ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE IO KZS
Korespondenčna seja je potekala od srede, 18.3.2020 do četrtka, 19.3.2020, do 12.00 ure.
Na seji so sodelovali: Matej Erjavec, Gregor Griljc, Igo Gruden, Damijan Korošec, Jernej
Močnik, Sergej Ravnikar, Kristijan Novak, Borut Kop, Gašper Kromar, Rado Trifunović, Urban
Žnidaršič, Anže Kalan, Sandra Kos.
Dnevni red:
Točka 1: Zaključek tekmovalne sezone 2019/2020
Predlog sklepa: Tekmovalna sezona 2019/2020, ki je bila prekinjena 12. 3. 2020, se zaključi z
20. 3. 2020 v vseh starostnih kategorijah. Določijo se vrstni redi ekip:
1. Liga Nova KBM – ne določimo vrstnega reda (ne določimo prvaka in ekipe, ki izpade),
2. SKL – določimo prvouvrščeno ekipo po 20 odigranih kolih KK ECE Triglav, izpadeta ekipi KK
Parklji – izstop in enajstouvrščena ekipa KK Ljubljana (KK Ljubljana in KK Brinox Medvode imata
enako število zmag, uspešnejši KK Brinox Medvode v medsebojnih srečanjih 1:1, koš razlika
+10),
3. SKL – liga za prvaka – odigrani sta dve koli od predvidenih osmih, določimo, da se iz 3. SKL v
2. SKL uvrstijo prvaki 1. dela tekmovanja Nova Gorica mladi, Branik Maribor in Litija, iz
tekmovanja ne izpade nobena ekipa,
4. SKL – play off odigrano četrtfinale, lahko določimo, da se iz 4. SKL v 3. SKL uvrstita prvaka 1.
dela tekmovanja Prebold 2014 in Vrhnika,
Članice – lahko določimo prvouvrščeno ekipo ŽKK Cinkarna Celje (zmagovalec 1. dela, tudi po
7 kolih od 10 je prvouvrščena ekipa),

Mlajše kategorije:
Vrstne rede določimo glede na uvrstitve zaključenih delov tekmovanja, praviloma sta v vseh
tekmovanjih zaključena 1. in 2. del tekmovanja

ZA sklep je glasovalo 13 članov.

Točka 2: Kategorizacija po zaključku tekmovalne sezone 2019/2020
Predlog sklepa: Določijo se ekipe iz naslova državnih prvenstev, ki so upravičene do pridobitve
kategorizacije državnega razreda v kategoriji članov in članic ter mladinskega razreda za fante
in dekleta U19, U17 in U15.
Obrazložitev:
1. Člani – kategorizirajo se tri prvouvrščene ekipe prvega dela tekmovanja: KK Koper
Primorska, KK Krka in KK Domžale (KK Cedevita Olimpija ima kategorizacijo mednarodnega
razreda iz ULEB Cupa in državnega razreda kot drugouvrščena ekipa pokalnega tekmovanja),
2. Članice – ŽKK Cinkarna Celje, ŽKD Ježica in ŽKD Ledita
3. Mlajše kategorije
Fantje U19 , U17 in U15 po 8 ekip,
Dekleta U19 – 4 ekipe, dekleta U17 – 6 ekip, dekleta U15 – 8 ekip
določimo po tem, ko določimo vrstni red v skladu z 147. Členom Tekmovalnega pravilnika

ZA sklep je glasovalo 13 članov.
Točka 3: Sodelujoče ekipe v kategoriji članov v tekmovalni sezoni 2020/2021
Predlog sklepa: V tekmovalni sezoni 2020/2021 sodelujejo v članski kategoriji ekipe, ki so v
skladu s sklepom IO KZS pridobile pravico sodelovanja in imajo podeljeno licenco Komisije za
licenciranje.

Liga Nova KBM – 11 ekip, 10 ekip sezone 2019/2020 in prvak 2. SKL, ob predpostavki, da KK
Cedevita Olimpija ne bo nastopala v prvem delu, sodeluje v 1. delu 10 ekip, v drugem delu se
tekmovanje razdeli v ligo za prvaka s 6 ekipami in izjemoma ligo za obstanek 5 ekip, ki se odigra
po dvokrožnem ligaškem sistemu. Iz tekmovanja po zaključku tekmovalne sezone izpadeta
deseto in enajstouvrščena ekipa, nadomesti ju prvak 2. SKL.
2. SKL – v tekmovanju sodeluje 9 ekip sezone 2019/2020 in trije prvaki prvega dela tekmovanja
3. SKL.
3. SKL – v tekmovanju sodeluje KK Ljubljana, 21 ekip 3. SKL sezone 2019/2020 in prvaka prvega
dela tekmovanja 4. SKL.
4. SKL – sodelujejo vse prijavljene ekipe, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

ZA sklep je glasovalo 13 članov.

Ljubljana, 19.3.2020
Zapisnik zapisala: Maja Repež

