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1. TEMELJNE DOLOČBE 
 
Kadarkoli je v Tekmovalnih propozicijah pravilniku KZS za košarko 3x3 uporabljen izraz trener, igralec, 
delavec, sodnik ipd., je poleg moškega spola vedno mišljen tudi ženski. Moški spol se pri izrazih uporablja 
zgolj zaradi poenostavitve. 

 

1. člen (naloge tekmovalnih propozicij) 
 

Tekmovalne propozicije urejajo potek uradnih tekmovanj v vseh starostnih kategorijah v košarki 3x3 v 
Republiki Sloveniji. 

  

2. člen (organizator tekmovanja) 
 
Državno in pokalno prvenstvo v košarki 3x3 organizira in izvaja Košarkarska zveza Slovenije (v nadaljevanju 
KZS). 
 

3. člen (tekmovalne kategorije) 
 
Tekmovalne propozicije (TP) urejajo potek državnega in pokalnega prvenstva v košarki 3x3 v Republiki 
Sloveniji v naslednjih kategorijah: 

a) igralci starejši od 15 let – člani 
b) igralci do 23 let – fantje U23 
c) igralci do 18 let – fantje U18 
d) igralci do 15 let – fantje U15 
e) igralci do 12 let – fantje U12 
f) igralke starejše od 15 let – članice 
g) igralke do 18  let – dekleta U18 
h) igralci starejši od 35 let – veterani. 

 

4. člen (nivoji turnirjev) 
 
Tekmovalne propozicije urejajo potek državnega in pokalnega prvenstva v Republiki Sloveniji v košarki 
3x3 na naslednjih turnirjih: 

 Finale državnega prvenstva (Finalni turnir) 

 Turnirji serije Državc (1. nivo) 

 Turnirji serije Regionalc (2. nivo) 

 Turnirji serije Lokalc (3. nivo) 

 Turnirji za pokalno prvenstvo 
o Enkraten turnir (t.i. »Standalone« turnir) 
o Serija turnirjev (t.i. »Quest«) 

 

5. člen (lastnik pravic v medijih)  
 
KZS je lastnik vseh pravic do televizijskih prenosov in pravic do neposrednih prenosov, predvajanja 
posnetkov in posameznih delov video vsebin na svetovnem spletu (internet) v vseh uradnih tekmovanjih v 
košarki 3x3. 

 
 
 



 

5 
TEKMOVALNE PROPOZICIJE 3x3 2022         _________ ___________________ KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 

6. člen (državne reprezentance) 
 
Člansko reprezentanco v moški in ženski kategoriji izbere selektor 3x3 v skladu s Pravilnikom o delu s 
košarkarskimi reprezentancami. Člani reprezentanc so igralci/igralke, katerih pogoji ustrezajo kriterijem 
Pravilnika o delu s košarkarskimi reprezentancami KZS in FIBA za izbor reprezentanc. 
 
Reprezentance mlajših starostnih kategorij sestavljajo igralci/igralke, ki jih določi selektor in katerih pogoji 
ustrezajo kriterijem Pravilnika o delu s košarkarskimi reprezentancami KZS in FIBA za izbor reprezentanc. 
 

7. člen (vodstvo tekmovanja) 
 
Državno in pokalno prvenstvo v košarki 3x3 za vse kategorije (člani, fantje U23, fantje U18, fantje U15, 
fantje U12, članice, dekleta U18 in veterani) vodi vodja tekmovanja v sodelovanju s Tekmovalno komisijo 
in s Komisijo za košarko 3x3. 
 

8. člen (obveščanje) 
 

Vodja tekmovanja na spletni strani KZS obvešča sodelujoče ekipe in javnost o vseh za tekmovanje 
pomembnih podatkih: koledarju tekmovanja, razporedu tekem, registraciji tekem in svojih odločitvah. 
 

2. TEKMOVALNE DOLOČBE 
 

2.1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

9. člen (pravila igre) 
 
Tekme se igrajo v skladu z veljavnimi Uradnimi košarkarskimi pravili FIBA in KZS za košarko 3x3, ki jih potrdi 
IO KZS. 
 

10. člen (igralna žoga) 
 
Žoga mora biti okrogla. Zunanja površina mora biti iz usnja, gume ali umetne snovi. 

 
Uradna tekmovalna žoga je velikosti 6 (njen obseg ne sme biti manjši od 72,4 cm in večji od 73,7 cm) in 
teže med 567 in 650 g – posebna žoga za košarko 3x3. 

 
Napolnjena mora biti z zrakom, tako da spuščena z višine 1,80 m (180 cm), merjeno od spodnjega dela, 
odskoči do višine med 1,20 m (120 cm) in 1,40 m (140 cm), merjeno na njen zgornji del. 

 
V tekmovanju državnega (turnirji serije Regionalc in Državc) in pokalnega prvenstva je obvezna uporaba 
uradne žoge KZS, ki jih zagotovi organizator. 

 
V najnižjem nivoju tekmovanja državnega prvenstva (turnirji serije Lokalc) se lahko igra tudi z žogo velikosti 
7 – velikost žoge za košarko 5:5. 

 

11. člen (igrišče) 
 

V izjemnih primerih je igrišče lahko: 

 krajše, vendar mora biti še vedno dolgo najmanj 9 metrov, 

 tudi polovica igrišča košarke 5:5 (15 x 14 metrov). 
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V izjemnih primerih so lahko vse mejne črte igrišča oddaljene od vseh ovir 1 meter. 
 
Višina stropa ali najnižje ovire nad igriščem mora biti najmanj 5 metrov. 
 
Igralna površina mora biti enakomerno in ustrezno osvetljena, če se tekmovanje odvija v večernih ali 
nočnih urah ali če je vidljivost zmanjšana. Svetlobna telesa (luči) morajo biti nameščena tako, da ne motijo 
igralcev. 
 

12. člen (tekmovalni sistem) 
 
Državno in pokalno prvenstvo v košarki 3x3 potekata v skladu z določili Tekmovalnega pravilnika KZS za 
tekmovanja v košarki 3x3. 
 

13. člen (igralni čas) 
 
Vse tekme v moški članski kategoriji se igrajo po Uradnih pravilih za košarko 3x3. Organizator pa ima v vseh 
ostalih tekmovalnih kategorijah pravico prilagoditi potek igralnega časa. V takem primeru morajo biti vsi 
tekmovalci o načinu merjenja igralnega časa obveščeni v skladu z 20. členom tega pravilnika. 
 

14. člen (medijska minuta odmora) 
 
V državnem in pokalnem prvenstvu v košarki 3x3 se medijske minute odmora ne izvajajo. 
 
Izvajajo se lahko edino v posebnih primerih (neposredni prenos, nastop plesnih skupin, sponzorske 
aktivacije, ipd.), vendar mora vodja tekmovanja o tem vnaprej in pravočasno obvestiti sodnike, pomožne 
sodnike in igralce. 

 

15. člen (koledar tekmovanja) 
 
Podroben koledar tekmovanja in kraje izvedbe tekmovanja pripravi vodja tekmovanja v sodelovanju s 
Tekmovalno komisijo KZS in Strokovnim svetom KZS. 
 
Usklajeni koledar vseh tekmovanj v organizaciji KZS in drugih aktivnosti sprejme Izvršni odbor KZS. 
 
Sprejeti koledar tekmovanja se lahko spremeni, če to zahtevajo splošni interesi košarke. O tem odloča 
vodja tekmovanja. 
 

16. člen (razvrstitev ekip za tekmovanje) 
 
Razpored tekmovanja se določi dan pred tekmovanjem, in sicer na podlagi rangiranja ekip. 

  
Kriteriji so naslednji: 

1. točke najboljših 3 igralcev ekipe na spletni strani https://play.fiba3x3.com/ na dan pred 
tekmovanjem, 

2. žreb. 
 
Ekipa, ki je prijavljena na turnir državnega prvenstva serije Državc ali v pokalno prvenstvo in ima na dan 
določitve razporeda tekmovanja potrjen nastop na turnirju FIBA WT, je avtomatično uvrščena na vrh liste 
rangiranja. Kriterij za rangiranje teh ekip je FIBA rang lestvica ekip na dan določitve razporeda tekmovanja. 
 

https://play.fiba3x3.com/
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Možne so tudi spremembe zaradi odpovedi katere od ekip.  
 

17. člen (razvrstitev ekip na Finalnem turnirju) 
 
Natančen protokol uvrstitve na Finalni turnir in rangiranje ekip sta opisana v Tekmovalnem pravilniku KZS 
za tekmovanje v košarki 3x3. 
 

2.2. PRIPRAVA NA TEKMOVANJE 
 

18. člen (sodelovanje ekip) 
 
V uradnem tekmovanju v košarki 3x3 za članske ekipe, ekipe fantov U23, ekipe fantov U18, ekipe fantov 
U15, ekipe fantov U12, ekipe članic, ekipe deklet U18 in veteranske ekipe lahko sodelujejo ekipe, ki se 
prijavijo na razpis za tekmovanje. 

 

19. člen (dostava dokumentacije ekip) 
 
Najkasneje 1 dan pred posameznim turnirjem državnega ali pokalnega tekmovanja mora biti izpolnjena in 
dostavljena vsa zahtevana dokumentacija. Prijavnina mora biti poravnana do roka, ki ga postavi KZS. 
 
V kolikor ekipa ne posreduje spletne prijave in potrebne dokumentacije oziroma prijava ali dokumentacija 
ni popolna ali ne zagotovi plačila finančnih obveznosti v roku, se ekipa v sestavi skupin za tekmovanje ne 
upošteva. 
 
Ekipa, ki se uvršča na finalni turnir uradnega tekmovanja preko ključa FIBA WT, mora prijavo za nastop v 
državnem ali pokalnem prvenstvu oddati najmanj 1 dan pred zadnjim turnirjem državnega prvenstva 
(serija Državc) ali pokalnega prvenstva (v primeru, da le-ta poteka v obliki serije turnirjev in finalnega 
turnirja). V nasprotnem primeru prijava ne bo upoštevana. 
 

20. člen (tekmovalni sistem) 
 
Vodja tekmovanja v sodelovanju s Komisijo za košarko 3x3 najmanj 1 dan pred posameznim turnirjem 
posreduje ekipam informacijo, v kateri predstavi tekmovalni sistem, potek in urnik tekmovanja. 
 
V primeru začetka tekmovanja po 15. uri lahko vodja tekmovanja informacije posreduje tudi na dan 
tekmovanja, ampak le pod pogojem, da imajo ekipe dovolj časa za prihod na prizorišče in ogrevanje pred 
tekmo. 
 

21. člen (izjava igralcev o nastopu na lastno odgovornost) 
 
Igralec se s podpisom na registracijskem obrazcu strinja, da nastopa na lastno odgovornost. Obrazec mora 
podpisati tudi vodja ekipe – v primeru, da vodja ekipe ni igralec. 
 
Za igralce oz. igralke mlajše od 15 let morajo izjavo podpisati tudi starši, posvojitelji ali skrbniki. 
 
Brez podpisanega obrazca igralec ne sme nastopiti na tekmi. 
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3. EKIPE IN URADNE OSEBE EKIP 
 

3.1. EKIPE 
 

22. člen (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), 

 Imena pokrajin ali regij, 

 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 imajo ekipe lahko tudi drugačna imena, vendar le-ta ne smejo biti provokativna, 
žaljiva ali vulgarna. 
 
Ekipe, ki so v pretekli sezoni nastopale pod imeni, ki ustrezajo zapisanim kriterijem, in imajo v aktualni 
sezoni na seznamu nastopajočih najmanj dva igralca iz pretekle sezone, imajo predhodno pravico do 
uporabe imena iz pretekle sezone. V primeru, da sta v dveh različnih ekipah najmanj dva igralca iste ekipe 
iz pretekle sezone, ima pravico do uporabe imena tista ekipa, v kateri je igralec, ki je ob prijavi višje rangiran 
na svetovni jakostni lestvici. 
 
Imena ekip dokončno potrdi vodja tekmovanja po prijavi ekipe na tekmovanje. 
 

23. člen (nastop ekip na tekmovanju) 
 
Na vsakem turnirju lahko v ekipi nastopijo največ štirje igralci, trije med njimi morajo imeti slovensko 
državljanstvo. Vodja ekipe najmanj 30 minut pred začetkom prve tekme njegove ekipe turnirja potrdi 
pristojni osebi za prijave ekip tekmovanja seznam igralcev in uradnih oseb ekipe. 
 
Na tekmi lahko nastopajo igralci, ki so registrirani in imajo pravilno izdano pravico nastopa (vpisani v 
seznam igralcev s podeljeno pravico nastopa) in je bilo za njih posredovano zagotovilo o nastopanju na 
lastno odgovornost v skladu z 21. členom tega pravilnika. 
 
Igralci morajo imeti urejeno registracijo v sistemu Košarkarske zveze Slovenije. 
 
Igralci morajo imeti urejen in potrjen osebni profil na spletni strani https://play.fiba3x3.com/. 

 

3.2. URADNE OSEBE EKIP 
 

24. člen (člani ekipe) 
 
Na stolu za rezervne igralce lahko sedi samo v zapisniku prijavljen igralec.  
 
Vodja ekipe, v kolikor to ni eden izmed igralcev, mora stati za ograjo, izven igralne površine in ni zapisan v 

https://play.fiba3x3.com/
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zapisnik tekme. 
 

Vsi igralci in vodje ekip so na tekmovanju odgovorni za svoja dejanja, za dejanja ekipe ter za potek celotne 
tekme in tekmovanja. 
 

25. člen (tekmovalna oprema)  
 

Vsi igralci morajo obvezno uporabljati tekmovalno opremo, v primeru, ko jo zagotovi organizator. Pod dresi 
lahko nosijo majice brez vidnih oznak. 
 
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 državnega prvenstva serije Državc in Regionalc (1. in 2. nivo) ali v 
pokalnem prvenstvu 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. 
 
Med tekmo igralec ne sme nositi kakršnekoli komercialne, promocijske ali dobrodelne znamke, imena, 
logotipa ali katerokoli druge identifikacije. To se nanaša tudi na telo igralca, na njegove lase in podobno, 
razen, če je izjemoma dovoljena s strani organizatorja. 
 

26. člen (vodja ekipe) 
 
Vsaka ekipa mora na tekmovanju imeti vodjo ekipe. Naloge vodje ekipe lahko opravlja tudi eden izmed 
igralcev. 
 
Ekipa mora ob potrditvi prijave na dan tekmovanja določiti vodjo ekipe. 
 

4. SODNIKI, POMOŽNI SODNIKI 
 

4.1 SODNIKI 
 

27. člen (liste sodnikov) 
 
Liste sodnikov za državno in pokalno prvenstvo v košarki 3x3 za članske ekipe, ekipe fantov U23, ekipe 
fantov U18, ekipe fantov U15, ekipe fantov U12, ekipe članic, ekipe deklet U18 in veteranske ekipe določa 
Košarkarska zveza Slovenije. 
 
V članski kategoriji tekme skupinskega dela praviloma sodita dva sodnika, v izjemnih okoliščinah lahko 
sodi samo en sodnik. V izločilnih bojih vedno sodita dva sodnika. 
 
V drugih kategorijah sodi tekme en sodnik, lahko tudi dva. V finalnih tekmah za 1. mesto sodita vedno 2 
sodnika, v izjemnih okoliščinah lahko sodi samo en sodnik. 
 

28. člen (delegiranje sodnikov) 
 
Delegiranje sodnikov za posamezne tekme opravi vodja tekmovanja v povezavi z vodjo sodnikov. 
 
Za tekme državnih reprezentanc, ki jih delegira vodja košarke 3x3, sodnikom ne pripada taksa, obračunajo 
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se morebitne dnevnice in potni stroški. 
 

29. člen (odločanje sodnikov) 
 
Sodniki odločajo na igrišču popolnoma samostojno, vendar v skladu z Uradnimi košarkarskimi pravili FIBA 
in KZS za košarko 3x3. Spoštovati morajo določila TP. Odgovorni so za red na igrišču in za sodelovanje s 
pomožnimi sodniki. 
 
Prvi sodnik lahko prekine tekmo v primeru nešportnega vedenja igralcev, spremljevalcev ali gledalcev. 
 
Prvi sodnik lahko tekmo prekine, če gledalci: 

 z nešportnim navijanjem, žaljivimi, vulgarnimi, šovinističnimi ali rasističnimi izrazi žalijo igralce, 
sodnike ali pomožne sodnike, 

 pridejo na igrišče in izzovejo pretep, napadejo igralce ali sodnike, 

 mečejo razne predmete in pri tem povzročijo nevarnost poškodb igralcev ali sodnikov, 

 kljub opozorilu nadaljujejo z metanjem mehkih ali trdih predmetov na igrišče, 

 kljub opozorilu nadaljujejo z uporabo pirotehničnih sredstev, 

 mečejo pirotehnična sredstva na igrišče ali med gledalce. 
 

Enako odločitev lahko sodnik sprejme tudi v primeru nešportnega obnašanja igralcev ali vodje ekipe. 
 
Prvi sodnik odloči, ali se bo prekinjena tekma nadaljevala ali bo dokončno prekinjena. 
 

30. člen (najavljena pritožba) 
 
V primeru najavljene pritožbe na tekmo je prvi sodnik dolžan podati izjavo (odgovor na navedbe vodje 
ekipe) vodji tekmovanja. 
 

31. člen (dokumentacija tekme) 
 
Dokumentacija tekme, ki jo posreduje prvi sodnik, obsega zapisnik tekme z morebitno prilogo in morebitno 
disciplinsko prijavo. 
 

32. člen (disciplinske prijave) 
 
Prijave za disciplinske prekrške, narejene med tekmo ali v zvezi z njo, se posredujejo takoj po tekmi vodji 
tekmovanja. 
 
Vodja tekmovanja od prijavljene osebe pridobi izjavo. 
 
Ob vsaki izključujoči napaki, razen kadar je izključitev avtomatično določena že v samih Uradnih 
košarkarskih pravilih FIBA in KZS 3x3, se posreduje disciplinska prijava. 
 

33. člen (kaznovanje uradnih oseb) 
 
Sodnike in pomožne sodnike, ki svojega dela ne opravljajo v skladu s temi TP, kaznuje vodja tekmovanja 
po določbah teh TP. 
 

34. člen (nadomestila uradnim osebam) 
 
Stroškovnik o taksah, dnevnicah in potnih stroških za sodnike potrdi IO KZS na podlagi usklajenega predloga 
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Komisije za košarko 3x3 in DKS. 
 

35. člen (tekmovalna oprema sodnikov) 
 
Oblačila sodnikov so: kratke hlače, majica in športna obutev. Sodniki lahko nosijo tudi kapo s ščitnikom, 
sončna očala, dolge hlače in črno kompresijsko spodnje perilo (majica z dolgimi rokavi in/ali pajkice). 
 
Sodniki morajo uporabljati uradno tekmovalno opremo organizatorja, v kolikor je le-ta zagotovljena. V 
vsakem primeru morajo imeti enotne majice, ki so kontrastne od opreme tekmovalcev. 

 

4.2 POMOŽNI SODNIKI 
 

36. člen (liste pomožnih sodnikov) 
 
Liste pomožnih sodnikov za uradna tekmovanja v košarki 3x3 določa Košarkarska zveza Slovenije. Pogoj 
za uvrstitev na listo je pridobljena licenca za pomožne sodnike v tekoči tekmovalni sezoni. Ta člen velja 
za turnirje državnega prvenstva (seriji Regionalc in Državc) ter pokalno prvenstvo. 

 

37. člen (določanje pomožnih sodnikov) 
 
Pomožne sodnike (zapisnikarja, upravljalca semaforja in merilca dolžine napada) za posamezne tekme 
določi vodja tekmovanja. 
 

38. člen (združitev vlog) 
 
Pomožni sodniki so zapisnikar, upravljalec semaforja in merilec dolžine napada. Njihove funkcije so lahko 
združene, vendar oseba ne sme opravljati več kot 2 funkciji naenkrat. 
 

39. člen (tekmovalna oprema) 
 

Pomožni sodniki morajo uporabljati uradno tekmovalno opremo organizatorja, v kolikor je le-ta 
zagotovljena. V vsakem primeru morajo imeti enotne majice. 
 

5. IZVEDBA TEKMOVANJA 
 

40. člen (organizacija turnirja) 
 
Organizator turnirja je dolžan tekmovanje organizirati v skladu z veljavno zakonodajo. 

 
41. člen (protokol pred pričetkom tekme) 

 
Postopek pred začetkom tekme (protokol) se izvaja na naslednji način: 
 
5 minut pred začetkom tekme sta se sodnika dolžna rokovati z igralci in pomožnimi sodniki ter opraviti 
pregled tehnične opreme in pomožnih sodnikov. 
 
2 minuti pred začetkom tekme se ekipi na poziv prvega sodnika rokujeta. V primeru uradne predstavitve 
ekip se najprej predstavi najprej prvo imenovano (domačo ekipo) nato drugo imenovano (gostujočo) ekipo 
in na koncu sodnika. 
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60 sekund pred začetkom tekme prvi sodnik pozove in napoti igralce na stran, po enega igralca vsake ekipe 
pa povabi na met kovanca za prvo posest žoge. 
  
20 sekund pred začetkom tekme prvi sodnik pozove in pospremi na igrišče po tri igralce vsake ekipe, ki 
bodo začeli tekmo. 

 

6. IZREČENI DISCIPLINSKI UKREPI 
 

42. člen (izrekanje kazni) 
 
Kršitelje določil TP košarke 3x3 kaznuje vodja tekmovanja po Disciplinskih določbah, ki so kot priloga 
sestavni del tega pravilnika. 
 

43. člen (kaznovanje dosojenih tehničnih napak) 
 
Igralec, ki mu je bila dosojena tehnična napaka zaradi disciplinskega prekrška ali je bil izključen, se kaznuje 
v skladu z disciplinskimi določbami teh tekmovalnih propozicij. 
 
Tehnična napaka dosojena namestnikom na klopi se vpiše ekipi.  
 
Kazen za tehnično napako: 

 v primeru, da je TN dosojena obrambnemu igralcu – 1 prosti met za nasprotno ekipo + posest žoge 
(uro za merjenje časa napada se nastavi na 12 sekund), 

 v primeru, da je TN dosojena napadalcu – 1 prosti met za nasprotno ekipo. Igra se nadaljuje z 
vročanjem, posest pa ostane enaka, kot je bila v trenutku dosojene TN.  Čas napada ostane, kot je 
bil v trenutku ob dosojeni tehnični napaki. 

 
Kazen za dosojeno tehnično napako se izvede takoj (primer: lahko tudi med dvema prostima metoma 
zaradi osebne napake pri metu, če je bila TN dosojena med obema prostima metoma). Pri dosojeni TN ni 
skoka za odbito žogo. 
 

44. člen (kaznovanje ob izključitvah) 
 
Igralci, ki so na tekmi izključeni, so lahko izključeni do konca tekmovanja. 
 
Vodja ekipe, ki je na tekmi odstranjen ali je zoper njega podana disciplinska prijava, v nadaljevanju turnirja 
ne sme več aktivno sodelovati. V tem primeru vlogo vodje ekipe prevzame eden izmed igralcev ekipe. V 
primeru nespoštovanja odločitev, je ekipa lahko izključena s turnirja. 
 
Kazen določi vodja tekmovanja, njegova odločitev je dokončna. 
 

45. člen (kaznovanje ob izključitvah v skladu s Pravili igre) 
 
Za igralca, ki je izključen zaradi dosojenih dveh nešportnih osebnih napak, ne velja avtomatski suspenz. 
Igralec lahko nastopi na naslednji tekmi. 
 

46. člen (prenos izrečenih kazni) 
 
Vse izrečene kazni prepovedi nastopa ali prepovedi opravljanja dolžnosti uradnih oseb, ki zaradi zaključka 
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sezone niso bile izvedene, se prenesejo v naslednjo tekmovalno sezono. 

 

47. člen (ponovitev prekrška) 
 
Vsi ponovljeni prekrški se lahko v ponovljenem primeru kaznujejo dvojno, glede na kazen izrečeno v prvem 
primeru. 
 

48. člen (ukrepanje vodje tekmovanja po uradni dolžnosti) 
 
Vodja tekmovanja lahko proti kršitelju TP oziroma Uradnih košarkarskih pravil FIBA in KZS za košarko 3x3 
ukrepa tudi na osnovi lastnih ugotovitev. 
 

49. člen (zavlačevanje tekme) 
 
Vsako moštvo lahko na posamezni tekmi prejme samo eno opozorilo zaradi zavlačevanja tekme – t.i. 
»Delay call« (aktivna igra v obrambi znotraj polkroga po doseženem košu, nepravilno vročanje žoge, 
zamujanje z začetkom posesti žoge po dobljenem košu, namerno izbijanje žoge po doseženem košu, 
nepravilen sprejem vročene žoge). 
 

7. POSTOPEK OB PROTESTU 
 

50. člen (najavljen protest) 
 
Protest mora potekati po spodaj opisanem postopku. V nasprotnem primeru velja, da ni bil vložen pravilno. 

a) Takoj po koncu igralnega časa v rednem delu ali podaljšku, preden zapisnik podpišeta sodnika, 
mora igralec moštva, ki je vložilo protest, podpisati zapisnik v prostoru z naslovom ''Podpis moštva 
ob protestu''. Na hrbtno stran zapisnika mora na kratko opisati razloge za protest. 

b) Varščina v znesku 50,00 EUR mora plačana po Uradnih pravilih 3x3 ob vsakem protestu, če ni, je 
protest zavrnjen.  

 

51. člen (odločanje o pritožbi) 
 
Vodja tekmovanja mora svojo odločitev sporočiti takoj, ko je to mogoče. V vsakem primeru mora biti to 
storjeno pred naslednjo stopnjo tekmovanja v skupinskem delu ali pred začetkom izločilnih bojev. 
Odločitev vodje tekmovanja se šteje kot odločitev o nadaljnjem poteku tekme in na odločitev ni možno 
uveljavljati novih ugovorov ali pregledov dejstev. Izjemoma je zoper odločitev o upravičenosti mogoč 
ugovor v skladu s sprejetimi pravili. 
 
Vodja tekmovanja ne sme spreminjati rezultata tekme, če ni jasnih in prepričljivih dokazov o napaki, ki bi 
bila povod protesta in bi se brez te napake tekma končala z drugačnim rezultatom.  
 
V primeru, da je protest sprejet zaradi drugih razlogov (ne zaradi veljavnih pravil) in, da je posledično 
spremenjen zmagovalec tekme, se smatra, da se je tekma končala z neodločenim rezultatom v rednem 
igralnem času, zato je potrebno odigrati podaljšek, takoj, ko je to mogoče.   
 
V primeru protesta moštva, se za odločitev uporablja samo uradni posnetek. 
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52. člen (zavržen protest) 
 
Vodja tekmovanja protest zavrže in ga ne obravnava, če: 

 ni bil pravilno najavljen, 

 ni bil pravočasno vložen, 

 ni bila vplačana pritožbena taksa oziroma je bila vplačana prepozno. 
 

8. RAZVRSTITEV EKIP 
 

53. člen (postopek) 
 
Za razvrstitev ekip v skupinskem delu tekmovanja in končnem vrstnem redu na posameznem turnirju se 
upošteva spodnja pravila po naslednjem vrstnem redu:  

1. število zmag (ali delež zmag v primeru različnega števila ekip v skupinah), 
2. rezultati medsebojnih tekem (štejejo samo zmage in porazi; ta način se uporablja izključno v 

skupinskem delu), 
3. večje število povprečno doseženih točk na tekmo (ne upošteva se doseženih točk, kjer je ekipa 

zmagala na predani tekmi). 
 

54. člen (razvrstitev ekip v primeru enakega števila zmag) 
 
Če imata 2 ekipi enako število točk po vseh odigranih tekmah v skupini, o razvrstitvi odloča izid medsebojne 
tekme.  
 
Če ima 3 ali več ekip enako število točk (zmag in porazov) ob koncu skupinskega dela, se uporabijo dodatni 
kriteriji za razvrstitev, in sicer po naslednjem vrstnem redu: 

 število zmag v medsebojnih tekmah, 

 višje povprečno število doseženih točk na vseh tekmah v skupini (ligi), 

 skupno število točk 3 najvišje uvrščenih igralcev ekipe, ki so nastopili na turnirju na spletni strani 
https://play.fiba3x3.com/ na dan pred tekmovanjem (razvrstitev za tekmovanje), 

 žreb. 
 
V primeru primerjave med različnimi predtekmovalnimi skupinami (različno število ekip) se vrstni red 
določi po naslednjih kriterijih: 

 delež zmag od vseh odigranih tekmah, 

 višje povprečno število doseženih točk na tekmah v skupini (ligi), 

 skupno število točk 3 najvišje uvrščenih igralcev ekipe, ki so nastopili na turnirju na spletni strani 
https://play.fiba3x3.com/ na dan pred tekmovanjem (razvrstitev za tekmovanje), 

 žreb. 
 

55. člen (primeri)  
 

Primer 1 
A – B 18 – 14 
B – C 18 – 13 
A – C 16 – 11 
B – D 15 – 10 
A – D 14 – 18 
C – D 12 – 11 

 

https://play.fiba3x3.com/
https://play.fiba3x3.com/
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Ekipa Odigrane tekme Zmage Porazi Točke Dosežene 
točke 

Povpr. št. doseženih 
točk 

A 3 2 1 5 48 16,0 

B 3 2 1 5 47 15,7 

C 3 1 2 4 36 12,0 

D 3 1 2 4 39 13,0 

Končna razvrstitev: 
Prvo: ekipa A – zmagovalec proti B 
Drugo: ekipa B 
Tretje: ekipa C – zmagovalec proti D 
Četrto: ekipa D 

 
Primer 2 
A proti B 21 – 14 
B proti C 16 – 14 
A proti C 17 – 11 
B proti D 11 – 21 
A proti D 16 – 15 
C proti D 19 – 18 

 
Ekipa  Odigrane tekme Zmage Porazi Točke Doseženi 

koši 
Povpr. št. 

doseženih točk 

A 3 3 0 6 54 18,0 

D 3 1 2 4 54 18,0 

C 3 1 2 4 44 14,7 

B 3 1 2 4 41 13,7 

Končna razvrstitev: 
Prvo: moštvo A 

 
Razvrstitev glede na medsebojne tekme med B, C in D: 

Ekipa Odigrane tekme Zmage Porazi Točke Doseženi 
koši 

Povpr. št. 
doseženih 

točk 

D 3 1 2 4 54 18,0 

C 3 1 2 4 44 14,7 

B 3 1 2 4 41 13,7 

1. kriterij: zmage v medsebojnih tekmah: vse tri ekipe imajo po 1 zmago in poraz 
2. kriterij: povprečje doseženih točk na vseh tekmah v skupini v krogu ekip z enakim številom zmag 

in porazov 
Drugo: ekipa D – 18,0 
Tretje: ekipa C – 14,7  
Četrto: ekipa B – 13,7 

 
Primer 3 – rangiranje ekip (3 najboljši igralci) 
A proti B 21 – 18 
B proti C 20 – 17 
A proti C 14 – 17 
B proti D 12 – 10 
A proti D 15 – 11 
C proti D 16 – 14 
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Ekipa Odigrane tekme Zmage Porazi Točke Koši Povpr. št. 
doseženih točk 

B 3 2 1 5 50 16,7 

C 3 2 1 5 50 16,7 

A 3 2 1 5 50 16,7 

D 3 0 3 3 35 11,7 

Končna razvrstitev: 
  
Četrto: ekipa D 
 
Razvrstitev glede na medsebojne tekme med A, B, C: 
 
Kriterij višjega povprečja danih košev v tem primeru odpade, zato se vrstni red določi na podlagi zbira 
točk 3 najboljših igralcev ekipe, ki so nastopili na turnirju, na spletni strani https://play.fiba3x3.com/ 
na dan pred tekmo (rangiranje za tekmovanje):  

 

Ekipa Igralec 1 Igralec 2 Igralec 3 Igralec 4 Skupaj 

B 277260 44320 1750 55000 376580 

C 24650 89000 111150 25200 225350 

A 30000 127840 45600 5200 203440 

Prvo: ekipa B 
Drugo: ekipa C  
Tretje: ekipa A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://play.fiba3x3.com/
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9. ZAPISNIK 
 

56. člen (zapisnik za državno prvenstvo v košarki 3x3) 

 
 
Na državnem prvenstvu v košarki 3x3 se uporablja slovenski zapisnik. 
 
V pokalnem tekmovanju se lahko uporablja tudi zapisnik brez logotipa Hud basket.  
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10. KONČN E DOLOČBE 
 

57. člen (uporaba drugih pravilnikov) 
 
V primerih, ki niso zajeti s TP, se uporabijo določila Uradnih pravil igre FIBA in KZS za košarko 3x3, 
Tekmovalnih propozicij za 3. SKL člane, Registracijskega pravilnika KZS, Disciplinskega pravilnika KZS in 
Pravilnika o dopingu in kontroli spola. 
 

58. člen (priloge in dodatki) 
 
Vse priloge in dodatki so sestavni del tega pravilnika. 
 

59. člen (tolmačenje TP) 
 
Tolmačenje tega TP daje IO KZS. 
 

60. člen (sprejem in pričetek veljavnosti TP) 
 
Tekmovalne propozicije državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne 22.04.2014 in 
stopijo v veljavo takoj. 
Spremembe Tekmovalnih propozicij državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne 
25. 5. 2015 in stopijo v veljavo takoj. 
Spremembe Tekmovalnih propozicij državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne 
14. 3. 2016 in stopijo v veljavo takoj. 
Spremembe Tekmovalnih propozicij državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne 
10. 4. 2017 in stopijo v veljavo takoj. 
Spremembe Tekmovalnih propozicij državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne 
15. 5. 2018 in stopijo v veljavo takoj. 
Spremembe Tekmovalnih propozicij državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne 
16. 4. 2019 in stopijo v veljavo takoj. 
Spremembe Tekmovalnih propozicij državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne 
19. 5. 2020 in stopijo v veljavo takoj. 
Spremembe Tekmovalnih propozicij državnega prvenstva v košarki 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne 
22. 4. 2021 in stopijo v veljavo takoj. 
Spremembe Tekmovalnih propozicij KZS za košarko 3x3 je sprejel IO KZS na svoji seji dne 5. 4. 2022 in 
stopijo v veljavo takoj. 
 
 

Matej Erjavec l.r. 
Predsednik Košarkarske zveze Slovenije  
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PRILOGA I. 
 

DISCIPLINSKE DOLOČBE 
 

1.1. Ekipe in uradne osebe 
 

1.1.1. V primeru nastopa igralca brez podeljene pravice nastopa na tekmi ali nastopa igralca brez 
posredovanega zagotovila o nastopu na lastno odgovornost se ekipa kaznuje z: 

 registracijo tekme po uradni dolžnosti (w – zmaga : 0) ter izključitvijo ekipe s posameznega turnirja; 

 v ponovljenem primeru izključitev ekipe iz tekmovanja za celotno tekmovalno sezono. 
 
1.1.2. V primeru nešportnega obnašanja uradnih oseb, poskusa ali prikrivanja dejstev, neresničnega, 

žaljivega ali zavajajočega prikazovanja dejstev v uradnih dokumentih ali javnosti se posameznik 
kaznuje z: 

 opominom; 

 v lažjih primerih se lahko izreče prepoved opravljanja funkcij do konca turnirja; 

 v težjih primerih se lahko izreče prepoved opravljanja funkcij po Disciplinskem pravilniku KZS. 
 

1.2. Sodniki in pomožni sodniki 
 

1.2.1. V primeru neprihoda na tekmo, pomanjkljivega izvajanja določil TP, neprimerne komunikacije ali 
odnosa do akterjev tekme, neupoštevanja navodil vodje tekmovanja, zamolčanja dejstev o 
kršitvah TP, prekoračitve pooblastil in pristojnosti, (so)odgovornosti za pritožbo na tekmo ali za 
ponovitev tekme ali težje kršitve TP se sodnik ali pomožni sodnik lahko kaznuje s: 

   prepovedjo opravljanja dolžnosti uradne osebe do največ konca turnirja; 

   v ponovljenem primeru z izbrisom iz liste sodnikov za tekočo tekmovalno sezono. 
 

1.3. Izrečeni disciplinski ukrepi 
 

1.3.1. Izključitev igralca: 

 Morebitna prepoved igranja do zaključka turnirja. 
 

1.3.2. Odstranitev vodje ekipe s prizorišča: 

 prepoved aktivnega sodelovanja na turnirju, 

 v primeru nadaljevanja vodenja ekipe, se ekipo izključi s turnirja. 
 
1.3.3. Nešportno obnašanje, zloraba pristojnosti, izrečene grožnje, poskus fizičnega napada na igralce, 

sodnike ali uradne osebe, disciplinska prijava: 

 prepoved igranja do zaključka turnirja in kazen v skladu z Disciplinskim pravilnikom KZS; 

 v težjih primerih s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti. 
 
1.3.4. Fizični napad na igralce, sodnika ali druge uradne osebe: 

 do enoletna prepoved opravljanja nastopanja, vodenja ekipe ali opravljanja dolžnosti v košarki; 

 v težjih primerih do doživljenjske prepovedi nastopanja, vodenja ekipe ali opravljanja dolžnosti. 
 

1.3.5. Neupravičen nastop na tekmi, nastop brez pravice nastopa na tekmi: 

 registracija tekme po uradni dolžnosti ter prepoved nastopa na naslednjem turnirju posameznemu 
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igralcu. 
 

1.3.6. Neupravičen izostanek s tekme: 

 registracija tekme po uradni dolžnosti 
 
1.3.7. Grožnja z odhodom ekipe z igrišča, odhod z igrišča in povratek na igrišče: 

 prepoved vodenja ekipe in nastopa ekipe na naslednjem turnirju; 

 v težjih primerih se lahko izreče kazen prepovedi vodenja ekipe in opravljanja vseh dolžnosti v 
košarki do 15 mescev. 

 
1.3.8. Uresničena zahteva za odhod ekipe z igrišča, zaradi česar je bila tekma prekinjena: 

 prepoved vodenja ekipe in opravljanja vseh dolžnosti v košarki za obdobje od šestih mesecev do 
dveh let, najmanj pa do konca tekoče tekmovalne sezone; 

 v težjih primerih se lahko izreče doživljenjska kazen prepovedi vodenja ekipe in opravljanja vseh 
dolžnosti v košarki. 

 

1.4. Uporaba drugih disciplinskih določb 
 

V  primerih,  ki  niso  zajeti  v  teh  tekmovalnih  propozicijah  se  uporabljajo disciplinske določbe 
Tekmovalnih propozicij 3. SKL za člane ter Disciplinskega pravilnika KZS. 


