RAZPIS REKREATIVNEGA PRVENSTVA LJUBLJANE V
KOŠARKI ZA LETO 2022
ZIMSKA TRIM LIGA

Organizator: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za šport, Resljeva 18, 1000 Ljubljana

Izvajalec: Športno društvo Fenomeni, Strniševa cesta 24, 1231 Ljubljana-Črnuče
Davčna številka: 13111957
Transakcijski račun: SI56 0310 0100 1552 842

Kraj tekmovanja:
Športno Rekreacijski Center Ježica, Savlje 6, 1000 Ljubljana - dvorana
Termin in način tekmovanja:
Tekmovanje bo potekalo v mesecih oktobru, novembru in decembru 2021 ter januarju,
februarju, marcu in aprilu 2022. Sistem tekmovanja je odvisen od števila prijavljenih ekip in
bo objavljen po prijavnem roku.
Pravica nastopa:
V nobeni ekipi nimajo pravice nastopati igralci I. SKL in II. SKL.
Starostne kategorije:
A – članske lige – enotna kategorija.

Program sofinancira Mestna občina Ljubljana!

Prijave:
Rok za pisne prijave je 5.10.2021. Na prijavnici morate navesti vse zahtevane podatke.
Prijavnina:
Prijavnina znaša 350.00 € za ekipo. Poravnate jo do začetka tekmovanja,
na TRR Športnega društva Fenomeni št. SI56031001001552842.
Prijavnici obvezno priložite potrdilo o vplačani prijavnini. V kolikor bo račun poravnalo
podjetje, sporočite naziv, naslov, davčno številko in kontaktne podatke na
gnarobe@gmail.com.
Razpored ekip in začetek tekmovanja:
Razporede in urnike tekmovanja bodo vodje ekip prejeli po e-pošti, objavljeni pa bodo tudi na
spletni strani www.fenomeni.si.
Predviden začetek tekmovanja je 17.10.2021. Točen začetek tekmovanja bo objavljen
naknadno v skladu z ukrepi NIJZ za preprečitev širjenja Covid 19.
Termini igranja tekem:
Tekme se igrajo ob vikendih (sobota in nedelja) med 10:00 in 18:00.
Pravila:
Igra se po pravilih KZS, določilih tega razpisa ob upoštevanju priloženih propozicij.
Igra traja 4 x 10 minut »kosmate igre«. Zadnjo minuto vsake četrtine se ura ustavlja.
Čas 24 sekund se ne meri. Sodnik lahko po svoji presoji opozori in odvzame žogo, če se napad
zavlačuje.
Vsaka ekipa ima po en time-out v polčasu. V času time-outa se ura ustavi.
Priznanja:
Prve tri ekipe v vsaki skupini prejmejo pokale, ki jih bomo podelili na zaključni prireditvi v
decembru 2022.
Vodja tekmovanja:
Gregor Narobe

Ostala določila:
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost! Vodja ekipe s svojim podpisom zagotavlja,
da so člani ekipe seznanjeni s tem pravilom!
Ekipa, ki ne pride na tekmo, izgubi z rezultatom 20:0 in ne dobi točke.
Ekipa, ki trikrat ne pride na tekmo, bo izključena iz tekmovanja.
Določanje vrstnega reda (glej propozicije 20. člen).
Ekipe morajo nastopiti v enotnih dresih s številkami. V nasprotnem primeru ekipa ne more
nastopiti.
Vsaka ekipa prinese s seboj žogo za igranje tekme.

Za vse dodatne informacije lahko kontaktirate vodjo tekmovanja
gnarobe@gmail.com oziroma na telefonsko številko 031 616 253.

na

e-mail

Športni pozdrav!

Gregor Narobe
vodja tekmovanja

Jaka Muzlovič
predsednik ŠD Fenomeni

