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1.

SPLOŠNO

1. člen
Tekmovalne propozicije urejajo potek prvenstvenega tekmovanja v 1. Pomurski košarkarski
ligi v Republiki Sloveniji, ki ga organizira Društvo košarkarskih sodnikov Pomurja (DKSPP).
Uradni naziv posameznega tekmovanja se uporablja v vseh uradnih dokumentih DKSPP, pri
svojem operativnem delu in komunikaciji z javnostjo pa komisarji lig uporabljajo naziv,
katerega določi ali na predlog Združenja klubov potrdi Izvršni odbor DKSPP

2. člen
Tekmovalni sistem za vsa prvenstvena tekmovanja, način dopolnjevanja in izpadanja ekip iz
posameznih tekmovanj sprejema Upravni odbor DKSPP.
Pokalna tekmovanja oziroma njihove posamezne stopnje-krogi tekmovanja potekajo po
določilih (normativih, disciplinskih določbah ipd.) teh propozicije.

a.

Vodstvo tekmovanja

3. člen
Posamezna tekmovanja vodi komisar lige, katerega imenuje Upravni odbor DKSPP s
soglasjem klubov. Komisar lige je prvostopenjski organ PKL.
Drugostopenjski organ, ki obravnava pritožbe zoper odločitve Komisarja lige, je Disciplinska
komisija, ki se izbere pred začetkom sezone in jo sestavljajo 3 člani (predstavnik sodnikov,
predstavnik ekip in član predsednik DKSPP).
Predstavnika ekip določijo ekipe pred začetkom tekmovanja. Predstavnik ekip ima 2
namestnika: 1. namestnik predstavnika ekip (če je v postopku ekipa predstavnika ekip), 2.
namestnik predstavnika ekip (če je v postopku ekipa predstavnika ekip in 1 namestnika
predstavnika ekip). 1. in 2. namestnika predstavnika ekip določijo ekipe pred začetkom
tekmovanja.
Za delegacijo sodnikov na tekmo skrbi delegator sodnikov, ki si ga izbere komisar lige in
pridobi soglasje DKSPP.
Za nemoteno delo sodnikov skrbijo kontrolorji sodnikov, ki jih določi DKSPP.

b.

Administracija

4. člen
Vsak klub in njegovi posamezniki sodelujoči v PKL posatnaejo člani DKSPP.
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5. člen
Vsak klub mora najkasneje do roka, ki ga določi Tekmovalna komisija in je naveden v razpisu
za tekmovanje ter ga opredeljuje tekmovalni pravilnik, posredovati prijavo za nastop v
tekmovanju na predpisanem obrazcu in dokument z možnimi termini domačih tekem.
Upoštevajo se le popolne prijave.

6. člen
Tekmovalna komisija najmanj 20 dni pred začetkom tekmovanja v članski kategoriji
organizira sestanek s predstavniki klubov. Takrat jim predstavi potek in koledar tekmovanja.
Razpored tekem se določi po Bergerjevi lestvici, vrstni red pa se upošteva po končni uvrstitvi
v prejšnji sezoni; nove ekipe se rangirajo po ključu prejete prijavne dokumentacije.
Prisotnost predstavnikov klubov je na sestanku obvezna.
V primeru manjšega števila ekip (neprijavljene ekipe, neizpolnjevanje pogojev za uvrstitev
ekipe posamezen rang tekmovanja, itd.) ali po odstopu katere od njih iz tekmovanja po že
izvedenem žrebu, določi način dopolnjevanja izpraznjenih mest Tekmovalna komisija DKSPP,
v kolikor to že ni določeno s tekmovalnim pravilnikom.
Na sestanku se določi tekmovalni sistem.

7. člen
Najmanj 7 dni pred začetkom tekmovanja mora biti Komisarju lige prijavljen uradni naziv
ekipe.
Vsaka ekipa lahko v tekmovalni sezoni večkrat spremeni svoje ime, vendar je klub ob tem
dolžan poravnati morebitne administrativne stroške (2 točki).

8. člen
Najkasneje do roka, ki ga določi Tekmovalna komisija mora biti izpolnjena in dostavljena
komisarju lige vsa zahtevana dokumentacija, ki jo Komisar lige potrebuje za nemoten potek
dela (vprašalnik o klubu, termini domačih tekem, zdravniško potrdilo, ipd.).

9. člen
Tekmovalna komisija pred začetkom tekmovalne sezone na spletni strani PKL objavi :
tekmovalni sistem,
koledar tekmovanja,
podatke o vseh sodelujočih klubih,
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-

podatke o komisarju lige, delegatorju sodnikov, kontrolorjev sojenja in listah
sodnikov.

10. člen
Klub mora pred začetkom tekmovanja, vendar najkasneje do roka, ki ga določi Komisar lige,
zagotoviti, da bodo nastopili na tekmovanju le tisti igralci, ki imajo veljavno zdravniško
potrdilo. Izjavo mora podati odgovorna oseba kluba za vsako nastopajočo ekipo. Brez te
izjave igralci nimajo pravice nastopa na tekmovanju (sankcija 79. člen ).
Vsi udeleženci nastopajo na lastno odgovornost.
11. člen
Tekmovalna komisija obvezno izdaja uradni bilten, objavljen na spletni strani PKL, s katerim
komisar lige obvešča sodelujoče klube in druge o registraciji tekem in svojih odločitvah. Rok
za izdajo biltena se določi na sestanku.

12. člen
Vsi sodniki, komisar in kontrolorji se v dobrobit pomurske košarke odpovedo sodniškim
taksam in dnevnicam. Izplačani so jim potni stroški za sojenje tekem v PKL, izobraževanja,
seminarje ipd.
Za neodigrano tekmo sodnikoma, komisarju in kontrolorjem ne pripadajo potni stroški, prav
tako ne dnevnice in potni stroški.
13. člen
Vse sodelujoče ekipe morajo do roka, ki ga določi komisar lige poravnati vse finančne
obveznosti do DKSPP – prijavnina, članarina, morebitne kazni za nastopanje v PKL. Če
obveznosti niso poravnane, ekipa ne more nastopati v PKL.

2.

POTEK TEKMOVANJA

14. člen
Tekme se igrajo v skladu z veljavnimi Pravili košarkarske igre in v skladu z njihovimi
spremembami, ki jih sprejema Mednarodna košarkarska organizacija (FIBA) in potrjuje Izvršni
odbor DKSPP in se določijo vsako leto. Možne si korekture in popravki pravil, ki so
predstavljena na sestanku pred začetkom sezone PKL. O številu sodnikov na tekmi v
posameznem tekmovanju odloča IO DKSPP na predlog Tekmovalne komisije.
Odmor med drugo in tretjo četrtino traja najmanj 5 minut in največ 10 minut.
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15. člen
Tekmovalni sistem in točkovanje se določi na sestanku pred začetkom lige.
Prvenstvena ligaška tekmovanja potekajo po dvojnem točkovnem sistemu, tako, da je vsaka
ekipa enkrat gostitelj in enkrat gost.
Tekmo po razporedu tekmovanja organizira gostitelj oziroma prvo imenovana ekipa.

a.

Koledar tekmovanja

16. člen
Podroben koledar tekmovanja pripravi komisar lige v sodelovanju s predstavniki ekip, potrdi
pa ga na predlog tekmovalne komisije izvršni odbor DKSPP. Razpored tekem je določen na
podlagi Bergerjeve lestvice (6.člen).
Sprejeti koledar tekmovanja in razpored tekem se lahko spremenita le, če to zahtevajo
splošni interesi košarke oz. je to zaradi višje sile potrebno. O tem odloča Komisar lige.

17. člen
Klub lahko iz določenih razlogov (zasedenost domače dvorane, višja sila, ipd.) prosi za
preložitev posameznih tekem. Tekmo lahko preloži le domača ekipa. Komisar lige mora biti
seznanjen s soglasjem nasprotnega kluba o preložitvi tekme tem najmanj 5 dni pred prvotno
določenim terminom tekme.
V primeru preložitve tekme se med seboj dogovorita ekipi in o tem obvestita komisarja lige
(vedno domača ekipa) najmanj 5 dni pred datumom tekme.
Če se kluba ne moreta dogovoriti o terminu, termin določi komisar lige.
V primeru preložitve tekme zaradi zasedenosti domače dvorane, je potrebno priložiti
ustrezen dokument, ki to dokazuje.
Preložitev tekme je možna do zadnjega kroga lige, nikakor po zadnjem krogu. Tekmo lahko
prestavi le domača ekipa, v izjemnih primerih tudi gostujoča ekipa. O tem odloča Komisar
lige.
Vsi sklepi o prestavitvah tekem so dokončni, pritožbe niso možne.

b.

Prijava terminov tekem

18. člen
Tekme PKL se igrajo od petka do nedelje z začetkom:
- petek:
od 19.00 do 21.00 ure,
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sobota:
nedelja:

od 8.00 do 21.00 ure,
od 8.00 do 18.00 ure.

Če pride med kluboma do dogovora, ki ga v pisni obliki organizator tekme posreduje
Komisarju lige, je igranje tekem ob soglasju Komisarja lige možno tudi ob drugih dnevih in
urah.
Klub mora podati popolno prijavo tekme (ta vsebuje datum igranja tekme, začetek igranja
tekme, kraj in ustanovo igranja tekme) najkasneje do ponedeljka do 24.00 ure pred
odigranim krogom! Možna je prijava tudi po ponedeljku, vendar se dejanje kaznuje z 1T –
20T.
Neizpolnjevanje prijavnih rokov in nepravočasna prestavitev tekme in prijave tekem se
kaznuje z 4T – 20T.
V primeru prepozne prijave tekme ni potrebno, da se tekma odigra, oz. veljajo ista pravila
kot za prestavitev tekme (48 ur pred začetkom kroga).

19. člen
Komisar lige lahko odloči, da se vse ali samo določene tekme določenega kroga igrajo istega
dne z začetkom ob isti uri. Pritožba zoper to odločitev ni možna.

20. člen
Spremembe dvorane, datuma, ure igranja:
Sprememba dvorane: 4 dni (96 ur) pred začetkom tekme je možna sprememba dvorane brez
kazni in se tekma odigra. V kolikor je sprememba dvorane javljena prepozno, se ekipa , ki je
želela tekmo prestaviti kaznuje (1T - 10T). V kolikor sprememba dvorane sploh ni javljena,
ekipa ki je želela spremembo dvorane tekmo izgubi z 0:20 in ne dobi točke za poraz.
Sprememba datuma: 4 dni (96ur) pred začetkom kroga je možna sprememba datuma brez
kazni in se tekma odigra. V kolikor se tekma prestavi na drug datum, vendar se to ne sporoči
pravočasno je ekipa, ki je hotela tekmo prestaviti kaznovana (1-20T);
V kolikor je sprememba datuma javljena prepozno, se mora nasprotna ekipa strinjati z
prestavitvijo, v nasprotnem ekipa, ki je želela tekmo prestaviti izgubi z 0:20 in ne dobi točke
za poraz.
Sprememba ure: 2 dni (48ur) pred začetkom tekme je možna prestavitev tekme brez kazni. V
kolikor je prijava prepozna se tekma ob strinjanju nasprotne ekipe odigra, vendar se kaznuje
ekipo (1T – 20T), ki je tekmo prestavila. V kolikor se nasprotna ekipa ne strinja s spremembo
ure, ekipa ki je želela tekmo prestaviti izgubi tekmo z 0:20 in ne dobi točke za poraz.
V kolikor se nasprotna ekipa strinja s spremembo ure se tekma odigra normalno.
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21. člen
Klub, ki je že prijavil tekmo, kasneje pa iz objektivnih razlogov spremeni uro začetka, lahko to
stori najkasneje 5 dni pred tekmo.
Spremembo dneva tekme (npr. s sobote na nedeljo) pa mora sporočiti najmanj 5 dni pred
dnevom tekme v soglasju z nasprotno ekipo.
22. člen
Če klub po pozivu Komisarja lige ne prijavi termina tekme 48 ur pred začetkom kroga (sreda
do 19.00), predvidenim s koledarjem tekmovanja, izgubi tekmo z rezultatom 0 : 20 in za to ne
prejme točke.

23. člen
Če je možno, domača ekipa nastopa na tekmi v skladu s Pravili igre FIBA v svetlih / belih /
dresih, gostujoča ekipa pa v temnih / črnih / dresih, razen če se kluba ne dogovorita drugače.
V primeru, da imata obe ekipi enake barve drese in nobena izmed ekip nima še svetlih ali
temnih dresov, lahko domača ekipa namesto dresa uporabijo majice brez rokavov, z
ustreznimi oznakami – številkami.

c.

Prihod gostujoče ekipe na tekmo

24. člen
Če gostujoči klub ne prejme prijave tekme v predpisanem roku (96 ur pred odigranim
krogom), mora o tem obvestiti komisarja lige, sicer sam nosi vso odgovornost za morebiten
neprihod na tekmo.

25. člen
Gostujoči klub je odgovoren za prepozen prihod svoje ekipe na tekmo, razen če dokaže, da
so obstajale okoliščine, ki izključujejo njegovo odgovornost ( npr. elementarne nesreče,
nepričakovan zastoj v prometu, ipd. ).
Odgovornosti ni mogoče izključiti zlasti v naslednjih primerih :
- kadar ekipa potuje z lastnimi prevoznimi sredstvi oziroma v lastnem aranžmaju in
pride do okvare ali prometne nezgode po njeni krivdi oziroma po krivdi prevoznika,
- kadar ekipa pri potovanju na tekmo ne upošteva neugodnih vremenskih razmer.
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Prekinjena ali preložena tekma

26. člen
Če se tekma ne odigra ob predvidenem času oziroma je bila prekinjena zaradi težje okvare
tehnične opreme (razsvetljave, loma konstrukcije, table, košev), ki je ni mogoče odpraviti v
30 minutah, se tekma odigra oziroma igra nadaljuje najkasneje v roku 14 dni.
Če okvara ni odpravljena in gostitelj ni omogočil igranja tekme na drugem igrišču,
registriranem za tekme istega ranga, se tekma odloži. Stroške nadomestne dvorane ekipe v
kraj tekmovanja nosi gostitelj.
V obeh primerih odloča o preložitvi tekme prvi sodnik.

27. člen
Tekma prekinjena ali preložena iz razloga višje sile, se mora odigrati v 14 dneh. Vzroki višje
sile so lahko: redukcija električnega toka, elementarne nezgode ali zastoj v prometu, oz.
drugi vzroki višje sile.
Razlog za prekinitev tekme je lahko tudi huda poškodba enega od igralcev (življenjska
nevarnost) zaradi katere so igralci v šoku, saj bi to lahko bistveno vplivalo na nadaljevanje
tekme.
O prekinitvi ali preložitvi tekme odloča prvi sodnik.

28. člen
Če je tekma preložena ali prekinjena in je iz objektivnih vzrokov ni mogoče odigrati v 24 urah
(npr. termin tekme med tednom), določita ekipi ob soglasju Komisarja lige sporazumno nov
termin.
Če se ekipi ne sporazumeta, nov termin določi Komisar lige najkasneje v 8 dneh. Sodnika
opravljajo svojo dolžnost tudi na tej tekmi.
Pri nadaljevanju prekinjene tekme se upoštevajo čas, izid in stanje v zapisniku tekme v
trenutku prekinitve.

29. člen
Stroški preložene ali prekinjene tekme iz razloga višje sile se delijo med obe ekipi. To so
stroški organizacije tekme.
Stroški tekme (stroške organizacije), ki se ponovi po sklepu Komisarja lige zaradi
materialnega kršenja Pravil igre FIBA ali drugih razlogov se delijo med obe ekipi, stroške
uradnih oseb plača DKSPP.
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30. člen
Tekme se lahko igrajo le v dvoranah, ki jih odobri Komisar lige.

31. člen
Odobritev dvorane obsega kontrolo vseh mer igrišča in rekvizitov (koši, table, zapisničarska
miza), pravilne označbe igrišča, kontrolo vseh aparatur (semafor, rezervni semafor, semafor
za 24 sekund ) ter kontrolo garderob in sanitarnih prostorov za igralce in uradne osebe.
Možna so odstopanja (semafor za 24s, semafor…), katere pa mora organizator tekme
ustrezno nadomestiti (gong, ročni semafor…).

32. člen
Za dvorane, v katerih niso izpolnjeni predpisani pogoji, Komisar lige ne izda odobritve in v
njih ni mogoče igrati tekem. Dopustna je začasna registracija pod pogojem, da klub v roku, ki
ga določi komisar lige, odpravi pomanjkljivosti, ki niso v skladu z normativi vendar nimajo
bistvenega vpliva na potek in regularnost tekmovanja. Pogojna registracija ne more biti
daljša od ene tekmovalne sezone.

b.

Normativi

33. člen
Odobrena dvorana za 1. Pomursko košarkarsko ligo morajo izpolnjevati naslednje pogoje :
-

Igralna ploskev mora biti lesena ali iz umetne snovi in dimenzije 24 m x 13,5 m oziroma
pravilnega razmerja v skladu s Pravili igre FIBA

-

Priporoča se uporaba električnega zidnega semaforja ter semaforjev za uporabo 24
sekund. V kolikor se uporablja ročno merjenje igralnega časa in merjenje časa omejitve
napada (24 sekund) se zahteva uporaba:
- velike glavne namizne ure, ki je bistven pogoj, da se tekma lahko prične,
- štoparice za merjenje 24 sekund,
- gonga za označitev bližajočega se izteka napada (glasen zvočni signal 8s pred
iztekom napada) in piščalke ,
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-

priročnega semaforja za seznanjanje z minutami igralnega časa,
ročnega semaforja za vodenje tekočega rezultata.

-

Zapisničarska miza mora imeti prostor za najmanj 4 osebe. Njen položaj in vsa oprema
morajo biti v skladu s Pravili igre FIBA. Prostor za uradnega napovedovalca mora biti od
pomožnih sodnikov oddaljen najmanj 1 m. Oglaševanje na sprednji strani zapisničarske
mize je dovoljeno le, če je reklama postavljena neposredno pred mizo in v njeni višini.

-

Tabli, velikosti 180 x 105 cm ali 180 x 120 cm, morata biti iz prozornega materiala ali iz
lesa. Oglaševanje na tablah ni dovoljeno. Nosilec za tablo mora biti oddaljen najmanj 2
m od čelne črte.

-

Dvorana oziroma igrišče mora imeti na razpolago vsaj dve garderobi s TWC za ekipi,
najmanj eno garderobo s TWC za sodnike. Vsi prostori za uradne osebe morajo imeti
ločeni vhod od garderob za ekipe.

-

Gledalce mora ločiti od igrišča ograja. Posedanje gledalcev na klopeh ekip je
prepovedano. Prvi sodnik jih mora iz klopi odstraniti na ustrezno mesto. Prepovedano
je posedanje gledalcev pri zapisničarski mizi med tekmo. Prvi sodnik jih mora odstraniti
izza zapisničarske mize na ustrezno mesto. V kolikor je dvorana premajhna, lahko
gledalci sedijo na nasprotni strani zapisničarske mize in obeh klopi ekip tako, da ne
vplivajo na igro.

-

Temperatura v dvorani mora biti 30 minut pred začetkom tekme med 16 in 25 stopinj
C. Temperatura pred koncem tekme ne sme biti nižja od 16 stopinj C.
Temperaturo lahko izmeri prvi sodnik, kateremu mora organizator dati na razpolago
primeren termometer.

Tekme ni možno odigrati v kolikor:
ni električnega zidnega semaforja ali brez delujoče velike glavne namizne ure,
ročnega semaforja za vodenje tekočega rezultata,
štoparice za merjenje 24 sekund,
gonga za označitev bližajočega se izteka napada in piščalke.

c.

Zapisničarska miza

34. člen
Za zapisničarsko mizo lahko sedi osebje za vodenje statistike in uradne osebe po naslednjem
razporedu, ki je določen s Pravili igre FIBA :
-

TEKMOVALNE PROPOZICIJE
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Če na tekmi ni tehničnega komisarja je razpored oseb za zapisnikarsko mizo naslednji :
zapisnikar,
predstavnik gostujoče ekipe (če želi, sedeti za mizo mora biti
tam celotno tekmo),
časomerilec,
merilec 24 sekund.
Organizator tekme mora poskrbeti, da v območju in okolici zapisnikarske mize ni
nepooblaščenih oseb in da imajo dostop do zapisnikarske mize samo uradne osebe.
Uradni napovedovalec mora biti od pomožnih sodnikov oddaljen najmanj 1 m. Gledalce
obvešča le o igralcih obeh ekip, uradnih osebah na tekmi ter o poteku tekme. Ozvočenja ne
sme uporabljati za komentiranje sojenja ali tekme in za druge oblike (navijaškegaprovokativnega-nešportnega) izražanja. V tem primeru ga prvi sodnik takoj opozorita, v
ponovljenem primeru pa zahtevata izključitev ozvočenja.

35. člen
Organizator tekme je dolžan poleg tehničnih aparatur navedenih v 33. členu dati na
razpolago naslednje tehnične pripomočke :
-

štoparico za merjenje minute odmora, če to ni mogoče s semaforjem, ki meri
24 sekunde,
komplet označb za prikazovanje bonusa, ki jih predpiše Komisar lige v skladu s
Pravili igre in tablice s številkami od 1 do 5 za kazanje osebnih napak,
zapisnik predpisan s strani Komisarja lige,
rezervno piščalko,
napravo za kazanje izmenične posesti žoge.

Vsi tehnični pripomočki morajo biti zapisnikarski mizi na razpolago vsaj 15 minut pred
začetkom tekme.

36. člen
Prvi sodnik 15 minut pred začetkom tekme odobri tehnično opremo, se spozna s pomožnimi
sodniki in ugotovi, če je organizator zadovoljil določilom Tekmovalnih propozicij in določilom
Pravil igre FIBA.
Nepravilnosti, ki so bistvenega pomena za igranje tekme (glej člen 33. in 35.) mora
organizator odpraviti do začetka tekme, sicer se tekma ne začne. Prvi sodnik zapiše zatečeno
stanje, Komisar lige pa lahko tekmo registrira z rezultatom 20:0 v korist gostujoče ekipe
oziroma tekmo preloži.
Če se nepravilnosti pojavijo po začetku tekme, se ta prekine in nadaljuje v 14 dneh. V tem
času mora organizator odpraviti napako, če se to ne da, se tekma odigra v drugi dvorani, ki je
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registrirana za tekmovanja istega ranga. Stroške sodnikov in organizacije tekme nosi klub
gostitelj.

d.

Statistika

37. člen
Klubom se priporoča, da na tekmah vodijo statistiko za svojo ekipo.

4.

EKIPE IN URADNE OSEBE

a.

Ekipe

38. člen
Na tekmi lahko za vsako ekipo nastopa po 12 igralcev. Pravico nastopa imajo vsi igralci, ki so
vpisani v Zapisnik tekme in imajo pravilno izdane in veljaven seznam igralcev, ki potrjujejo
njihovo identifikacijo. Trener ekipe z obveznim podpisom na Zapisniku tekme potrdi listo
igralcev, ki imajo pravico nastopa na tekmi in jamči za njihovo verodostojnost (istovetnost).
Kršenje tega določila se kaznuje v skladu z disciplinskimi določbami teh propozicij ali po
Disciplinskem pravilniku.
V PKL lahko nastopajo samo igralci, ki niso registrirani v pod okriljem SKL (člani, mladinci,
kadeti, pionirji…). V kolikor nastopi za ekipo igralec, ki nastopa v SKL se ekipo kaznuje v
skladu z disciplinskimi določbami teh propozicij.
Ekipe lahko za sodelovanje v PKL prijavijo omejeno število igralcev, ki ga določi Komisar lige.
Možno je dodajanje ali zamenjava igralcev (v kolikor je že doseženo maksimalno število
prijavljenih) na listi prijavljenih za nastopanje v PKL. Datum, po katerem ni več možno
dodajati ali menjavati igralcev na listi prijavljenih za nastopanje v PKL določi Komisar lige.

39. člen
Igralci morajo nositi na tekmi drese v skladu s 13. členom Pravil igre FIBA. Dovoljena je
uporaba naslednjih številk: 00; 4 – 19; 20 – 25; 30 – 35; 40 – 45 in 50 – 55.
Kapetan ekipe mora imeti na majici obvezno vidno označbo.
Nošenje majic s kratkimi rokavi pod dresi ni dovoljeno.
Nošenje majic brez rokavov pod dresom je dovoljeno le, če je majica enake barve kot dres.
40. člen
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Na preloženi tekmi lahko nastopijo samo tisti igralci in trenerji, ki so bili vpisani v zapisnik na
neodigrani tekmi. Na preloženi tekmi ne morejo nastopiti tisti, ki so medtem pravico nastopa
zaradi disciplinskih prekrškov izgubili.
Preloženo tekmo praviloma vodijo uradne osebe (sodnika in kontrolor sojenja), ki so bile
določene že prvotno.

41. člen
Na ponovljeni tekmi lahko nastopijo samo tisti igralci in trenerji, ki so bili vpisani v zapisnik
na razveljavljeni tekmi.
Za ponovljeno tekmo Komisar lige za sojenje in nadzor določi praviloma druge uradne osebe
in ne tiste, ki so opravljali te dolžnosti na razveljavljeni tekmi.

42. člen
Na zaključnih turnirjih za naslov Pomurskega prvaka je ekipa dolžna predložiti dokument za
prijavo ekipe za vsako tekmo posebej. Če tega ne stori se smatra, da je igralski kader na vseh
tekmah isti.

b.

Uradne osebe

43. člen
Najmanj 20 minut pred začetkom tekme je uradni predstavnik ekipe dolžan na posebnem
obrazcu predati kontrolorju sojenja ali zapisničarju seznam oseb, ki bodo vpisane v zapisnik
tekme in ostalih spremljevalcev ekipe. Na seznamu morajo biti vpisane številke dresov
igralcev in številke tekmovalnih kartonov, v kolikor se organizator PKL odloči za to.
Seznamu morajo biti priloženi tekmovalni seznam.

44. člen
Na klopi za rezervne igralce lahko poleg v zapisniku prijavljenih igralcev, trenerja in
njegovega pomočnika sedi še največ pet spremljevalcev ekipe.
Uradni predstavnik domače ekipe je za organizacijo tekme odgovoren kontrolorju sojenja
oziroma prvemu sodniku in mora biti obema v vsakem trenutku na razpolago (glej 68. člen).
Uradni predstavnik ekipe organizatorja MORA med tekmo biti na klopi za spremljevalce in
vpisan v zapisnik tekme, medtem ko lahko dolžnost uradnega predstavnika gostujoče ekipe
opravlja trener ekipe. V kolikor uradnega predstavnika na tekmi ni ali je bil med tekmo
odstranjen, MORA opravljati njegovo dolžnost trener ekipe oziroma njegov namestnik.
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Če na tekmi tehnični komisar ni prisoten, lahko sedi uradni predstavnik gostujoče ekipe pri
zapisnikarski mizi (glej člen 34), vendar to mora storiti na začetku tekme.
Vsi, ki so vpisani v seznam igralcev in uradnih oseb, so na tekmi odgovorni za postopke svoje
ekipe in za potek celotne tekme.
Za identifikacijo vseh uradnih oseb na tekmi je zadolžen tehnični komisar oziroma prvi
sodnik. Po potrebi lahko za identifikacijo uporabi in zahteva tudi osebni dokument.

45. člen
Ekipa mora imeti trenerja. V vlogi trenerja lahko nastopa drug igralec, ne samo kapetan,
vendar to mora biti označeno na dokumentu za prijavo ekipe na tekmo. Trener ima
pristojnosti le takrat, ko je na klopi; ko je na igrišču se smatra kot igralec.
Trener ali njegov pomočnik (samo eden) lahko med tekmo edini komunicira s kontrolorjem
sodnikov oziroma prvim sodnikom. V kolikor posreduje pripombe na delo pomožnih
sodnikov kontrolorju sojenja, le-ta o tem obvesti prvega sodnika.

46. člen
Uradni predstavnik ekipe je dolžan pred začetkom tekme sporočiti kontrolorju sodnikov ali
prvemu sodniku pripombe na organizacijo tekme. Tehnični komisar ali prvi sodnik mora le-te
takoj vnesti v poročilo o tekmi.
Po tekmi vse nejasnosti in nepravilnosti uradni predstavnik ekipe zapiše v poročilo o tekmi. V
nobenem primeru pripomb ne vpisuje trener ekipe, če je na tekmi uradni predstavnik, razen
v primeru navedenem v 44. členu.

47. člen
Javno, žaljivo komentiranje sojenja in druge žaljive nešportne oblike povezane z delovanjem
DKSPP ter PKL se obravnava v skladu z Disciplinskimi določbami teh Propozicij.

c.

Izrečeni disciplinski ukrepi

48. člen
Igralec, trener ali uradna oseba, ki je na tekmi izključena ali odstranjena, je avtomatično
suspendirana in najmanj na prvi naslednji tekmi v isti konkurenci ne more igrati oziroma
voditi tekme ali nastopati kot uradna oseba. Suspenz velja za največ tri tekme in se všteje v
končno kazen.
Za trenerja, ki je izključen zaradi dveh ali treh dosojenih tehničnih napak ne velja avtomatski
suspenz in lahko vodi ekipo na naslednji tekmi.
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Za igralca, ki je izključen zaradi dveh dosojenih nešportnih napak ne velja avtomatski
suspenz in lahko za ekipo nastopa na naslednji tekmi. Pri 2. izključitvi zaradi dveh nešportnih
je igralec avtomatično suspendiran za naslednjo tekmo (enako kot parna tehnična napaka).
Denarna kazen klubu se izreče samo za dosojene tehnične napake, ne pa tudi za izključitev
kot posledico dosojenih dveh tehničnih napak.
Proti izključeni osebi se vloži disciplinska prijava, razen kadar je izključitev avtomatično
določena že v samih Pravilih igre FIBA.

49. člen
Z denarno kaznijo klubu se kaznujejo samo tiste tehnične napake igralcev in trenerjev, ki so
dosojene zaradi disciplinskih prekrškov.
Tehnična napaka, ki je dosojena kot šesta napaka igralca, se med tekmo sicer vpiše trenerju,
Komisar lige pa v evidenci vodi igralca, ki jo je zakrivil. Kazen izrečena klubu, se izreče kot
tehnična napaka igralcu.
Tehnična napaka dosojena klopi se vpiše trenerju. Kazen izrečena zanjo je ista, kot pri
tehnični napaki trenerja, ne glede na to, kdo je bil krivec.

50. člen
Klub, ki mu je izrečena kazen prepovedi igranja tekem na svojem igrišču, mora odigrati tekme
v kraju, ki je oddaljen najmanj 10 km. Dvorana v tem kraju mora potrjena iz strani komisarja
lige. V kolikor mora igrati klub tekmo brez gledalcev, so v dvorani lahko samo tiste uradne
osebe, katerih prisotnost predhodno odobri Komisar lige, dovoljenje za njihovo prisotnost pa
pred tekmo preveri tehnični komisar oziroma prvi sodnik.

5.

SODNIKA, TEHNIČNI KOMISAR, POMOŽNI SODNIKI

a.

Sodnika

51. člen
Liste sodnikov za PKL določi Strokovni svet DKSPP.
Sodnike na posamezne tekme odreja delegator sodnikov.

52. člen
Sodnika in tehnični komisar morajo biti v dvorani najmanj pol ure pred tekmo. Odgovornost
za prepozen prihod ali neprihod ni mogoče izključiti v primerih, ki so navedeni v 25. členu.
Sodnika morata v sodniški opremi priti na igrišče 15 minut pred začetkom tekme.
TEKMOVALNE PROPOZICIJE

POMURSKA KOŠARKARSKA LIGA

17

DRUŠTVO KOŠARKARSKIH SODNIKOV PRLEKIJE IN PREKMURJA

Po končani tekmi lahko pomožni sodniki zapustijo igrišče šele po dovoljenju prvega sodnika.

53. člen
Če delegirani sodnik ne pride na tekmo odsodi tekmo en sam sodnik. Sodnika, ki je bil
delegiran in neopravičeno (25. člen) ni prišel na tekmo, kaznuje Komisar lige po disciplinskih
določilih teh propozicij.

54. člen
Sodnika odločata na igrišču popolnoma samostojno, vendar v skladu s Pravili igre FIBA.
Spoštovati morata določila Tekmovalnih propozicij, odgovorna sta za red na igrišču in za
sodelovanje s pomožnimi sodniki.
Prvi sodnik lahko prekine tekmo, če gledalci :
- pridejo na igrišče in izzovejo pretep ali napadejo igralce ali druge uradne osebe,
- mečejo razne predmete in pri tem poškodujejo igralce ali uradne osebe,
- kljub opozorilu nadaljujejo z metanjem mehkih ali trdih predmetov na igrišče,
- kljub opozorilu nadaljujejo z metanjem pirotehničnih sredstev na igrišče ali med
gledalce,
- z nešportnim navijanjem, žaljivimi, vulgarnimi in šovinističnimi izrazi žalijo igralce,
sodnika ali uradne osebe.
Prvi sodnik odloči, ali se bo prekinjena tekma nadaljevala:
- takoj po izpraznitvi dvorane ( popolni ali delni),
- v 24 urah brez prisotnosti gledalcev,
- ali pa bo tekma dokončno prekinjena.
Enako odločitev lahko sprejme prvi sodnik tudi v primeru nešportnega obnašanja igralcev ali
spremljevalcev.

b.

Prvi sodnik oz. tehnični komisar

55. člen
Izbor liste tehničnih komisarjev opravi Komisar lige na podlagi predlogov, ki jih posredujejo
strokovni svet DKSPP in sodelujoči klubi. Pri tem je odločilno, da mora biti tehnični komisar
usposobljen za opravljanje funkcije predstavnika Komisarja lige na tekmi, kot tudi za
opravljanje funkcije kontrolorja sojenja.
Tehnične komisarje za posamezne tekme določi isti organ, ki delegira sodnike.
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56. člen
Prvi sodnik oz. tehnični komisar na tekmah mora:
- kontrolirati spoštovanje tekmovalnih propozicij,
- zagotoviti pogoje za nemoteno delo zapisnikarske mize,
- nadzorovati delo pomožnih sodnikov pri zapisnikarski mizi in v primeru odstranitve
pomožnega sodnika, določiti njegovo zamenjavo,
- pred tekmo pregledati seznam igralcev,
- spremljati dogajanje med gledalci, okrog zapisnikarske mize in na klopeh za
rezervne igralce,
- v primeru disciplinske prijave zaslišati kršitelja oziroma dobiti njegovo izjavo v zvezi
s prekrškom,
- izpolniti poročilo o tekmi in ga skupaj z zapisnikom izročiti komisarju lige,
- v primerih, ko je najavljena pritožba zoper registracijo tekme, dobiti izjave
pomožnih sodnikov o dogodku,
- v roku in na način, ki ga določi Komisar lige dostaviti Komisarju lige vso potrebno
dokumentacijo o tekmi, oziroma jo poslati najkasneje 48 ur po končani tekmi
- upoštevati navodila in izpolniti vse druge zahteve ter zadolžitve prejete s strani
Komisarja lige.
Prisotnost tehničnega komisarja na tekmi je priporočljiva. 20 minut pred začetkom tekme
mora s pomožnimi sodniki priti na igrišče in pregledati tehnične aparature.
V kolikor je na tekmi prisoten tehnični komisar, opravlja sledeče naloge:
- kontrolirati spoštovanje tekmovalnih propozicij,
- zagotoviti pogoje za nemoteno delo zapisnikarske mize,
- nadzorovati delo pomožnih sodnikov pri zapisnikarski mizi in v primeru zahtevane
odstranitve pomožnega sodnika, določiti njegovo zamenjavo,
- pred tekmo pregledati tekmovalne in trenerske kartone ter izkaznice pomožnih
sodnikov
- spremljati dogajanje med gledalci, okrog zapisnikarske mize in na klopeh za
rezervne igralce in o tem obveščati sodnika, da bi lahko pravočasno reagirala,
- v spornih primerih podati svoje mnenje prvemu sodniku,
- v primeru disciplinske prijave zaslišati kršitelja oziroma dobiti njegovo izjavo v zvezi
s prekrškom,
- izpolniti poročilo o tekmi in ga skupaj z zapisnikom izročiti komisarju lige,
- v primerih, ko je najavljena pritožba zoper registracijo tekme, dobiti izjave uradnih
oseb na tekmi (sodnikov in pomožnih sodnikov ) o dogodku,
- spremljati sojenje in po končani tekmi analizirati le tega z obema sodnikoma,
- v roku in na način, ki ga določi Komisar lige dostaviti Komisarju lige vso potrebno
dokumentacijo o tekmi oziroma jo poslati najkasneje 48 ur po končani tekmi,
- upoštevati navodila (pisna ali ustna) in izpolniti vse druge zahteve ter zadolžitve
prejete s strani Komisarja lige.
Če delegirani tehnični komisar ne pride na tekmo, mu zamenjavo lahko določi prvi sodnik, v
nasprotnem primeru se tekma odigra brez prisotnosti tehničnega komisarja.
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57. člen
Po končani tekmi mora organizator poskrbeti za nemoteno izpolnjevanje poročila o tekmi.
Prisotni so lahko samo: oba sodnika, oba uradna predstavnika in pomožni sodniki. Ostale
osebe so lahko prisotne samo na poziv prvega sodnika.
Prvi sodnik oz. tehnični komisar je odgovoren, da celotno poročilo izpolni takoj po končani
tekmi in po vrstnem redu, ki je v ta namen določen. Naknadno izpolnjevanje poročila ni
dovoljeno.
Vsako izjavo mora podpisati oseba, ki jo je dala. Izjav v poročilu nihče od uradnih oseb ne
sme komentirati v javnosti, dokler odločitev Komisarja lige o spornih momentih ne postane
pravnomočna.
Kadar vpiše uradni predstavnik ekipe v poročilo o tekmi argumentirane konkretne pripombe
na sojenje, se postopa v skladu s protokolom med DKSPP in PKL. (priloga 1)

58. člen
Skupno poročilo prvega sodnika oz. tehničnega komisarja obsega:
- poročilo o tekmi,
- originalni zapisnik tekme,
- morebitno disciplinsko prijavo,
- obrazca Prijava igralcev in uradnih oseb za tekmo.
V poročilu o tekmi navede vsa dejstva, ki so pomembna za registracijo tekme (vedenje ekip,
trenerjev, občinstva), število gledalcev in vse morebitne prekrške, ki so jih naredili
nastopajoči, uradne osebe ali gledalci. Vodstvo tekmovanja jih je dolžno obravnavati po
Disciplinskih določbah teh propozicij in Disciplinskem pravilniku.
Prav tako v poročilu o tekmi navede vse dogodke, ki niso v skladu s športno moralo in pravili
fair–playa. V poročilu mora tehnični komisar oziroma prvi sodnik navesti svoje mnenje o
spornih dogodkih na tekmi.
V kolikor je na tekmi prisoten tehnični komisar, je dolžan napisati poročilo o tekmi na
predpisan obrazec in ga poslati predsedniku DKSPP in komisarju lige v roku 48 ur.
59. člen
Prvi sodnik oz. tehnični komisar mora v poročilu o tekmi vpisati vse sporne momente in
kršitve Tekmovalnih propozicij. V kolikor je na tekmi prisoten tehnični komisar, morata
sodnika tehničnemu komisarju posredovati razloge za dosojene tehnične in izključujoče
napake.
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60. člen
Prijave za disciplinske prekrške, narejene med tekmo ali v zvezi z njo, se napišejo takoj po
tekmi na poseben obrazec, ki ga mora domača ekipa pred tekmo priložiti k zapisniku.
Prvi sodnik oz. tehnični komisar mora prijavljeno osebo zaslišati ali vzeti pisno izjavo in vse to
priložiti poročilu o tekmi. V kolikor prijavljene osebe ni možno zaslišati takoj po tekmi, je le-ta
dolžna dati izjavo Komisarju lige najkasneje v 48 urah po odigrani tekmi.
Ob vsaki izključujoči napaki je obvezna izpolnitev disciplinske prijave. Izpolni jo Prvi sodnik oz.
tehnični in mora vsebovati naslednje :
- podatke o kršitelju ter morebitnih drugih osebah, ki so bile povezane z izključitvijo
oziroma disciplinskim prekrškom,
- opis disciplinskega prekrška,
- izjave vseh vpletenih oseb pri disciplinskem prekršku. Odklonitev pisne izjave se v
nadaljevanju postopka upošteva kot oteževalna okoliščina.

61. člen
Komisar lige lahko proti kršitelju Pravil igre oziroma Propozicij tekmovanja ukrepa tudi na
osnovi argumentiranih izjav prisotnih oseb na tekmi in mora takšno prijavo, v kolikor so
razlogi tehtni, obravnavati. Če se ugotovi, da so sodnika in tehnični komisar dogodek
zamolčali, se proti njim ukrepa po disciplinskih določbah teh propozicij.
V primeru pritožbe na tekmo sta sodnika dolžna podati pisno izjavo v poročilu o tekmi, v
primeru poskusa ali izvedenega fizičnega napada na sodnika pa le v primeru, da to zahteva
tehnični komisar.
Vse uradne osebe so dolžne na poziv Komisarja lige posredovati le-temu zahtevano pisno
izjavo.

62. člen
Sodnike, tehnične komisarje in pomožne sodnike, ki svojega dela ne opravljajo v skladu s
temi propozicijami, kaznuje Komisar lige po disciplinskih določilih teh propozicij.
Kadar gre za prekrške Pravil igre FIBA, Komisar lige takoj preda sodnika v postopek
Strokovnemu svetu DKSPP.
Izrečene kazni prepovedi sojenja tekem oziroma opravljanja dolžnosti tehničnega komisarja
veljajo za vse stopnje (range) tekmovanja, na katerih sodnik sodi. Vodstvo tekmovanja v tem
primeru vnaprej določi datum izteka kazni.
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63. člen
Kontrolor sojenja
Vodstvo tekmovanja lahko za posamezne pomembne tekme določi svoje posebne
kontrolorje sojenja. Kontrolor, ki mora biti določen najmanj 48 ur pred tekmo, pripravi svoje
poročilo o tekmi in z njim seznani obe nastopajoči ekipi. Ob prihodu se mora javiti
organizatorju tekme, ki mu zagotovi poseben prostor za spremljanje tekme, njegove stroške,
ki so enaki kot stroški tehničnega komisarja, pa krije DKSPP.
Posebni kontrolor je lahko določen tudi na zahtevo katerega od obeh sodelujočih klubov. V
kolikor je le mogoče, izvaja kontrolo takšne tekme komisar lige. Ta lahko določi tudi drugo
pooblaščeno osebo.
Stroške posebnega kontrolorja, ki so enaki kot stroški tehničnega komisarja, krije klub, ki je
podal zahtevo.

c.

Pomožni sodniki

64. člen
Pomožni sodniki morajo priti na igrišče skupaj s kontrolorjem sodnikov če je prisoten najmanj
20 minut pred začetkom tekme, ko časomerilec takoj po pregledu tehničnih aparatur s strani
tehničnega komisarja vklopi napravo za merjenje časa. Po končani tekmi lahko pomožni
sodniki zapustijo igrišče šele po dovoljenju tehničnega komisarja oziroma prvega sodnika.
Pomožne sodnike za posamezne tekme določajo klubi gostitelji, ki so odgovorni za njihovo
prisotnost in delo.
Pomožni sodniki morajo biti strokovno usposobljeni, kar zagotovi DKSPP na vsakoletnih
osvežitveniih seminarjih za pomožne sodnike v okvirju PKL. Velja tudi sodniška izkaznica
najmanj ranga pripravnik, katere za vsako tekmovalno sezono potrdi osnovna sodniška
organizacija.
Klub gostitelj je dolžan zagotoviti dodatnega pomožnega sodnika.

65. člen
Prvi sodnik sam ali na predlog tehničnega komisarja lahko odstrani pomožnega sodnika, če
ugotovi, da dela napake, s katerimi vpliva na regularnost tekme oziroma se nešportno
obnaša do ekip in uradnih oseb. Zamenjavo določi tehnični komisar oziroma prvi sodnik med
prisotnimi pomožnimi sodniki.
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66. člen
Najmanj 45 minut pred začetkom tekme mora organizator zagotoviti vstop v dvorano.

67. člen
Tekme se igrajo z žogami, ki se določijo pred sezono s strani komisarja lige.
Klub gostitelj, ki nima ustrezne žoge, mora to sporočiti nasprotniku ob prijavi tekme, da le-ta
prinese žogo s seboj, drugače se tekma igra z najboljšo žogo, ki je na razpolago. Žogo za
igranje izbere prvi sodnik.
30 minut pred začetkom tekme je organizator dolžan dati vsaki ekipi najmanj po dve žogi za
ogrevanje ter igralno žogo, s katero se nobena od ekip ne more ogrevati.

68. člen
Organizatorju se priporoča, da na tekmah zagotovi napovedovalca.
Predstavnik organizatorja na tekmi je uradni predstavnik domače ekipe. 30 minut pred
začetkom tekme mora biti v dvorani in sprejme tehničnega komisarja, sodnika in
predstavnika gostujoče ekipe. Skupaj s tehničnim komisarjem pregleda dvorano in mu je na
razpolago do zaključka tekme. Pri odhodu iz dvorane pospremi uradne osebe do avtomobila.
Priporočljivo je, da je na tekmah PKL prisotna oseba, ki je usposobljena za nudenje prve
pomoči.
Organizator je dolžan tekmo organizirati v skladu z Zakonom o športu, Zakonom o javnih
zbiranjih in Uredbi o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah.
Organizator tekme je dolžan zagotoviti najmanj eno krpo oz. brisačo za brisanje poda.
Na vseh tekmah se organizatorju priporoča snemanje tekme z video kamero in eventualni
posnetek (kaseto) tekme takoj po pozivu dostaviti Komisarju lige .

69. člen
Predstavnik organizatorja mora takoj po končani tekmi sporočiti rezultat tekme Komisarju
lige preko SMS. SMS mora vsebovati rezultat tekme in rezultat po četrtinah in morebitnih
podaljških (npr. Ekipa A : Ekipa B 88:85 (11:11, 22:22, 33:33, 22:21)
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70. člen
Postopek pred začetkom tekme (protokol) se izvaja na naslednji način :
20 minut pred začetkom tekme časomerilec ob soglasju prvega sodnika sproži napravo za
merjenje časa (glavno uro).
10 minut pred začetkom tekme oba trenerja podpišeta zapisnik in označita pet igralcev, ki
bodo začeli tekmo (prvi opravi to dolžnost trener ekipe A).
6 minut pred začetkom tekme se ekipi na poziv prvega sodnika predstavita, pri čemer
napovedovalec preko ozvočenja predstavi najprej gostujočo ekipo, nato domačo ekipo ter
oba sodnika in tehničnega komisarja.
3 minute pred začetkom srečanja, če na tekmi ni ozvočenja, prvi sodnik pozove na igrišče
obe ekipi v celotni postavi, da se pozdravita in rokujeta.
1 minuto pred začetkom tekme prvi sodnik pozove in pospremi na igrišče po pet igralcev
vsake ekipe, ki bodo začeli tekmo. Sledi uvodni sodniški met.

71. člen
Dolžnost organizatorja tekme je, da poskrbi, da so na tekmi prisotni zapisnikar, časomerilec,
časomerilec za 24s. Nikakor to ne morejo biti član ekipe, ki je na tej tekmi vpisan v zapisnik
kot igralec, trener ali uradni predstavnik ekipe.
V kolikor organizator tekme ne more poskrbeti, da bodo na tekmi prisotni vsi pomožni
sodniki, o tem pravočasno (48 ur) obvesti Komisarja lige, ki poskrbi za to, da bodo na tej
tekmi prisotni vsi pomožni sodniki. Organizator tekme krije stroške opravljanja dela
pomožnim sodnikom, ki jih priskrbi Komisar lige.
Stroški opravljanja dela, ki jih priskrbi Komisar lige:
- zapisnikar: 15€
- časomerilec: 7,5€
- časomerilec 24s: 7,5€

b.

Gledalci

72. člen
Gledalci tudi po končani tekmi ne smejo vstopiti na igrišče (ne glede na razlog). Organizator
tekme je v takšnih primerih še posebej dolžan poskrbeti za nemoten odhod z igrišča za
gostujočo ekipo, sodnike in tehničnega komisarja.
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73. člen
Če pride do nereda na igrišču ali med gledalci, mora organizator storiti vse, da zaščiti
gostujočo ekipo, sodnika in kontrolorja sodnikov in jim zagotovi neoviran odhod v slačilnice
in iz kraja tekme.
Nešportno in nekulturno navijanje gledalcev ni dovoljeno, saj je posledica lahko prekinitev
tekme ali delna oziroma popolna odstranitev gledalcev.
Uporaba siren in piščalk ni dovoljena. Glasba lahko igra le v minuti odmora, odmorih med
četrtinami ter podaljških.
Gledalci ne smejo motiti igre z mahanjem zastav nad igriščem. Prav tako ni dovoljeno
naslanjanje na konstrukcije košev ali vznemirjanje gostujoče ekipe z razbijanjem po zaščitni
ograji.
Prepovedano je metanje petard ali drugih vnetljivih predmetov na igrišče ali med gledalce,
ne glede na to, čigavi navijači so med gledalci. V takem primeru se tekma prekine v skladu s
Pravili igre, povzročitelja organizator odstrani in šele nato uradne osebe odločijo o
nadaljevanju tekme.

74. člen
Klub v celoti odgovarja za obnašanje svojih gledalcev. Če se gledalci ene od ekip huligansko
obnašajo in povzročijo večjo škodo v dvorani, v okolici dvorane, na premičninah ali
nepremičninah v kraju tekme ter če je bil tak nastop gledalcev organiziran, mora o tem
obvezno razpravljati Komisar lige najkasneje 7 dni po prejemu dokumentacije tekme.
Na podlagi izjav uradnih oseb, javnih sporočil in poročil organov za notranje zadeve o
incidentih, Komisar lige seznani izvršni odbor DKSPP, ki nato odloči, ali je potrebno ekipo, ki
ima takšne gledalce, izključiti iz tekmovanja. Taka ekipa prične tekmovanje v najnižjem rangu
tekmovanja.

7.

TOČKOVANJE IN DOLOČANJE VRSTNEGA REDA

75. člen
Način tekmovanja za osvojitev naslova Pomurskega prvaka, prehajanje ekip v višji ali nižji
rang tekmovanja urejajo Tekmovalni sistemi.

76. člen
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Vrstni red ekip v tekmovanju se določa na podlagi števila osvojenih točk v skladu s Pravili igre
FIBA.

77. člen
Ekipa, ki iz neupravičenih razlogov ne nastopi na tekmi, izgubi tekmo z rezultatom 20:0, ne
dobi nobene točke in se kaznuje v skladu z Disciplinskimi določbami tekmovalnih propozicij.

78. člen
Iz nadaljnjega tekmovanja se izključi ekipo, ki namerno ali dvakrat iz neupravičenih razlogov
ne nastopi na tekmi, dvakrat nastopi pod izrečenim suspenzom ali samovoljno zapusti igrišče
pred koncem tekme.
Za pravilno določanje vrstnega reda v tekmovanju, se vse tekme, ki jih je ta ekipa odigrala,
registrirajo z doseženimi rezultati, medtem ko se ostale neodigrane tekme registrirajo z
rezultatom 20: 0 in ekipa ne dobi nobene točke.
Ekipa, izključena iz nadaljnjega tekmovanja ali ekipa, ki iz tekmovanja izstopi pred ali med
tekmovanjem, prične tekmovanje v prihodnji tekmovalni sezoni v najnižjem rangu
tekmovanja.

79. člen
Ekipa, ki je suspendirana, izgubi tekmo z rezultatom 20:0, ne dobi nobene točke in se kaznuje
v skladu z Disciplinskimi določbami tekmovalnih propozicij.
Na enak način bo kaznovana ekipa, ki nastopi z igralcem, ki nima pravice nastopa, je
suspendiran ali kaznovan. V teh primerih ukrepa Komisar lige po uradni dolžnosti ali na
osnovi pritožbe nasprotne ekipe.

80. člen
Če med igro ostane na igrišču le en igralec ene od ekip, je tekma prekinjena in ekipa tekmo
izgubi.
Če je ekipa, ki je dobila tekmo, vodila, se tekma registrira z doseženim izidom ob prekinitvi.
Če ta ekipa ni vodila, se tekma registrira z rezultatom 2:0 v njeno korist, nasprotna ekipa pa
prejme eno točko.
Če ekipa v razigravanju na dve ali tri dobljene tekme eno tekmo izgubi zaradi prekinitve ali
brez boja, potem izgubi tudi pravico do nadaljnjega razigravanja. Če ekipa v razigravanju na
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dve ali tri dobljene tekme eno tekmo izgubi zaradi prekinitve ali brez boja, potem izgubi tudi
pravico do nadaljnjega razigravanja. Pravico do nadaljnjega razigravanja izgubi tudi v vseh
primerih, ko izgubi tekmo z rezultatom 20:0.

81. člen
V kolikor prvi sodnik odloči o dokončni prekinitvi tekme zaradi incidenta na igrišču ali v
dvorani / tribunah, se tekma registrira z rezultatom 20:0 v korist ekipe, ki ni bila kriva za
incident. Ekipa, ki je izgubila tekmo, ne dobi nobene točke.
Tehnični komisar ali prvi sodnik mora na podlagi sodelovanja z uradnimi osebami na tekmi
(sodniki, organi za notranje zadeve, uradni predstavniki ekip) in na podlagi lastnega
opazovanja dogodkov, v poročilo o tekmi navesti, po čigavi krivdi je prišlo do prekinitve.
Tekma, ki ni dokončno prekinjena, mora biti končana najkasneje v 7 dneh. O tem odloči
tehnični komisar oziroma prvi sodnik, pri čemer upošteva vse okoliščine in dejanske
možnosti. Če se tekma, ki je bila prekinjena po krivdi gledalcev gostujoče ekipe, lahko
nadaljuje šele naslednji dan, nosi vse stroške, ki so nastali v zvezi z organizacijo tekme,
gostujoča ekipa, če pa je za prekinitev kriva domača ekipa ali gledalci, nosi vse stroške
domača ekipa.

8.

POSTOPEK OB UGOVORU

82. člen
Vse pritožbe in odločbe se mora pošiljati s priporočeno pošto na naslov komisarja lige. Vse
pritožbe in odločbe, posredovane po faxu ali elektronski pošti so veljavne, morajo pa biti
poslane tudi s priporočeno pošto.
Pritožbo na tekmo je treba najaviti takoj po tekmi. Kapetan ekipe podpiše ustrezno rubriko v
zapisniku, uradni predstavnik ekipe pa mora v poročilo o tekmi na kratko navesti razloge za
pritožbo. Če razlogov ne navede, je najava pritožbe nična, zato morebitne pritožbe Komisar
lige ne obravnava.
O pritožbenih razlogih morajo dati sodnika in tehnični komisar (če je bil prisoten na tekmi)
svoje mnenje v poročilu o tekmi. Prav tako mora biti priložen video zapis, če ta obstaja.
Pritožbo zaradi napak v zapisniku tekme ali zaradi pravice nastopa igralcev oziroma vodenja
ekipe je mogoče najaviti v roku 24 ur po končani tekmi. Ugotovljenih napak v Zapisniku
tekme po preteku 24 ur ni mogoče popravljati in ne zadržijo registracije tekme. Odgovornost
uradnih oseb za tako odkrite napake se obravnava po disciplinskih določbah teh propozicij.
Širšo obrazložitev pritožbe z dokaznimi materiali ter potrdilom o plačilu pritožbene takse 20
€, je treba vložiti v roku 48 ur po končani tekmi.
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Pritožbeno takso je potrebno skupaj z dokaznim materialom nakazati na račun DKSPP ali jo
osebno vročiti Komisarju lige.

83. člen
O pritožbi na tekmo odloča prvostopenjski organ (Komisar lige). Odločitev mora sprejeti v 14
dneh po prejemu pritožbe oziroma širše obrazložitve. Vodstvo tekmovanja lahko pritožbi
ugodi, jo zavrne ali pa jo zavrže.
V primeru ugoditve pritožbe se pritožbena taksa povsem povrne (20 €), v primeru zavrnitve
pritožbe se pritožbena taksa zadrži.

84. člen
Vodstvo tekmovanja pritožbo zavrže in je ne obravnava, če ni bila pravilno najavljena, če ni
bila pravočasno vložena ali če ni bila vplačana pritožbena taksa oziroma je bila vplačana
prepozno. Pravočasnost se ugotavlja na osnovi poštnega žiga na kuverti priporočenega
pisma.
Če prvostopenjski organ (Komisar lige) pritožbo zavrne, se tekme v 8 dneh po prejemu
prvostopenjske odločbe registrira z doseženim rezultatom. V primeru pritožbe na
drugostopenjski organ (Disciplinska komisija), se tekma registrira šele po odločitvi le – tega.
Če Komisar lige pritožbi ugodi in tekmo razveljavi, določi nov termin za igranje v roku 31 dni
po pravnomočnosti odločitve. Stroški ponovljene tekme se delita med obe ekipi. Tekma
mora biti odigrana pred zadnjim krogom tekmovanja.
Vodstvo tekmovanja lahko uporabi pri obravnavanju pritožbe tudi video posnetek tekme.
Kadar gre za kršitev Pravil igre FIBA, mora Komisar lige pred odločitvijo pridobiti strokovno
mnenje strokovnega sveta DKSPP. Vodstvo tekmovanja ugodi pritožbi, če:
- je bila na tekmi narejena taka kršitev Pravil igre FIBA, ki je bistveno vplivala na
končni rezultat tekme,
- je bila tekma neregularna, ker niso bili izpolnjeni pogoji za odigranje tekme, ki so
predpisani s Tekmovalnimi propozicijami ter Pravili igre FIBA in zato doseženi
rezultat ni bil posledica športnega boja.

85. člen
Na odločitev prvostopenjskega organa (Komisarja lige) je možna pritožba
drugostopenjskemu organu (Disciplinska komisija). Obrazložitev pritožbe z dokaznimi
materiali in potrdilom o plačilu pritožbene takse 20 € je treba vložiti v roku 8 dni po prejemu
prvostopenjske odločbe.

TEKMOVALNE PROPOZICIJE

POMURSKA KOŠARKARSKA LIGA

DRUŠTVO KOŠARKARSKIH SODNIKOV PRLEKIJE IN PREKMURJA

28

Vodstvo tekmovanja ima v določenih primerih pravico odrediti tudi krajši pritožbeni rok.
Drugostopenjski organ (Disciplinska komisija) odloči o pritožbi v 8 dneh po prejemu pritožbe.
Njegova odločitev je dokončna.
V primeru ugoditve pritožbe se pritožbena taksa povsem povrne (20 €), v primeru zavrnitve
pritožbe se pritožbena taksa zadrži.

86. člen
Vse tekme, na katere ni pritožb, registrira Komisar lige najkasneje v 4 dneh po tem ko je bila
odigrana. Če je na tekmo vložena pritožba, se registracija odloži.

87. člen
Kršitelje določil Tekmovalnih propozicij kaznuje Komisar lige v mandatnem postopku po
Disciplinskih določbah popozicij.
Težje prekrške in prekrške, ki niso zajeti v Disciplinskih določbah propozicij, posreduje
Komisar lige 2. stopenjskemu organu lige.

88. člen
V primeru neporavnanih finančnih obveznosti se klubu izreče suspenz. Suspenz velja za vse
ekipe kluba.
Ekipa igralca, ki je suspendiran, izgubijo tekme z rezultatom 20:0 in ne dobijo nobene točke.
V primeru suspenza se tekma lahko odigra, vendar se registrira z rezultatom 20:0 za ekipo, ki
ni bila suspendirana.
Pravico izreka in umika suspenza ima samo Komisar lige.
Klub, ki deluje v nasprotju z interesi košarkarskega športa v Sloveniji ali klub, ki nima
poravnanih vseh finančnih obveznosti do DKSPP (PKL), članov PKL, se na žrebanju pred
začetkom nove tekmovalne sezone ne upošteva. Če poravnajo vse obveznosti pred začetkom
nove tekmovalne sezone, se klub normalno upošteva. Izjema so TN igralcev, ki se v primeru
neplačila prenesejo v naslednjo sezono. Igralec nima pravice do nastopa v PKL (lahko je
registriran) dokler ne poravna starih obveznosti.

9.

KONČNE DOLOČBE

89. člen
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Prestopni rok za registracijo novih igralcev je enkrat letno (na sredini sezone). Za spremembo
je potrebno plačati administrativne stroške (2T).
90. člen
Na finalnem turnirju lahko igrajo samo igralci, ki so registrirani za ekipo v drugem delu
tekmovanja in morajo imeti vsaj 1 nastop na redni tekmi PKL (vstop v igro) in niso
suspendirani zaradi kakršnih koli razlogov.
91. člen
V primerih, ki niso zajeti s Tekmovalnimi propozicijami se uporabijo določila Pravil igre FIBA,
določila Registracijskega pravilnika, Disciplinskih določb in sklepi IO DKSPP.

92. člen
Tolmačenje teh propozicij daje na predlog Tekmovalne komisije Izvršni odbor DKSPP.

93. člen
Te propozicije, njihove spremembe in dopolnitve je na predlog Tekmovalne komisije sprejel
Upravni odbor DKSPP dne 6.11.2009.
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10. DISCIPLINSKE DOLOČBE
Kriteriji za izrekanje kazni kot priloga k Tekmovalnim propozicijam PKL
Za denarne kazni, izrečene klubom, igralcem, trenerjem, sodnikom, tehničnim komisarjem in
drugim uradnim osebam na tekmah, DKSPP ni potrebno izstaviti računa. Vse denarne kazni
se plačajo v gotovini prvemu sodniku pred naslednjo tekmo, ki jo kaznovana ekipa igra.
Vse izrečene kazni, ki zaradi zaključka sezone niso bile izvršene, se prenesejo v naslednjo
tekmovalno sezono. Vsi ponovljeni prekrški oziroma kazni se lahko v ponovljenem primeru
kaznujejo dvojno glede na kazen izrečeno v prvem primeru, v kolikor ni določeno drugače že
v posameznem delu Disciplinskih določb.
Razmerje: 1T = 5€

a.

Splošno, potek tekmovanja, dvorane

Neizpolnjevanje (neupoštevanje) terminskih rokov s strani Komisarja lige:
- opomin;
- denarna kazen od 1T do 20T.
Tehnične pomanjkljivosti v dvorani oziroma v zvezi z njo, neizpolnjevanje normativov
predpisanih s Tekmovalnimi propozicijami:
- opomin;
- denarna kazen od 1T do 5T.
Če je tekma preložena zaradi neustreznih tehničnih naprav:
- opomin;
- denarna kazen od 1T do 10T.
Neizpolnjevanje, neupoštevanje navodil/zahtev oziroma sklepov Komisarja lige ter določil
Tekmovalnih propozicij:
- opomin;
- denarna kazen od 1T do 10T.
Izstop ekipe iz tekmovanja pred tekmovanjem:
- denarna kazen v višini dvakratnega zneska prijavnine.
Izstop ekipe iz tekmovanja med tekmovanjem:
- denarna kazen 40T in začetek tekmovanja v najnižjem rangu tekmovanja.
Izločitev ekipe iz tekmovanja med tekmovanjem:
- denarna kazen 40T in začetek tekmovanja v najnižjem rangu tekmovanja.
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Ekipe

Neizpolnjevanje zahtev uradnih košarkarskih Pravil igre FIBA, določil Tekmovalnih
propozicij in zahtev/navodil Komisarja lige:
- opomin;
- denarna kazen od 1T do 5T.
Nešportno obnašanje uradnih oseb, poskus ali prikrivanje dejstev, neresnično, žaljivo ali
zavajajoče prikazovanje dejstev v uradnih dokumentih ali javnosti:
- suspenz , ki se lahko izreče za največ 5 tekem in se všteje v končno kazen;
- denarna kazen od 1T do 10T, prepoved opravljanja funkcij do 5 tekem in lahko tudi
obravnava po Disciplinskem pravilniku PKL.
Neupravičen nastop na tekmi, neupravičen neprihod na tekmo, nastop brez pravice
nastopa na tekmi :
- registracija tekme po uradni dolžnosti (z rezultatom 0:20 in odvzemom točke) in
denarna kazen do 20T;
- suspenz;
- prepoved igranja do 6 mesecev;
- prepoved vodenja ali opravljanja dolžnosti na tekmah do 1 leta.

c.

Nešportno obnašanje igralcev, trenerjev in spremljevalcev

Tehnična napaka igralca:
- denarna kazen 2T. V ponovljenih primerih se kazen podvoji (4T, 8T, 16T…);
- sode TN (2, 4, 6, 8, itn.) se kaznujejo z 1. tekmo prepovedi, kar velja tudi za Finalni
turnir, kamor se TN prenesejo. Tekma prepovedi je naslednja tekma (ne velja za
prestavljene tekme).
- Po 5. TN igralca se igralec suspendira do konca sezone PKL za tekoče leto (+ Finalni
turnir).
Izključitev igralca:
- denarna kazen 6T in avtomatičen suspenz in prepoved igranja oziroma vodenja
ekipe najmanj na naslednji tekmi (48. člen).
Tehnična napaka dosojena trenerju:
- denarna kazen 2T. V ponovljenih primerih se kazen podvoji (4T, 8T, 16T…).
Izključitev trenerja:
- denarna kazen 4T in avtomatičen suspenz in prepoved igranja oziroma vodenja
ekipe najmanj na naslednji tekmi (48. člen).
Nešportno obnašanje, zloraba pristojnosti, grožnje, poskus fizičnega napada na igralce,
sodnike ali uradne osebe, disciplinska prijava :
- suspenz , ki se lahko izreče za največ 6 tekem in se všteje v končno kazen;

TEKMOVALNE PROPOZICIJE

POMURSKA KOŠARKARSKA LIGA

DRUŠTVO KOŠARKARSKIH SODNIKOV PRLEKIJE IN PREKMURJA

-

32

prepoved nastopanja ali vodenja do 6 tekem, denarna kazen do 15T. Suspenz se
lahko izreče za največ 3 tekme in se všteje v končno kazen;
v težjih primerih časovna kazen do enega leta in denarna kazen do 25T.

Žaljivo komentiranje (tudi sojenja) v javnosti :
- opomin;
- denarna kazen 2T in prepoved opravljanja funkcije do 3 tekme;
- denarna kazen 2T (za trenerja) in prepoved vodenja do 3 tekme;
- denarna kazen 2T (za igralca) in prepoved nastopanja do 3 tekme.
Fizični napad na igralce, sodnika ali druge uradne osebe :
- suspenz , ki se lahko izreče za največ 8 tekem in se všteje v končno kazen;
- denarna kazen od 10T do 40T in prepoved nastopanja ali vodenja do 10 tekem
(pobudnik) ter prepoved nastopanja ali vodenja do 8 tekem (udeleženec);
- enoletna prepoved opravljanja vseh dolžnosti v košarki;
- v težjih primerih se izreče doživljenjska diskvalifikacija.

d.

Vedenje gledalcev

Oviranje dela pomožnih sodnikov, kontrolorja sodnikov ali sodnikov med in po tekmi:
- denarna kazen do 2T;
- v ponovljenem primeru se kazen podvoji (4T, 8T, 16T…) in prepoved igranja do 2
tekem v tej dvorani.
Nešportno obnašanje gledalcev – posamezni primeri (žaljenje udeležencev tekme )
- opomin,
- denarna kazen do 2T,
- v ponovljenem primeru se kazen podvoji (4T, 8T, 16T…).
Nešportno obnašanje gledalcev – organizirano žaljenje udeležencev tekme (ekip ali
sodnikov):
- denarna kazen do 10T.
Metanje mehkih predmetov na igrišče
- denarna kazen do 2T.
Metanje trdih predmetov na igrišče ali metanje petard ali drugih pirotehničnih sredstev
med gledalci :
- denarna kazen do 4T in prepoved igranja do 2 tekem na tem igrišču.
Metanje petard ali drugih pirotehničnih sredstev na igrišče :
- denarna kazen do 8T in prepoved igranja do 3 tekem na tem igrišču.
Nešportno, nasilno obnašanje gledalcev v dvorani ali pred njo :

TEKMOVALNE PROPOZICIJE

POMURSKA KOŠARKARSKA LIGA

33

DRUŠTVO KOŠARKARSKIH SODNIKOV PRLEKIJE IN PREKMURJA

-

denarna kazen do 10T za ekipo, katere gledalci so se tako obnašali ter istočasno
obravnava po 74. členu Tekmovalnih propozicij.

V ponovljenih primerih naštetih prekrškov gledalcev mora odigrati ekipa določeno število
tekem v dvorani, ki ustreza določbam teh propozicij in je najmanj 20 km oddaljena od kraja,
kjer se je zgodil incident.
V kolikor pride tudi na tem igrišču do incidentov, ki jih povzročijo gledalci iste ekipe, se kazen
podvoji, v težjih primerih pa se lahko ekipo izključi iz tekmovanja.
Druge možne oblike nešportnega in/ ali nasilnega udejstvovanja gledalcev v dvorani ali
pred njo :
- denarna kazen do 20T.

e.

Nešportni odziv gledalcev

Vdor gledalcev na igrišče, grožnje in poskus napada na igralce, sodnike in druge uradne
osebe, povzročitev prekinitve tekme :
- denarna kazen do 10T ali prepoved igranja do 5 tekem na tem igrišču.
Izveden napad gledalcev na igralce, sodnika ali druge uradne osebe pred, med ali po tekmi
na igrišču, v dvorani ali izven nje:
- denarna kazen do 20T in prepoved igranja do 5 tekem na tem igrišču.
- v ponovljenem primeru se kazen podvoji ali pa se ekipo izključi iz tekmovanja.

f.

Sodnika in tehnični komisar

Pomanjkljivo izvajanje določil Tekmovalnih propozicij, neprimerna komunikacija ali odnos
do (tudi akterjev) tekme:
- opomin;
- neizplačilo sodniške takse;
- denarna kazen do 10T in do 6 tekem prepovedi opravljanja dolžnosti;
- suspenz, ki se lahko izreče za največ tri tekme in se všteje v končno kazen.
Neupoštevanje navodil in sklepov Komisarja lige, posebnih odločitev Komisarja lige v zvezi
s Tekmovalnimi propozicijami objavljenih v biltenih, zamolčana dejstva o kršitvah
Tekmovalnih propozicij, prekoračitev pooblastil in pristojnosti, (so)odgovornost za
povzročeno pritožbo na tekmo ali za ponovitev tekme:
- suspenz, ki se lahko izreče za največ tri tekme in se všteje v končno kazen;
- denarna kazen do 20T prepoved opravljanja dolžnosti do 1 leta;
- v ponovljenem primeru črtanje z ustrezne liste.
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Težja kršitev Tekmovalnih propozicij, neobjektivno prikazovanje dejstev v poročilu o tekmi,
prikrivanje dejstev pomembnih za regularnost tekme, prikrivanje (poskusa) fizičnega
napada
- suspenz, ki se lahko izreče za največ tri tekme in se všteje v končno kazen;
- denarna kazen do 20T in prepoved opravljanja dolžnosti do 1 leta;
- možno črtanje z liste tehničnih komisarjev;
- prijava sodnika v nadaljnji postopek ZKSS.

g.

Pomožni sodniki

Neprihod pomožnega sodnika na tekmo :
- denarna kazen organizatorju 4T
Prepozen prihod na tekmo:
- opomin organizatorju tekme;
- denarna kazen organizatorju 2T (posebej za vsako postavko), v ponovljenih
primerih podvojena predhodno izrečena denarna kazen.
Nešportno obnašanje pomožnega sodnika, opravljanje dolžnosti z napakami, ki niso
povzročile pritožbe na tekmo:
denarna kazen organizatorju od 1T do 10T in prepoved opravljanja dolžnosti do 3
tekme.
Opravljanje dolžnosti z napakami, ki so povzročile zamenjavo pomožnega sodnika ali
pritožbo na tekmo:
denarna kazen organizatorju do 10T in prepoved opravljanja dolžnosti pomožnega
sodnika do 1 leta.
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h. Protokol analize sporne tekme
1. Pobuda
- pisna pobuda s strani trenerja oškodovane ekipe mora biti poslana Komisarju lige v
roku 48 ur po končani tekmi;
- v pobudi morajo biti sporni dogodki podrobneje in konkretno obrazloženi.
2. Sprejem pobude
- pobudo in drugo gradivo (videokaseta, poročilo tehničnega komisarja oziroma
inštruktorja sojenja, morebitne izjave udeležencev) predsednik Strokovnega odbora
DKSPP in komisar lige proučita najkasneje v 48 urah po prejemu pobude in odločita ali
je potrebna analiza v širši sestavi ali pa lahko sama pripravita ustrezno poročilo. Če v
tem nista soglasna, se analiza v širši sestavi opravi.
3. Poročilo o analizi
- poročilo daje strokovne odgovore na sporne dogodke navedene v pobudi in služi za
nadaljnje delo posameznih akterjev tekme in obeh organizacij. Poročilo dobijo vsi
prisotni pri analizi.
4. Kritje stroškov analize
kdo in kako se poravnajo stroški analize določi komisar lige.
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