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15. DRŽAVNI TURNIR V KOŠARKI - IGRA 5:5 

Specialna olimpijada Slovenije 

 

 

RAZPIS 

 

Prireditelj: Društvo specialne olimpiade Slovenije 

Organizator: Center Janeza Levca Ljubljana 

Kraj:  Športna dvorana Dobrova, Cesta 7. maja 20, Dobrova 

Čas: sobota, 04.12.2021 ob 8.00 

 

 

RAZPISNI POGOJI: 

 Turnir je namenjen osebam z zmernimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju  
ter s kombiniranimi motnjami v duševnem in telesnem razvoju. 

 Tekmovanje bo potekalo po pravilih specialne olimpijade.  

 Vsak tekmovalec bo nastopal na lastno odgovornost, oziroma na odgovornost 
organizacije, ki ga prijavlja. 

 Morebitne pritožbe je potrebno vložiti takoj po končani tekmi pri tekmovalni 
komisiji.  
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TEKMOVALNI POGOJI: 

 Moštvo mora sestavljati pet igralcev. Sestava moštva, vključno z rezervami, ne 
sme presegati 10 igralcev. Najmanjše število članov ekipe je 5. Vsako moštvo 
mora v igro vključiti vse svoje prijavljene  člane ekipe. 

 Vsi člani ekipe morajo nositi enake majice. Na majici mora biti jasno označena 
številka, ki jo boste vpisali v prijavnico. 

 Tekmovalci, trenerji in spremljevalci morajo imeti s sabo športne copate. Vstop v 
telovadnico bo mogoč le s čistimi telovadnimi copati. 

 Trener ekipe mora poslati seznam igralcev v ekipi in njihove številke na 
tekmovalnem dresu ter jasno označeno ime ekipe. 

 Tekmovanje bo potekalo na treh igriščih in na vsaj dveh zahtevnostnih nivojih.  
Število nivojev bo odvisno od prijav in sposobnosti ekip. 
   

 
PRILAGODITVE PRAVIL NA TURNIRJU: 
V nadaljevanju so navedene možne prilagoditve uradnih FIBA in KZS košarkarskih 
pravil, ki jih lahko uporabijo prireditelji na SOS ekipnih tekmovanjih. Te prilagoditve 
niso obvezne in so v domeni vsakega posameznega programa Specialne olimpijade 
oz. posameznega prireditelja tekmovanja. 
 
1) Dolžina tekem je v pristojnosti vsakega posameznega vodje tekmovanja. On določi 
in prilagaja igralni čas . 
2) Igralec lahko naredi še dva dodatna koraka glede na uradna KZS pravila. Vendar: 
če isti igralec doseže koš ali pobegne obrambi zaradi teh dodatnih dveh korakov -
dosegel je torej prednost - sodniki nemudoma zapiskajo/označijo kršitev oz. napako. 
3) Izvajalec prostih metov ima na voljo 10 sekund za met od trenutka, ko mu vroči 
žogo eden od sodnikov. 
 
 
NAČIN PRIJAVE IN DOLŽNOSTI TRENERJA: 
1) Trener po lastni presoji izbere 5 najboljših igralcev po igralnih sposobnostih v 
smislu ekipne košarke 5:5 in jih na seznamu igralcev označi z zvezdico. Če je v ekipi 
samo 5 ali 6 igralcev, označi najboljše 3. 
2) Trener mora najkasneje na zadnji dan roka za prijavo posredovati za vse 
prijavljene igralce in igralke rezultate dveh testov za ocenjevanje košarkarskih veščin 
(v nadaljevanju testi »BSAT«: 

 BSAT test za vodenje žoge,  

 BSAT test za met iz razdalje. 
3) Ekipni rezultat  se določi tako, da seštejemo sedem najboljših rezultatov 
posameznih igralcev ekipe in vsoto delimo s sedem. Če ekipo sestavlja samo pet ali 
šest igralcev, potem končni rezultat delimo z dejanskim številom igralcev v ekipi. 
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Nobena ekipa ne sme imeti manj kot 5 igralcev. 
 
Namen takega načina prijave: 
1) Ekipe so že pred turnirjem razvrščene v skupine na osnovi njihovega BSAT 
rezultata. 
2) Dokončno se ekipe razvrstijo v skupine na osnovi predtekmovanja.  
 a) V predtekmovanju igrajo ekipe eno ali več tekem, ki trajajo vsaj 5 minut. 
 b) Vse ekipe obvezno sodelujejo z vsemi člani. 
 
 
 
POTEK TEKMOVANJA: 
08.00                 - prihod ekip  
08.15                 -  sestanek vodij ekip  
08.30                 - otvoritev turnirja 
09.00                 - predtekmovanje   
09.30                 - kratek zabavni program 
09.45                 - tekmovanje  
14.00                 - kosilo in zaključek s podelitvijo in zabavo  
 
Prosimo ekipe, da pridejo pravočasno. Glede na število prijav si pridržujemo pravico 
do spremembe programa. O morebitnih spremembah vas bomo pravočasno 
obvestili. 
 
PRIZNANJA: 

 Igralci ekip na prvih treh mestih na posameznem zahtevnostnem nivoju prejmejo 
zlato, srebrno oziroma bronasto medaljo, ostali trakce za osvojeno mesto. 

 
 
 
KOTIZACIJA: 

 Na podlagi prejetih prijav vam bomo poslali račun. 

 Kotizacijo za vsakega tekmovalca, trenerja in spremljevalca v višini  7,5 € plačate 
po prejetju računa, zato vas prosimo, da nam ob prijavi posredujete vaš natančen 
naslov in davčno številko. 

 
ODJAVE: 
Odjava ekipe ali tekmovalca od tekmovanja je možna do četrtka 02.12. 2021 do 12.00 
ure. Za kasnejše odjave (razen v zares upravičenih razlogih) se ustanovi zaračuna 
100% kotizacija.  
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PRIJAVE:  

 Izpolnjeno prijavnico za ekipo z žigom, točnim naslovom ter davčno številko ter                
e-prijavnico tekmovalcev pošljite najkasneje do 26.11.2021  na e-naslov:   
barbara.rode@centerjanezalevca.si 

 Zaradi lažje organizacije v času koronavirusa, vas prosim za predprijavo na isti 
mail s podatki: ekipa, število igralcev in tekmovalcev do 5.11.2021, hvala! 
  

INFORMACIJE: 

 Barbara Rode, GSM: 041 982 507  
 
 

VSI UDELEŽENCI ŠPORTNEGA DOGODKA MORAJO 

IZPOLNJEVATI POGOJ PCT. 

 
 
Tekmovalcem in trenerjem želimo uspešne priprave na turnir!                                                   

 
 

 
 
Vodja tekmovanja: Barbara Rode                                         ravnatelj:  Matej Rovšek 
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