Aneks k propozicijam PKL
1. Pravila:
- Sezona 2017/18 se igra po novih pravilih FIBA;
- Ne velja pravilo 14. sekund in vse v zvezi s 14. sekundami (neustreznost tehničnih naprav v
dvoranah). Prav tako je dovoljeno odstopanje pri črti meta za tri točke (6,75m – neustreznost
črt v dvoranah).
2. Rok za poslani rezultat komisarju (prek SMS oz. e-pošte) je 4 ure po začetku tekme. Sporočilo
mora vsebovati končni rezultat tekme in rezultate posamezne četrtine.
3. Rok za poslano poročilo o tekmi komisarju (preko e-pošte) je 24 ur po začetku tekme. Kazen za
neupoštevanje rokov je: opomin, 1T, 2T, …
4. Financiranje TN in drugih finančnih kaznih. Vse kazni se bodo poravnale 2x letno. Prvič po
odigranem 5. krogu, drugič po odigranem 10. krogu. V kolikor obveznosti do takrat ne bodo
poravnane, se jih kaznuje po propozicijah. Disciplinske kazni se izvajajo v naslednjem krogu.
5. Bilten izhaja do ponedeljka, do 24:00 za vsak polno odigran krog (v kolikor je dokumentacija
tekme prispela do komisarja pravočasno). Rok za pritožbo na bilten je 24 ur od njegove izdaje in
se napove izključno preko e-pošte. Kavcija in opis oz. razlog pritožbe se pošlje po pošti.
6. Oddaja dokumentacije tekme. Glavni oz. drugi sodnik mora po tekmi fotografirati zapisnik,
prijavo na tekmo in poročilo o tekmi ter ga poslati komisarju (SMS oz. e-pošta; iz fotografij
morajo biti razvidni strelci in ostale podrobnosti). Rok za poslano dokumentacijo je 24 ur od
začetka tekme. Kazen za neupoštevanje rokov je: opomin, 1T, 2T, … Originalna dokumentacija se
preda komisarju osebno po dogovoru.
7. Prestavljanje tekem. V kolikor se obe ekipi strinjata se lahko prestavljena tekma odigra tudi med
tednom (do sedaj samo med vikendom). Rok za sporočanje prestavitve tekme je naveden v
propozicijah.
8. Disciplinska komisija je upravičena do povračila stroškov v višini 3T na zasedanje.
9. Neopravičen neprihod sodnika na tekmo = 7T. Neopravičena zamuda sodnika na tekmo =
opomin, 1T, 2T, 4T, 8T...
10. V nedorečenih in nezapisanih primerih lahko komisar odloča samostojno, glede na izkušnje,
pretekla leta in podobne kazni in preteklosti.
11. Igralec / uradna oseba, ki je na tekmi izključen in je kaznovan z neigranjem / prepovedjo
vloge trenerja ne sme za čas določene kazni biti v kakršnikoli funkciji na tekmi (npr. Pomožni
sodnik, čistilec površine, predstavnik ekipe...) in je lahko le na tribuni, ki je fizično ločena od
klopi, zapisnikarske mize in igralce površine.
12. V letošnji sezoni imajo pravico nastopa v Radenska Naturelle Pomurski košarkarski ligi tudi igralci,
ki nastopajo pod okriljem KZS v mlajših kategorijah (člani ne!).

