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RAZPIS IN DOLOČILA PRVENSTVA 

ŠŠD OSNOVNIH ŠOL MESTNE OBČINE MARIBOR IN OKOLICE 

ZA LETO 2013/2014 

 

SKUPNA DOLOČILA 

1. Zavod za šport Maribor razpisuje. tekmovanje v treh starostnih kategorijah. Razpis je osnovan na 

izhodiščih in ciljih nacionalnega programa in velja kot predtekmovanje za prvenstvo Slovenije za osnovne 

šole - tekmovanje ŠŠD in bo objavljen v reviji  Šport mladih - informator št 1/ 2013. 

Tekmovalni sistem je enak za pionirje in pionirke. 

 

2. Tekmovanje organizira in vodi  

Boris MAJER, storitve v košarki s.p. 

Vrbanska cesta 28 b 

2000 Maribor   tel. 01 520 10 15  e-mail : boris.majerkzs-zveza.si 

kamor se posreduje vsa dokumentacija. 

 

3. Tekme se igrajo po košarkarskih pravilih, objavljenih v razpisu. V enem dnevu sme odigrati ekipa 

največ dve tekmi. Prepovedana je uporaba conske obrambe. 

 

4. Sistem tekmovanja je večstopenjski in izbiren.  

I. stopnja - zajema medrazredna tekmovanja in šolska prvenstva, katera organizirajo ŠŠD samostojno ter 

občinska ali krajevna prvenstva.  

II. stopnja - tekmovanja zajema tekmovanje na nivoju področij, katerega vodijo področni poverjeniki za 

šolsko košarko glede na dogovorjen ključ. Področje področnega centra Maribor smo razdelili na tri regije :  

a. mestno občino Maribor,  

b. regijo Maribor - okolica  

c. regijo Lenart z  okoliškimi občinami 

III. stopnja - je zaključno tekmovanje za naslov prvaka Slovenije »SUPERŠOLAR«, vodi pa ga 

Košarkarska zveza Slovenije. 

 

5.   a. Tekmovanje za naslov prvaka mestne občine Maribor vodi Boris Majer, storitve v košarki s.p.. 

      b. Tekmovanje za regijo Maribor - okolica vodi Boris Majer, storitve v košarki s.p.. 

 

6. Organizator posameznega turnirja oziroma tekme nudi dvorano in tehnično opremo (uro za merjenje 

časa in piščalko, zapisnike prinesejo sodniki), zagotovi ustrezne pomožne sodnike (zapisnikarje, 

časomerilce) in poskrbi za nemoteno odvijanje tekmovanja.  

Sodnike delegira Društvo košarkarskih sodnikov Maribor. 

 

7. Pritožbo na tekmo in kavcijo 15,00 EUR je potrebno vplačati prvemu sodniku najkasneje 15 minut po 

končani tekmi. Pritožbo na prvi stopnji rešuje prvi sodnik, na drugi stopnji pa Boris Majer, storitve v 

košarki s.p. 

 

8. Zmagovalna ekipa v finalu osvoji naslov prvaka mestne občine Maribor. Prve tri ekipe prejmejo pokal, 

nastopajoči igralci pa medalje, na področno prvenstvo pa se uvrstita prvi dve ekipi. 
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9. Pojasnila in tolmačenja v zvezi s tem razpisom daje organizator tekmovanja.  

 

10. termini tekmovanja : 

Ekipe bodo razdeljene v ustrezno parno število skupin s po tremi oziroma štirimi sodelujočimi ekipami, 

vodstvo tekmovanja pa si pridržuje glede na prijave formirati ustrezne skupine. 

 

V predtekmovanju bodo ekipe odigrale ligaški sistem tekmovanja v obliki turnirjev. Ta del tekmovanja bo 

potekal v mesecu oktobru 2013 za starejše pionirje in pionirke oziroma v mesecu februarju 2014 za mlajše 

pionirje oziroma pionirke. 

 

Prvo uvrščene ekipe posameznih pred tekmovalnih skupin se bodo uvrstile v pol finalni del tekmovanja, 

kjer bodo ekipe odigrale po eno krožnem ligaškem sistemu. Tekme se bodo igrale v mesecu novembru 

2013 za starejšo kategorijo oziroma v mesecu marcu 2014  za mlajšo kategorijo. 

 

Zaključno tekmovanje bo za starejšo kategorijo bo v mesecu decembru 2013  za mlajšo pa v mesecu  

marcu 2014.  /Termini tekmovanja bodo usklajeni s termini ostalih tekmovanj ŠŠD. 

Ostale ekipe bodo prav tako nadaljevale s tekmovanjem na ustreznem nivoju. 

 

 

DOLOČILA ZA STAREJŠO KATEGORIJO : 

1. Za starejše pionirje in pionirke lahko nastopajo učenci ali učenke, ki so rojeni leta 1999 in mlajši.  

2. Šola mora do 5.10.2013 posredovati pismeno prijavo, katera mora vsebovati  ( obrazec 2): 

- priimek in ime igralcev s točnim rojstnim datumom 

- navedeno možnost organiziranja turnirja v domači telovadnici  

- ime in priimek odgovorne osebe z OBVEZNIM naslovom za elektronsko pošto in s tel.številko. 

 

DOLOČILA ZA MLAJŠO KATEGORIJO 

1. Za mlajše pionirje in pionirke lahko nastopijo učenci ali učenke, ki so rojeni leta 2001 in mlajši. 

2. Šola mora do 15.01.2014 posredovati pismeno prijavo, katera mora vsebovati   ( obrazec 2): 

- priimek in ime igralcev s točnim datumom rojstva 

- navedeno možnost organiziranja turnirja v domači telovadnici. 

- ime in priimek odgovorne osebe z OBVEZNIM naslovom za elektronsko pošto in s tel.številko. 

 

PRAVILA TEKMOVANJA 

1.Igralni čas je 3 x 10 minut v kategoriji starejših pionirjev in pionirk ter 3 x 10 minut igre minut v 

kategoriji mlajših pionirjev in pionirk ( ura se zaustavlja pri poškodbah, time outih, prostih metih) 

2.Vsaka ekipa mora šteti najmanj 10 igralcev . V prvi tretjini nastopa petorka A, v drugi tretjini petorka B 

(pet novih igralcev), v zadnji tretjini pa lahko trener poljubno določa peterko in izvaja menjave. 

Tekme v kategoriji učenk se OBVEZNO igra z žogo št. 6 (manjša ustreznejša žoga). 

 

Športni pozdrav ! 
          Vodja tekmovanja 

 

              Boris Majer l.r. 

 


