IZVEDBI TURNIRJEV NE DA (NADZORNIK) 
DA (ČE NI KZS 

ORGANIZATOR) 

* na turnirjih serije Regionalc (2. nivo) v primeru lastne organizacije in/ali predhodnega dogovora 
** delegacije sodnikov za vse turnirje, razen turnirjev serije Lokalc (3. nivo), potekajo preko 
delegatorja ali KZS 
*** zapisnikarje v osnovi zagotovi organizator. V primeru, da jih ne more zagotoviti, jih delegira KZS 



 

 

 

NAGRADE 

 

 
LOKALC 

(3. NIVO) 
REGIONALC 

(2. NIVO) 
DRŽAVC 
(1. NIVO) 

ČLANI 
- 1. mesto 150 € do 500 € 
- 2. mesto 100 € do 300 € 

- 3. mesto do 100 € 

- 1. mesto 250 € do 750 € 
- 2. mesto 150 € do 500 € 

- 3. mesto do 250 € 

- 1. mesto 1000 € do 2000 € 
- 2. mesto 500 € do 1000 € 
- 3. mesto 250 € do 500 € 

ČLANICE in MU23 
- 1. mesto 100 € do 150 € 
- 2. mesto 70 € do 100 € 

- 3. mesto do 70 € 

- 1. mesto 150 € do 250 € 
- 2. mesto 100 € do 150 € 

- 3. mesto do 100 € 

- 1. mesto 150 € do 250 € 
- 2. mesto 100 € do 150 € 

- 3. mesto do 100 € 
MU18 

PRAKTIČNE 
NAGRADE 

PRAKTIČNE 
NAGRADE 

PRAKTIČNE 
NAGRADE 

ŽU18 

MU15 

* natančna višina nagrad bo opredeljena v dogovoru med izvajalcem in KZS 
 
 

TAKSE IN PRIJAVNINE 

 
NIVO SODNIŠKE TAKSE PLAČNIK 

Lokalc ODVISNO OD TRAJANJA TURNIRJA – VENDAR NE MANJ KOT 50 €/SODNIKA ORGANIZATOR 

Regionalc ODVISNO OD TRAJANJA TURNIRJA – VENDAR NE MANJ KOT 70 €/SODNIKA ORGANIZATOR 

Državc 130 €/SODNIKA ORG. ALI KZS 

   

NIVO TAKSE ZAPISNIKARJEV PLAČNIK 

Lokalc ODVISNO OD TRAJANJA TURNIRJA – VENDAR NE MANJ KOT 30 €/OSEBO ORGANIZATOR 

Regionalc ODVISNO OD TRAJANJA TURNIRJA – VENDAR NE MANJ KOT 50 €/OSEBO ORGANIZATOR 

Državc 100 €/ZAPISNIKARJA ORG. ALI KZS 

 
NIVO PRIJAVNINE 

Lokalc PRIPOROČLJIVA PRIJAVNINA: ČLANI DO 40 €, OSTALI DO 20 € 

Regionalc ČLANI 40 €, OSTALI 20 € 

Državc ČLANI 45 €, OSTALI 25 € 

 
Prijavnine pripadajo izvajalcu turnirja, razen, če v dogovoru ni opredeljeno drugače. 
 
 

POVEZAVA Z MEDNARODNIMI TEKMOVANJI 

 
V primeru organizacije Challengerja pod okriljem KZS, organizator razpolaga z nekaj prostimi mesti na 
tekmovanju. Število mest, ki pripadajo organizatorju določi FIBA. Natančna razdelitev mest je v 
domeni organizatorja. 
 
Določeno število ekip v članski kategoriji si lahko skozi državno prvenstvo in pokalno tekmovanje 
priigra možnost nastopa na tekmovanju FIBA WT. Pogoj za to je podpisana pogodba med 
organizatorjem DP in FIBA, ki se obnavlja vsako leto. Le-ta tudi natančno določa, koliko ekip in pod 
kakšnimi pogoji, lahko ekipe nastopajo na WT. 
 



 

 

LOKALC (3. NIVO) 

 

 Turnir ne prinaša točk za DP in nima neposredne povezave s tekmovanji višjega nivoja, 

 Lokalni turnir, 

 Igra se po pravilih FIBA, dovoljene so določene prilagoditve, 

 Čas napada ni nujno omejen, 

 Ni obvezna uporaba uradne igralne žoge za košarko 3x3, 

 Kategorije: lahko samo ena kategorija, 

 Igralci morajo imeti urejen profil 3x3, 

 Organizator je dolžan po končanem turnirju vnesti vse rezultate v sistem FIBA ter posredovati 
KZS rezultate, seznam igralcev in ekip, 

 Organizator poskrbi za slikanje turnirja, 

 Priporočljivo je izvajanje glasbe v času turnirja, 

 Priporočljivo je imeti uradnega napovedovalca v času turnirja, 

 Priporočljivo je zagotoviti obrok hrane za sodnike, pomožne sodnike in osebje organizatorja, 

 Priporočljivo je zagotoviti pitno vodo. 
 
KZS organizatorju zagotovi: 

 Medijsko podporo in vse povezano s tem, 

 Pomoč pri iskanju ekip, 

 Povezavo s sodniki, 

 Elektronsko opremo – semaforji (v primeru, da je tisti dan na voljo). 
 
Potrebna infrastruktura/kader: 

 En koš, 

 Mere igrišča po pravilih (min. 15x9 m, lahko tudi polovica igrišča – 15x14m), 

 Semaforji: ročni, 

 Sodniki: min. 1 sodnik na koš, 

 Zapisnikarji: min. 1 zapisnikar na koš, v primeru merjenja časa napada min. 2 zapisnikarja na 
koš. 

 
 

REGIONALC (2. NIVO) 

 

 Turnir prinaša točke za DP (2. nivo – ločena lestvica za ta nivo tekmovanja), 

 Igra se po pravilih FIBA, 

 Čas napada je omejen, 

 Obvezna uporaba uradne igralne žoge za košarko 3x3 (velikost 6, teža 7), 

 Kategorije: minimalno dve kategoriji. V vsaki kategoriji morajo nastopiti minimalno 4 ekipe. 
Lahko se igra tudi brez moške članske kategorije, 

 Igralci morajo imeti urejen profil 3x3, 

 Obvezno prisotna oseba s strani KZS, ki je vodja tekmovanja (Nadzornik), 

 Organizator je dolžan po končanem turnirju vnesti vse rezultate v sistem FIBA ter posredovati 
KZS rezultate, seznam igralcev in ekip, 



 

 

 Organizator poskrbi za slikanje turnirja, 

 Organizator poskrbi za izvajanje glasbe v času turnirja, 

 Organizator poskrbi za uradnega napovedovalca v času turnirja, 

 Priporočljivo je zagotoviti obrok hrane za sodnike, pomožne sodnike in osebje organizatorja, 

 Priporočljivo je zagotoviti pitno vodo. 
 
KZS organizatorju zagotovi: 

 Turnirji 2. nivoja so del uradnega DP – kar organizatorjem daje možnost prijave na razpis LPŠ 
na občinah, 

 Medijsko podporo in vse povezano s tem, 

 Grafično podporo, 

 Pomoč pri iskanju ekip, 

 Sodnike (plačilo s strani organizatorja), 

 Opremo (žoge in semaforji). 

 
Potrebna infrastruktura/kader: 

 Minimalno dva koša, 

 Mere igrišča po pravilih (min. 15x9 m, lahko tudi polovica igrišča – 15x14m); 

 Semaforji: zaželeni elektronski, 

 Sodniki min. 1 sodnik na koš; finale praviloma sodita 2 sodnika, 

 Zapisnikarji: licencirani; min. 2 zapisnikarja na koš; priporočena ena menjava v primeru 2 
košev oz. 2 menjavi v primeru 3 košev ali več, 

 Obvezno pisanje zapisnikov tekem. 

 
Tekmovanje za udeležence/obiskovalce turnirjev: 
V sodelovanju s Hood Burgerjem se na vsakem turnirju izvede posebno tekmovanje/igra. Tekmovanje 
se izvede med polfinalom in finalom članov. 
 
 

DRŽAVC (1. NIVO) 

 

 Turnir prinaša točke za DP (1. nivo; točke nižjega nivoja se ne prištevajo), 

 Igra se po pravilih FIBA, 

 Čas napada je omejen, 

 Uradna igralna žoga (velikost 6, teža 7), 

 Kategorije: vseh 6 kategorij, 

 Igralci morajo imeti urejen profil 3x3, 

 Po turnirju KZS vnese rezultate v sistem FIBA, KZS poskrbi tudi za evidenco igralcev in ekip, 

 Organizator poskrbi za slikanje turnirja, 

 Organizator poskrbi za izvajanje glasbe v času turnirja, 

 Organizator poskrbi za uradnega napovedovalca v času turnirja, 

 Organizator zagotovi obrok hrane za sodnike, pomožne sodnike in osebje organizatorja, 

 Organizator zagotovi pitno vodo. 
 
 



 

 

KZS organizatorju zagotovi: 

 Turnirji 1. nivoja so del uradnega DP – kar organizatorjem daje možnost prijave na razpis LPŠ 
na občinah, 

 Medijsko podporo in vse povezano s tem, 

 Grafično podporo, 

 Pomoč pri iskanju ekip, 

 Sodnike (plačilo s strani organizatorja), 

 Opremo (žoge in semaforji). 
 
Na turnirjih serije Državc (1. nivo) se v kategorijah člani, članice in U23 igrajo kvalifikacije. Na glavnem 
turnirju sodeluje 12 ekip v članski kategoriji, 6 ekip v kategoriji članic ter 8 ekip v kategoriji MU23. 
Neposredno je na glavni turnir uvrščenih 8 ekip pri članih, 4 ekipe pri članicah in 6 ekip pri MU23. 
Ostale ekipe se uvrstijo preko kvalifikacij. 
 
Sistem tekmovanja v glavnem delu je na vseh turnirjih enak: 

 Člani: 
o 4 skupine s 3 ekipami; 
o Četrtfinale; 
o Polfinale; 
o Finale. 

 

 Članice: 
o 2 skupini s 3 ekipami; 
o Polfinale; 
o Finale; 
o Tekma za 3. mesto. 

 MU23: 
o 2 skupini s 4 ekipami; 
o Polfinale; 
o Finale; 
o Tekma za 3. mesto. 

 
Sistem kvalifikacij se spreminja, odvisno od števila prijavljenih ekip. 
 
Primer izvedbe turnirja: 
Časovnica (približne ure): 

URA KATEGORIJA 

9.00 MU15 ŽU18 

10.00 MU18  
11.00 Kvalifikacije ČLANICE Kvalifikacije MU23 

12.00 Kvalifikacije ČLANI Glavni del ČLANICE 

13.00 Glavni del MU23  
14.00 Glavni del ČLANI  

 



 

 

S tekmovanjem najprej začneta kategoriji MU15 in ŽU18. Potem nastopi MU18, zatem sledijo 
kvalifikacije za članice in kvalifikacije za MU23. V času glavnega dela tekmovanja članic in MU23 so na 
sporedu še kvalifikacije za člane. Glavni del članskega turnirja je zaključni del turnirja.  
 
Tekmovanje v zabijanju: 
V primeru, da se izvede tekmovanje v zabijanju, se zaključni del izvede med tekmovanjem v članski 
kategoriji. 
 
Tekmovanje v metu trojk: 
Tekmovanje v metu trojk se izvaja v času kvalifikacij članov, finale je na sporedu pred članskim finalom. 
Druga opcija: prvi del kvalifikacij za tekmovanje v metu trojk se izvede dopoldan (dobimo 2 finalista; 
kategorije MU15, ŽU18, MU18), drugi del pa pred začetkom glavnega dela članov (kategorije člani, 
članice, MU23). Finale na sporedu kot zapisano zgoraj. Nastopita lahko največ dva igralca posamezne 
ekipe. 

 
Tekmovanje za udeležence/obiskovalce turnirjev: 
V sodelovanju z glavnim sponzorjem se na vsakem turnirju izvede posebno tekmovanje/igra. Zaključni 
del tekmovanja se izvede med polfinalom in finalom članov. 

 
Potrebna infrastruktura/kader: 

 Najmanj 3 koši, 

 Uradne mere igrišča 15x11m (izjemoma lahko do 15x9 m), 

 Semaforji: elektronski ali veliki ekran, 

 Sodniki min. 1 sodnik na koš, finalne tekme in vse tekme moške članske kategorije sodita 2 
sodnika, 

 Zapisnikarji: licencirani; min. 2 zapisnikarja na koš; na finalnem turnirju min. 2 zapisnikarja na 
koš + 2 menjavi, 

 Obvezno pisanje zapisnikov tekem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SHEMATSKI PRIKAZ KOŠARKE 3X3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


