
 
 
 
 
 
 

  
INFORMACIJA O PRIJAVAH EKIP 

V TEKMOVANJA: 
 

ČLANI, 1. – 4. SKL 
ČLANICE, 1. SKL 

POKAL SPAR 
POKAL ČLANICE 

 
 

SEZONA 2021/22 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
komisar tekmovanj: 

Gorazd TRONTELJ 
e-mail: gorazd.trontelj@kzs.si  



 

 

 
 

1. ČLANI, 1. SKL 
 

V 1. SKL bodo sodelovale ekipe: 
1 CEDEVITA OLIMPIJA 
2 GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA ŠENČUR 
3 HELIOS SUNS 
4 HOPSI POLZELA 
5 KRKA 
6 NUTRISPOINT ILIRIJA 
7 ROGAŠKA 
8 ŠENTJUR 
9 TERME OLIMIA PODČETRTEK 

10 TRIGLAV 
11 ZLATOROG LAŠKO 

 
Predvideni termini tekmovanja 

 

1. del tekmovanja: 
Oktober: 2., 9., 16., 23., 30. 
November: 6., 13., 20. 
December: 4., 11., 18., 26. /nedelja/, 
Januar: 8., 15., 22., 29. 
Februar: 5., 12. 
 
2. del tekmovanja/za prvaka oz. za obstanek: 
Marec: 5., 12., 19., 26. 
April: 2., 9., 16., 23., 27., 30. 
 
3. del tekmovanja:  
Četrtfinale: 
Maj: 4., 7., 10. 
 
Polfinale: 
Maj: 14., 17., 19. 
 
Finale: 
Maj: 22., 24., 26., 29., 31. 
 
 

Opombe: 
Pri pripravi razporeda in terminov tekmovanja 
bo upoštevano tudi: 

- ekipa Krke bo tekme prvega in drugega 
dela državnega prvenstva v skladu z 
določili tekmovalnih propozicij igrala 
izven predvidenih terminov 
tekmovanja;  

- ekipa Cedevita Olimpija bo tekme 
drugega dela državnega prvenstva v 
skladu z določili tekmovalnih propozicij 
igrala izven predvidenih terminov 
tekmovanja; 
 

Termini tekem se lahko spremenijo v skladu z 
določili tekmovalnih propozicij 
(reprezentanca, TV prenosi idr.). 
 
 
 
 
 

Tekmovalni sistem – 1. SKL člani 
 
1. DEL TEKMOVANJA 
V tekmovalni sezoni 2021/2022 tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (18 kol) in 
razporedu, ki je določen na podlagi Bergerjeve tabele in izžrebanih številk v skladu s koledarjem 
tekmovanja. 
 
  



 

 

 
Izvršni odbor KZS lahko izjemoma dovoli klubu, da članska ekipa ne sodeluje v prvem delu tekmovanja, 
v kolikor je izpolnjen pogoj, da ekipa sodeluje v dveh mednarodnih tekmovanjih v katerih se v prvem 
delu ligaškega tekmovanja odigra najmanj 10 kol (Basketball Champions League ali Euroleague ali 
ULEB Cup ter v ABA1 ligi). 
 
2. DEL TEKMOVANJA 
V drugem delu v tekmovanju za državnega prvaka tekmovanja sodeluje 6 ekip. 
 
V tem delu tekmovanja ekipe odigrajo po dvokrožnem ligaškem sistemu 10 kol. 
 
Razpored tekem pripravi komisar lige na podlagi Bergerjeve tabele in razvrstitve ekip po prvem delu 
tekmovanja in sicer tako, da so pari zadnjega kola:  

 prvouvrščena ekipa : drugouvrščena ekipi, 
 tretjeuvrščena ekipa : četrtouvrščena ekipi, 
 petouvrščena ekipa : šestouvrščeni ekipa, 

 
Rezultati ekip iz prvega dela tekmovanja se ne prenašajo, prenašajo pa se odvzete točke zaradi 
registracije tekme po uradni dolžnosti vseh tekem prvega dela tekmovanja. V tem primeru ima ekipa, 
ki ni nastopala v prvem delu tekmovanja, nižjo številko. 
 
V tekmovalni sezoni 2021/2022 v drugem delu v tekmovanju za obstanek v 1. SKL sodeluje 5 ekip - 
šesto, sedmo, osmo, deveto in deseto uvrščena ekipa 1. dela 1. SKL. 
 
Razpored tekem za obstanek, ki se igra po dvokrožnem ligaškem sistemu, pripravi komisar lige na 
podlagi Bergerjeve tabele in razvrstitve ekip po prvem delu tekmovanja in sicer tako, da se v zadnjem 
kolu tekmovanja srečajo ekipe: 
 

 sedmouvrščena ekipa : osmouvrščena ekipa, 
 devetouvrščena ekipa : desetouvrščena ekipa, 
 šestouvrščena ekipa je prosta. 

 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo, prenašajo se tudi odvzete točke 
zaradi registracije tekme po uradni dolžnosti vseh tekem prvega dela tekmovanja. 
 
Četrto in peto uvrščeni ekipi tega dela tekmovanja v tekmovalni sezoni 2022/2023 sodelujeta v 
tekmovanju 2. SKL, v tekmovanje se uvrsti prvouvrščena ekipa 2. SKL. 
 
  



 

 

3. DEL TEKMOVANJA 
Končnica za naslov državnega prvaka 
 
Šest ekip tekmovanja za prvaka in prvi dve ekipi tekmovanja za obstanek se uvrstijo v končnico za 
naslov državnega prvaka: 
 
a. v prvem krogu končnice (četrtfinale) ekipe igrajo na dve dobljeni tekmi, tekmovalni pari:  

 prvouvrščena ekipa lige za prvaka : drugouvrščena ekipa lige za obstanek (par 1); 
 drugouvrščena ekipa lige za prvaka : prvouvrščena ekipa lige za obstanek (par 2); 
 tretjeuvrščena ekipa : šestouvrščena ekipa (par 3); 
 četrtouvrščena ekipa : petouvrščena ekipa (par 4). 

 
b. v drugem krogu končnice (polfinale) ekipe igrajo na dve dobljeni tekmi, tekmovalna para:  

 zmagovalec para 1 : zmagovalec para 4 (par A); 
 zmagovalec para 2 : zmagovalec para 3 (par B); 

 
c. v tretjem krogu končnice (finale) ekipe igrajo na tri dobljene tekme, tekmovalni par je:  

 zmagovalec para A : zmagovalec para B.  
 
Prednost tekme več na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po drugem delu ligaškega 
tekmovanja.  
Bolje uvrščena ekipa drugega dela ligaškega tekmovanja ima prednost pred polfinalistom oziroma 
finalistom končnice, v kolikor je finalist končnice slabše uvrščena ekipa drugega dela tekmovanja. 
 
  



 

 

2. ČLANI, 2. SKL 
 

V 2. SKL bodo sodelovale ekipe:  
1 BRANIK 
2 BRINOX MEDVODE 
3 CELJE 
4 GORICA 
5 LITIJA 
6 LJUBLJANA 
7 LTH CASTINGS 
8 MESARIJA PRUNK SEŽANA 
9 PORTOROŽ 

10 POSTOJNA 
11 SLOVAN 
12 TROTI 

  
 
Predvideni termini tekmovanja 

 
1. del tekmovanja: 
Oktober: 2., 9., 16., 23., 30. 
November: 6., 13., 20. 
December: 4., 11., 18., 26. /nedelja/ 
Januar: 8., 15., 22., 29. 
Februar: 5., 12. 
Marec: 5., 9., 12., 19. 
 
2. del tekmovanja: 
Liga za obstanek: 
Marec: 26., 30. 
April: 2., 6., 9., 13. 
 
Četrtfinale: 
Marec: 26., 30. 
April: 2. 
 
Polfinale: 
April: 6., 9., 13. 
 
Finale: 
April: 16., 20., 27. 
 
  



 

 

Tekmovalni sistem – 2. SKL člani 
 
1. DEL TEKMOVANJA  
V tekmovanju sodeluje 12 ekip. Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki 
je določen na podlagi Bergerjeve tabele in izžrebanih številk. 
 
2. DEL TEKMOVANJA 
a. Tekmovanje za prvaka 2. SKL 
 
Osem prvouvrščenih ekip prvega dela tekmovanja se uvrsti v končnico za naslov prvaka 2. SKL: 
 
a. v prvem krogu končnice (četrtfinale) ekipe igrajo na dve dobljeni tekmi, tekmovalni pari:  

 prvouvrščena ekipa : osmouvrščena ekipa (par 1); 
 drugouvrščena ekipa : sedmouvrščena ekipa (par 2); 
 tretjeuvrščena ekipa : šestouvrščena ekipa (par 3); 
 četrtouvrščena ekipa : petouvrščena ekipa (par 4). 

Prednost tekme več na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po prvem delu ligaškega 
tekmovanja.  
 
b. drugem krogu končnice (polfinale) ekipe igrajo na dve dobljeni tekmi, tekmovalna para:  

 zmagovalec para 1 : zmagovalec para 4 (par A); 
 zmagovalec para 2 : zmagovalec para 3 (par B). 

Prednost tekme več na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po prvem delu ligaškega 
tekmovanja.  
 
c. v tretjem krogu končnice (finale) ekipi igrata na dve dobljeni tekmi, tekmovalni par je:  

 zmagovalec para A : zmagovalec para B.  
Prednost tekme več na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po prvem delu ligaškega 
tekmovanja.  
 
b. Tekmovanje za obstanek v 2. SKL 
 
V drugem delu v tekmovanju za obstanek v 2. SKL sodelujejo 4 ekipe: deveto, deseto, enajsto in 
dvanajstouvrščena ekipa 1. dela tekmovanja. 
 
V tem delu tekmovanja ekipe odigrajo po dvokrožnem ligaškem sistemu (6 kol). 
 
Razpored tekem pripravi komisar lige na podlagi Bergerjeve tabele in razvrstitve ekip po prvem delu 
tekmovanja in sicer tako, da so pari zadnjega kola: 

 devetouvrščena ekipa 2. SKL : desetouvrščena ekipa 2. SKL, 
 enajstouvrščena ekipa 2. SKL : dvanajstouvrščena ekipa 2. SKL. 

 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo, prenašajo se tudi odvzete točke 
zaradi registracije tekme po uradni dolžnosti vseh tekem prvega dela tekmovanja. 
 
Po zaključku tekmovalne sezone 2021/2022 v primeru nastopa 11 ekip v 1. SKL drugo, tretje in 
četrtouvrščena ekipa drugega dela tekmovanja za obstanek v 2. SKL (deseto, enajsto in 
dvanajstouvrščena ekipa 2. SKL) v prihodnji tekmovalni sezoni sodelujejo v tekmovanju 3. SKL. 
 
 
 



 

 

 

3. ČLANI, 3. SKL 
 

V 3. SKL bodo sodelovale ekipe: 
1 BISTRICA VZHOD 
2 CALCIT BASKETBALL VZHOD 
3 CEDEVITA OLIMPIJA MLADI VZHOD 
4 CERKNICA ZAHOD 
5 GROSUPLJE VZHOD 
6 HIDRIA ZAHOD 
7 HRASTNIK VZHOD 
8 IPROS VRHNIKA ZAHOD 
9 JANČE LJUBLJANA ZAHOD 

10 JESENICE ZAHOD 
11 JEŽICA VZHOD 
12 KOLPA VZHOD 
13 KONJICE VZHOD 
14 KRŠKO VZHOD 
15 KRVAVEC METEOR ZAHOD 
16 LEONE AJDOVŠČINA ZAHOD 
17 LOGATEC ZAHOD 
18 NAZARJE VZHOD 
19 PIVKA  ZAHOD 
20 PLAMA - PUR ILIRSKA BISTRICA ZAHOD 
21 PREBOLD VRTINE PALIR VZHOD 
22 STRAŽIŠČE KRANJ ZAHOD 
23 TERA TOLMIN ZAHOD 
24 VOJNIK G7 VZHOD 

 
 

Predvideni termini tekmovanja 
 

1. del tekmovanja: 
Oktober: 2., 9., 16., 23., 30. 
November: 3., 6., 13., 20. 
December: 4., 11., 18. 
Januar: 8., 15., 22., 29. 
Februar: 5., 12. 
Marec: 5., 12., 19., 26. 
 

2. del tekmovanja: 
Liga za obstanek: 
April: 2., 6., 9., 13. 
 
Razigravanje za prvaka: 
Polfinale: 
April: 2., 9. 
Finale: 
April: 16., 20., 27. 
  



 

 

Tekmovalni sistem – 3. SKL člani 
 
1. DEL TEKMOVANJA  
V tekmovanju sodeluje 24 ekip, razdeljenih v dve skupini po 12 ekip (vzhod, zahod). 
 
Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (22 kol) in razporedu, ki je določen na podlagi 
Bergerjeve tabele in izžrebanih številk. 
 

2. DEL TEKMOVANJA 
 
a. Tekmovanje za naslov prvaka 3. SKL 
Dve prvouvrščeni ekipi skupine vzhod in zahod prvega dela tekmovanja se uvrstita v končnico za naslov 
prvaka 3. SKL: 
 
a. v prvem krogu končnice (polfinale) ekipe igrajo dve tekmi, tekmovalni pari so:  

 prvouvrščena ekipa vzhod : drugouvrščena ekipa zahod (par A); 
 prvouvrščena ekipa zahod : drugouvrščena ekipa vzhod (par B). 

Prednost druge tekme na domačem igrišču ima bolje uvrščena ekipa prvega dela tekmovanja.  
 
b. v drugem krogu končnice (finale) ekipi igrata na dve zmagi, prednost druge te , tekmovalni par je:  

 zmagovalec para A: zmagovalec para B.  
Prednost tekme več na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po prvem delu ligaškega 
tekmovanja.  
 
Komisar lige po zaključku prvega dela tekmovanja določi vrstni red vseh štirih ekip, ki sodelujejo v 
tekmovanju. Bolje uvrščena ekipa prvega dela tekmovanja je ekipa: 

 ekipa, ki je zasedla višje mesto v skupini; 
 v primeru, da sta ekipi zasedli enako mesto v prvem delu tekmovanja, se bolje uvrščena ekipa 

določi na osnovi: 
- števila zmag; 
- ob enakem številu zmag se upošteva razlika v danih in prejetih koših; 
- ob enakem številu zmag in enaki razliki v danih in prejetih koših se vrstni red določi z 

žrebom. 
 
b. Tekmovanje za obstanek v 3. SKL 
V drugem delu v tekmovanju za obstanek v 3. SKL sodelujejo 4 ekipe, ki osvojijo enajsto in dvanajsto 
mesto v skupinah vzhod in zahod. 
 
Para zadnjega kroga tekmovanja za obstanek sta: 

 enajstouvrščena ekipa skupine vzhod : dvanajstouvrščena ekipa skupine zahod; 
 enajstouvrščena ekipa skupine zahod : dvanajstouvrščena ekip skupine vzhod. 

Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo, prenašajo se tudi odvzete točke 
zaradi registracije tekme po uradni dolžnosti vseh tekem prvega dela tekmovanja. 
 
 
  



 

 

3. DEL TEKMOVANJA 
 
a. Napredovanje v 2. SKL 
 
Finalista razigravanja za naslov prvaka 3. SKL v prihodnji sezoni nastopata v 2. SKL. 
 
b. Tekmovanje za obstanek/napredovanje v 3. SKL 
 
Po zaključku tekmovalne sezone 2021/2022 drugo, tretje in četrtouvrščena ekipa drugega dela 
tekmovanja za obstanek v 3. SKL (dvaindvajseto, triindvajseto in štiriindvajsetouvrščena ekipa 3. SKL) 
v prihodnji tekmovalni sezoni sodelujejo v tekmovanju 4. SKL. 
 
Finalista tekmovanja za naslov prvaka (prvouvrščena in drugouvrščena ekipa) 4. SKL se v prihodnji 
tekmovalni sezoni uvrstita v 3. SKL. 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

4. ČLANI, 4. SKL 
 

V 4. SKL so se prijavile ekipe (rok za prijavo ekip v 4. SKL poteče 20. avgusta): 
1 GLOBUS 
2 ORLI POSTOJNA 
3 RADOVLJICA 
4 VRANI VRANSKO 

 
 
 

 

Predvideni termini tekmovanja 
 

1. del tekmovanja: 
Oktober: 16., 23. 
November: 6., 13., 20. 
December: 4., 11., 18. 
Januar: 8., 15., 22., 29. 
Februar: 5., 12. 
 
2. del tekmovanja: 
 

Četrtfinale: 
Marec: 5., 12. 
Polfinale: 
Marec: 19., 26. 
Finale: 
April: 2., 9., 13. 
 
Tekmovanje za razvrstitev: 
Marec: 5., 12., 19., 26. 
April: 2., 9. 
 
 
  



 

 

5. ČLANICE, 1. SKL 
 

V 1. Ž SKL bodo sodelovale ekipe: 
1 AKSON ILIRIJA 
2 CINKARNA CELJE 
3 DOMŽALE 
4 GROSUPLJE 
5 JEŽICA 
6 MARIBOR 
7 PRO-BIT KONJICE 
8 TOSAMA LEDITA 
9 TRIGLAV 
  

Predvideni termini tekmovanja 
 

1. del tekmovanja: 
Oktober: 2., 9., 16., 23., 30. 
November: 6., 20., 27. 
December: 4., 11., 18., 22. 
Januar: 8., 15., 22., 29. 
Februar: 5., 19. 
 
2. del tekmovanja: 
Februar: 26. 
Marec: 9., 16., 23., 26., 30. 
April: 2., 6., 9., 13. 
 
3. del tekmovanja: 
 

Polfinale: 
April: 16., 20., 23. 
Finale: 
April: 27., 30. 
Maj: 2., 4., 7. 
 
  



 

 

Tekmovalni sistem – 1. SKL članice 
 
1. DEL TEKMOVANJA 
 
V prvem delu sodelujejo vse prijavljene ekipe. Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu 
in razporedu, določenem na podlagi Bergerjeve tabele in izžrebanih številk; 
 

2. DEL TEKMOVANJA  
I. Tekmovanje za državnega prvaka 
V drugem delu sodeluje 6 prvouvrščenih ekip prvega dela tekmovanja.  
Na tej stopnji tekmovanja ekipe odigrajo po dvokrožnem ligaškem sistemu 10 kol. 
Razpored tekem pripravi komisar lige na podlagi Bergerjeve tabele in razvrstitev ekip po 1. 
delu tekmovanja tako, da se v zadnjem kolu tekmovanja srečajo: 
prvouvrščena ekipa: drugouvrščeni ekipi, 
tretjeuvrščena ekipa: četrtouvrščeni ekipi, 
petouvrščena ekipa: šestouvrščeni ekipi, 
Rezultati ekip iz prvega dela se prenašajo, prenašajo pa se odvzete točke zaradi registracije 
tekme po uradni dolžnosti vseh tekem prvega dela tekmovanja. 
V kolikor katera od ekip ne nastopa v prvem delu tekmovanja, se rezultati ekip iz prvega dela 
ne prenašajo, prenašajo se odvzete točke zaradi registracije tekme po uradni dolžnosti vseh 
tekem prvega dela tekmovanja. V tem primeru ima ekipa, ki ni nastopala v prvem delu 
tekmovanja, nižjo številko. 
 
II. Tekmovanje za razvrstitev 
Vse ostale ekipe, ki se po I. delu tekmovanja ne uvrstijo v tekmovanje za državnega prvaka, 
odigrajo med seboj po dvokrožnem ligaškem sistemu odgovarjajoče število kol. 
Razpored tekem pripravi komisar lige na podlagi Bergerjeve tabele in razvrstitev ekip po 
prvem delu tekmovanja in sicer tako, da se v zadnjem kolu tekmovanja srečajo ekipe po 
enakem kriteriju kot v tekmovanju za državnega prvaka. 
Rezultati ekip iz prvega dela se prenašajo, prenašajo pa se odvzete točke zaradi registracije 
tekme po uradni dolžnosti vseh tekem prvega dela tekmovanja. 
 
3. DEL TEKMOVANJA – KONČNICA ZA NASLOV DRŽAVNEGA PRVAKA 
Prve štiri ekipe po odigranem druge delu tekmovanja se uvrstijo v končnico za naslov 
državnega prvaka, kjer igrajo po principu 1:4 in 2:3. 
V prvem kolu končnice (polfinale) ekipe igrajo na dve dobljeni tekmi, v drugem kolu (finale) 
na tri dobljene tekme. 
Prednost tekme več na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po drugem delu 
tekmovanja. Tekma za 3. mesto se ne igra. 
 
Vrstni red ekip od vključno tretjega mesta dalje (1. mesto osvoji zmagovalna ekipa finalnih 
tekem – državnemu prvaku, drugo mesto osvoji poražena ekipa finalnih tekem) se določi na 
podlagi uvrstitve po drugem delu tekmovanja. 
  



 

 

6. POKAL SPAR 
 

V Pokalu Spar bodo sodelovale ekipe: 
 

1 BISTRICA 
2 BRANIK 
3 BRINOX MEDVODE 
4 CALCIT BASKETBALL 
5 CEDEVITA OLIMPIJA 
6 CEDEVITA OLIMPIJA MLADI 
7 CELJE 
8 CERKNICA 
9 GGD ŠENČUR 

10 GORICA 
11 GROSUPLJE 
12 HELIOS SUNS 
13 HIDRIA 
14 HOPSI POLZELA 
15 HRASTNIK 
16 IPROS VRHNIKA 
17 JANČE LJUBLJANA 
18 JESENICE 
19 JEŽICA 
20 KOLPA 
21 KONJICE 
22 KRKA 
23 KRŠKO 
24 KRVAVEC METEOR 
25 LEONE AJDOVŠČINA 

26 LITIJA 
27 LJUBLJANA 
28 LOGATEC 
29 LTH CASTINGS 
30 MESARIJA PRUNK SEŽANA 
31 NAZARJE 
32 NUTRISPOINT ILIRIJA 
33 PIVKA 
34 PLAMA - PUR ILIRSKA BISTRICA 
35 PORTOROŽ 
36 POSTOJNA 
37 PREBOLD VRTINE PALIR 
38 RADOVLJICA 
39 ROGAŠKA 
40 ŠENTJUR 
41 SLOVAN 
42 STRAŽIŠČE KRANJ 
43 TERA TOLMIN 
44 TERME OLIMIA PODČETRTEK 
45 TRIGLAV 
46 TROTI 
47 VOJNIK G7 
48 VRANI VRANSKO 
49 ZLATOROG LAŠKO 

 
 

Predvideni termini tekmovanja 
 

2. kolo: 
Oktober: 5., 12. 
 
3. kolo: 
Oktober: 19., 26. 
 
4. kolo: 
November: 9., 16. 
 
5. kolo:  
December: 1., 14. 
 
 

Četrtfinalne tekme: 
Februar: 14. - 17.   
 
Zaključni turnir: 
Februar: 19., 20. 
 



 

 

Tekmovalni sistem – Pokal SPAR 
 
V tekmovanje je prijavljenih manj kot 64 ekip (49 ekip), zato se 1. krog pokala ne odigra. 
 
V 2., 3., 4. in 5. krogu in četrtfinalu ekipe igrajo dve tekmi z možnostjo neodločenega rezultata. Na 
drugi tekmi se v primeru skupnega neodločenega rezultata obeh tekem igrajo podaljški (eden ali več) 
do končnega zmagovalca. Prednost druge tekme na domačem igrišču ima ekipa, ki je bila bolje 
uvrščena v pretekli tekmovalni sezoni. 
 
Pari šestega kroga (četrtfinala) so: 
- par A: ekipa 1: ekipa 8; 
- par B: ekipa 2: ekipa 7; 
- par C: ekipa 3: ekipa 6; 
- par D: ekipa 4: ekipa 5. 
Tekme se izvedejo v tednu pred zaključnim turnirjem štirih ekip v dveh dneh. 
 
Zaključni turnir štirih ekip se izvede v obliki turnirja. Na tekmovanju sodelujejo zmagovalne ekipe 6. 
kroga tekmovanja. 
Tekmovalna para sta: 
Polfinale: 
- par 1: zmagovalec para A : zmagovalec para B,  
- par 2: zmagovalec para C : zmagovalec para D 
Finale: zmagovalec para 1 : zmagovalec para 2 . 
Tekma za 3. mesto se ne igra. 
 
 
 
 
 
  



 

 

7. POKAL ČLANIC 
 

V Pokalu članic bodo sodelovale ekipe: 
 

1 AKSON ILIRIJA 
2 CINKARNA CELJE 
3 DOMŽALE 
4 FELIX  
5 GROSUPLJE 
6 JEŽICA 
7 KRANJSKA GORA JESENICE 
8 LEDITA 
9 MARIBOR 

10 PRO-BIT KONJICE 
11 TRIGLAV 

Predvideni termini tekmovanja 
 

1. kolo: 
Oktober: 20. 
November: 24. 
 
 

Četrtfinalne tekme: 
December: 8. 
Januar: 12.  
 
Zaključni turnir: 
Marec: 5., 6. 
 
  



 

 

Tekmovalni sistem – Pokal članic 
 
V 1. krogu ekipe igrajo dve tekmi z možnostjo neodločenega rezultata. Na drugi tekmi se v primeru 
skupnega neodločenega rezultata obeh tekem igra podaljšek (eden ali več) do končnega zmagovalca. 
Tekmovalne pare in organizatorje prve oziroma druge tekme določi žreb brez vnaprej postavljenih 
nosilcev. Zmagovalna ekipa obeh tekem se uvrsti v 2. krog tekmovanja. 
 
V 2. krogu tekmovanja sodelujejo zmagovalne ekipe 1. kroga tekmovanja, ki se jim pridružijo ekipe, ki 
v 1. krogu ne nastopajo. Ekipe odigrajo dve tekmi. 
Tekmovalne pare in organizatorje prve oziroma druge tekme določi žreb brez vnaprej postavljenih 
nosilcev. Zmagovalne ekipe obeh tekem se uvrstijo na zaključni turnir. 
 
Zaključni turnir štirih ekip se izvede v obliki turnirja v kraju organizatorja. Organizator tekmovanja se 
določi na osnovi razpisa, ki ga Tekmovalna komisija posreduje sodelujočim klubom in objavi na spletni 
strani KZS. 
 
Tekmovalne pare določi žreb: 
a. polfinale:  par A: 1: 2, par B: 3: 4 
b. finale: zmagovalec para A: zmagovalcu para B.  
Tekma za 3. mesto se ne igra. 


