
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Uradna spletna stran lige je www.k40.si, uradna Facebook stran pa Liga K40 

(https://www.facebook.com/LigaK40/). 

- Tekme se bodo igrale po FIBA pravilih 4x 10 minut. Igrišče mora biti primerno za igranje 

Lige! Vsako tekmo bosta sodila dva sodnika, ki bosta imela minimalno licenco 4. SKL. 

- Liga bo sestavljena iz 6 ekip. 

- Nagradni sklad za ligo znaša 2000 €, deli se po sistemu: 

- 1M-25%, 2M-20%, 3M-18%, 4M-15%, 5M-12%, 6M-10% 

- Vsaka ekipa bo odigrala minimalno 15 tekem, najboljše štiri pa zaključni turnir. 

- Tekme se lahko igrajo med tednom od 19.30 do 23.00 (izjema je vikend, če vse ekipe 

potrdijo ta termin). 

- Vse tekme se igrajo z uradno žogo molten (vsaka ekipa prejme eno žogo). 

- Obvezno je potrebno uporabljati semafor, če katera od ekip nima električnega semaforja, 

ga zagotovi Liga K40. 

- Vsi igralci morajo nastopati v enakih dresih. 

- Vsi igralci morajo na tekmi nositi ogrevalne majice K40. 

- Vsaka ekipa lahko prijavi maksimalno 19 igralcev do 5. kroga tekmovanja (ter minimalno 

12 do začetka lige). 

- Liga bo organizirala tudi registracijski list, s katerim se igralci identificirajo pred tekmo!  

- Ekipe lahko registrirajo igralce stare med 16 in 50 let. 

- V nobeni ekipi ne smejo igrati igralci, ki so starejši od 19 let in igrajo v 1., 2. ali 3. SKL, ter 

v prvi ali drugi ligi v ostalih državah. 

- Vse tekme se morajo snemati zaradi boljšega sojenja in zaradi morebitnih dogodkov na in 

ob igrišču. 

- Ekipa mora zagotoviti dva človeka za pisanje pri zapisnikarski mizi, štoparico in kamero, ki 

pokriva celotno igrišče. Zapisnike in puščico za izmenično posest zagotovi Liga K40. 

http://www.k40.si/


- Omejitev napada 24" bodo merili sodniki po občutku (opozorilo pri 16", odvzem žoge pri 

24"). Če moštvo ima merilca napada 24", se ta točka ne upošteva. 

- Liga bo organizirala tekmovanje ALL STAR v decembru 2016, ter finalni turnir, ki bo 

predvidoma 15. aprila 2017. Obe tekmovanji bosta organizirani na Gimnaziji Franceta 

Prešerna v Kranju. 

- Prve štiri ekipe se uvrstijo na zaključni turnir, ki poteka tako, da v polfinalu ekipe igrajo na 

dve dobljeni tekmi po sistemu 1-4 in 2-3, prednost domačega igrišča imata ekipi, ki sta po 

rednem delu uvrščeni na prvo in drugo mesto. Na finalnem turnirju se igra tekmi za 3. 

(poraženca polfinala) in 1. mesto (zmagovalca polfinala). 

- Vse informacije o tekmah, dogodkih, itd., bodo objavljene na Facebook strani  Liga K40 in 

spletni strani www.k40.si. Tam bodo tudi vsi podatki o igralcih, ekipah, terminih tekem, 

itd. 

- Vsaka ekipa se lahko dodatno angažira in uredi najavo tekem, tekmo popestri s kakšnimi 

nagradnimi igrami, plesalkami, fotografom, … 

 

 

Kazni: 

- neprihod na tekmo: tekma se registrira z rezultatom 20:0 za nasprotnika, ekipa, ki ne 

pride na tekmo, mora plačati tudi 70 € kazni 

- ekipa pride na tekmo z manj kot 8 igralci: tekma se registrira z rezultatom 20:0 za 

nasprotnika (ki mora imeti minimalno 8 igralcev), ekipa ne dobi denarne kazni 

- tehnična osebna napaka: 20 € kazni 

- izključujoča napaka: 1 tekma prepovedi igranja za igralca in 70 € kazni 

- tekma se ne snema: 50 € kazni 

- vse kazni se morajo poravnati pred naslednjo tekmo, v nasprotnem primeru se 

tekma, kjer so bile izrečene kazni, registrira z rezultatom 20:0 za nasprotnika zaradi 

neporavnanih obveznosti 

- prepovedi igranja se pred finalnim turnirjem brišejo 

 

 

 

 

 

 

Zadnja sprememba: 25.10.2016 

http://www.k40.si/

