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Čas in kraj tekmovanja: Tekmovanje bo potekalo v mesecu novembru in decembru. Urnik 

tekmovanja bomo pripravili na podlagi prispelih prijav. Prosim vse šole, ki bodo tekmovale, 

da se takoj prijavite, da lahko tekmovanje izpeljemo v željenem času, do konca koledarskega 

leta. Tekme se bodo igrale v športni dvorani “Lukna”na Braniku in na Srednji gradbeni šoli 

Maribor oz. po dogovoru.  

 

Sistem tekmovanja: Šole bodo razdeljene v skupine, kar vsaki šoli zagotavlja najmanj 3 

tekme v skupinskem delu. Iz skupinskega dela bodo potem napredovale najboljše šole, 

odvisno od števila prijavljenih ekip in od števila skupin. Sistem bo podoben kot lani, kar 

pomeni, da bo v interesu, da bo odigranih čim več tekem. 
Tekmuje se po pravilih mednarodne košarkarske zveze FIBA, ki so prilagojena znanju in 

sposobnostim srednješolske mladine: 

 

– Tekmovalni čas: tekma traja 3x10 minut z ustavljanjem ure pri minuti odmora, ko se   

      izvajajo prosti meti, pri menjavah ter zadnji 2 minuti tekme. Podaljšek traja 5 minut. 

–    Minuta odmora: ekipa lahko koristi v vsaki tretjini ter podaljšku 1 minuto odmora.  

–    Bonus: ekipa izkoristi bonus, ko naredi 4. osebno napako 

–    Zapisnikarska miza: sestavljata jo 3 dijaki (dijakinji), ura, piščalka in zapisnik, ki ga  

      priskrbi tekmovalna komisija. 

- Prve tri ekipe bodo prejele pokale in nagrade 

- Prvi dve ekipi se bosta uvrstili naprej na državno tekmovanje! 

 

RAZPIS  PODROČNEGA PRVENSTVA SREDNJIH ŠOL V 

KOŠARKI (dijakinje, dijaki) 

mailto:alen.ploj87@gmail.com


Pravico nastopa imajo redno vpisani dijaki in dijakinje, letnik 1994 in mlajši (s seboj imejte 

potrjene tekmovalne kartone!) 

 

Prijavljene srednje šole s prijavo potrjujejo, da so seznanjene s skupnimi pravili Šolskih 

športnih tekmovanj in prireditev za šolsko leto 2013/2014 (Informator I 2013_14) 

 

Prijave: Prijave ekip pošljite na zgornji elektronski naslov (alen.ploj87@gmail.com), 

vključno do petka 25. 10. 2013 do 10.00 ure 

 

Kotizacija: Kotizacija znaša 50 eur za prijavljeno ekipo dijakinj in 100 eur za prijavljeno 

ekipo dijakov. 

Kotizacijo plačate na račun: 

 

Športno in animacijsko društvo Mak, Zavrh 84A, 2232 Voličina,TRR: 04102-0001871020. 

 

Žrebanje: Na podlagi prijav bo izvedeno žrebanje, ki bo v petek, 25. 10. 2013 ob 10.30. 

Žreb bo opravljen v kabinetu športnih pedagogov na III. gimnaziji Maribor. Šole bodo 

rangirane glede na lanskoletni rezultat. Razpored tekem boste prejeli po e-pošti. 

 

Dodatna opozorila: v dvorani je obvezna uporaba športne opreme. Sodelujoči tekmujejo 

na lastno odgovornost. 

 

Dodatne infofmacije dobite na: 

 email: alen.ploj87@gmail.com ali telefonska številka 041/ 511-139  (Alen) 

 

 

Športni pozdrav,  

  Za Športno društvo MAK 

 Alen Ploj  

 

 

 

 

 

 

Sliki lanskoletnih prvakov:      

  

    

tel:041/

