PRAVILNIK
KAMNIŠKE REKREATIVNE LIGE V KOŠARKI 3v3
1. Pravica igranja
V Kamniško rekreativno ligo v košarki 3v3 lahko neka ekipa prijavi vsakega
polnoletnega igralca košarke, ki za sezono 2018 ni registriran pri Košarkarski zvezi
Slovenije (KZS).
2. Kategorije:
Liga je organizirana posebej za moške in posebej za ženske.
3. Sestava ekip
Neka ekipa lahko za igranje v ligi prijavi največ šest igralcev, najmanj pa tri. Ekipa
mora ob prijavi imenovati kapetana (ki je lahko kar eden od prijavljenih igralcev, ni pa
nujno), ki je zadolžen za komunikacijo med vodjo lige in kapetani nasprotnih ekip.
4. Razpored igranja
Vse ligaške tekme se igrajo po vnaprej pripravljenem urniku/razporedu tekem (za
vsako ekipo so določeni: nasprotnik, dan in ura igranja, sodnik), ki ga naredi vodja lige,
igra pa se med tednom pozno popoldne (predviden začetek prvih tekem je ob 18.00
uri). Če vremenski pogoji ne dopuščajo, da se tekma začne ali konča, vodja lige določi
nov termin tekme.
5. Prizorišče igrišče
Vse tekme se igrajo na asfaltiranem košarkarskem igrišču, ki se nahaja ob zunanjih
peščenih igriščih Odbojkarskega kluba Kamnik v Kamniku. Igrišče je manjših dimenzij
od standardnega igrišča za košarko, zato je primerno za igranje tri na tri. Igra se na
dva koša.
6. Sistem igranja
Za neko ekipo lahko na neki ligaški tekmi igrajo trije igralci v polju, kateregakoli od
teh igralcev pa lahko zamenja katerikoli igralec, ki je prijavljen za to ekipo. Ekipa
mora pred začetkom neke ligaške tekme na prizorišču imeti vsaj tri prijavljene
igralce, v nasprotnem primeru izgubi tekmo z 0/10. Tekmovanje poteka po sistemu
Round Robin (po skupinah, vsak z vsakim). V posamezni ligi/skupini naj bi bilo 10 ekip,
ki se bodo med seboj merili vsako drugo nedeljo (obremenitev torej ni prevelika),
vsaka ekipa naj bi torej v eni ligaški sezoni odigrala najmanj 9 tekem. Za vsako tekmo
v ligi imata ekipi rezerviranih 60 minut (eno uro). Če tekmo zaključita prej, imata
ekipi pravico igrati do konca svojega termina (malo za trening). Organizator lige si v
primeru večjega števila prijavljenih ekip pridržuje pravico spremeniti sistem igranja
tako, da se igra v dveh skupinah, o prvaku lige pa odloča zaključno tekmovanje
(playoff).

7. Rezultat tekme, štetje
Tekma se konča, ko ena ekipa doseže vsaj 40 točk. Polčas s 5 (pet) minutnim
odmorom se začne, ko ena ekipa doseže vsaj 20 točk, takrat ekipi zamenjata strani
(smer napada). Tekma se konča tudi, če nobena od ekip ne doseže vsaj 40 točk,
izteče pa se čas, predviden za igranje tekme (ob 19.00, recimo, če se je tekma
začela ob 18.00). V tem primeru zmaga ekipa, ki je dosegla več točk.
8. Točkovanje za lestvico
Zmaga v tekmi prinaša 2 točki, poraz pa 0 točk.
9. Lestvica
Za končno uvrstitev šteje večje število osvojenih točk; v primeru enakega števila
točk dveh ekip se upošteva medsebojna tekma; v primeru enakega števila točk več
ekip pa se vrstni red določi po naslednjih kriterijih: a) večje število točk v
medsebojnih tekmah; b) medsebojna razlika v koših; c) skupna razlika v koših); d)
žreb.
10. Žoge za tekme
Žoge za igranje ligaških tekem zagotovi organizator lige, ekipe jih pred vsako tekmo
dobijo na prizorišču.
11. Prestavitev tekem
Prestavitev tekme ni možna.
12. Neopravičeno neodigrana tekma
Neupravičeno neodigrana tekma, ki jo ugotavlja tekmovalna komisija lige, se registrira
s porazom 0/10, nasprotnik pa zmaga z rezultatom 10/0. Tri (3) neupravičeno
neodigrane tekme pomenijo avtomatično izključitev iz lige.
13. Izstop iz lige
V primeru izključitve ali izstopa iz lige neke ekipe se vsi njeni rezultati brišejo, razen
v primeru, da je ta ekipa odigrala vsaj 3/4 tekem, v tem primeru se vse njene
neodigrane tekme registrirajo z 10/0 za nasprotnika.
14. Pokali
Pokale dobijo prve tri ekipe.
15. Prijavnina
Vse ekipe, ki bodo sprejete v ligaško tekmovanje in ki bodo želele v ligi tudi dejansko
igrati, morajo do pričetka lige poravnati prijavnino v višini 100 €. Prijavnino plačate
na: Odbojkarski klub Kamnik, Cankarjeva 3, 1241 Kamnik, TRR številka SI56 0231
2001 9102 219 (sklic ni potreben, če pa vas sistem ne bo "spustil naprej", pa v polje
sklic napišite 00 in nato datum plačila, recimo 20052018). Ekipi, ki izstopi ali je
izključena iz lige, organizator ne povrne prijavnine.
16. Žreb
Žreb in razpored tekem bosta narejena v torek 29.5.2018. Sestava posameznih lig in
razpored tekem po kolih za celo sezono bosta objavljena na uradni spletni strani
Kamniške rekreativne lige v street košarki 3v3 , po e-pošti pa bosta poslana tudi

vsem sodelujočim. Kamniška rekreativna liga v street košarki 3v3 se uradno prične s
prvim kolom, ki se bo začelo v nedeljo 3.6.2018.
17. Obveščanje
Obveščanje vseh udeležencev lige bo potekalo izključno po e-pošti in/ali SMS-u.
Obveščanje širše javnosti bo potekalo preko uradne spletne strani, facebook strani,
občinskih medijev, itd.
18. Prijave, prijavnice
Prijave sprejemamo do ponedeljka 28.5.2018. Prijave pošljite na e-poštni naslov
ligakosarka.kamnik@gmail.com .
19. Tekmovalna komisija lige
Tekmovalno komisijo lige za leto 2018 sestavljajo: Gregor Hribar in Matjaž Pogačar
(vodja lige).
21. Informacije
Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonu 064 176 600 (Matjaž Pogačar) ali
na e-poštnem naslovu ligakosarka.kamnik@gmail.com .
22. Pravila
Igra se po pravilih KZS za košarko 3x3, razen če je v pravilniku Kamniške rekreativne
lige v košarki 3v3 napisano drugače (potem velja pravilnik).
23. Odgovornost
Igralci, ki jih ekipe prijavijo v ligo, izjavljajo, da poznajo pravila in pravilnik Kamniške
rekreativne lige v košarki 3v3 in da se z njimi strinjajo. Igralci igrajo na lastno
odgovornost.
24. Promocijske aktivnosti
Igralci, ki jih ekipe prijavijo v ligo, se strinjajo, da se njihova imena, foto/video
material, itd. lahko uporabljajo v informativne, promocijske in oglaševalske namene
lige in to brez kakršnihkoli nadomestil.

Tekmovalna komisija lige, Kamnik 8.5.2018

