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Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite objavlja 
 

R A Z P I S 
 

29. DRŽAVNEGA PRVENSTVA SLOVENIJE V KOŠARKI NA 
VOZIČKIH  ZA LETO 2020. 

 
1. 
 

 Tekmovanje za državno prvenstvo Slovenije v košarki na vozičkih bo potekalo v:  
 

soboto, 27. junija 2020; 
 

Športna dvorana Vransko, Vransko 23, 3305 Vransko.  
 
Organizator tekmovanja je Zveza ŠIS - SPK,  izvajalec pa DP JZ Štajerske.  
 
Začetek tekmovanja s prvo tekmo bo ob 9:00 uri, trenerji vseh ekip pa morajo pred začetkom 
posamezne tekme potrditi in podpisati zapisnik. Ime kapetana in/ali trenerja ekipe navedite 
pod opombami ob prijavi.  
 

2. 
 

Na tekmovanju za državno prvenstvo, imajo pravico nastopa prve štiri ekipe iz ligaškega 
tekmovanja ZPS.  
 
Tekmovanje bo potekalo po pravilih IWBF s 14,5 točkami na ekipo, Splošnega pravilnika za 
izvedbo tekmovanj pri Zvezi ŠIS - SPK, Tehničnega pravilnika za organizacijo in izvedbo 
zaključka tekmovanja v košarki na vozičkih in določilih tega razpisa. 
 
Na državnem prvenstvu, lahko nastopijo samo tekmovalci, ki so bili prijavljeni za nastop v 
posamezni ekipi tudi v ligaškem tekmovanju ZPS.  



 

3. 
 

Na državnem prvenstvu se tekmuje po sistemu izločanja, glede na uvrstitev v ligaškem 
tekmovanju ZPS. Urnik tekmovanja je določen v nadaljevanju: 
 
ob 9:00  DP KRANJ – NOVO MESTO : DP LJUBLJANSKE POKRAJINE.  
ob cca. 10:45  DP PODRAVJA : DP JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE. 
ob cca. 12:30  tekma za končno 3. mesto (poraženi ekipi v polfinalu). 
ob cca. 14:15  tekma za 1. mesto (zmagovalni ekipi) in naslov DRŽAVNEGA PRVAKA. 
 
Urnik se bo na dan tekmovanja časovno prilagajal poteku tekem, neposredno po zaključku 
predhodne tekme, sledi ogrevanje za novo tekmo.  
 
Poimenski razpored igranja polfinalnih tekem bo objavljen in poslan prijaviteljem po 
zaključku ligaškega tekmovanja ZPS.   
 
Razpis in razpored si lahko ogledate tudi na uradni spletni strani Zveze ŠIS - SPK: www.zsis.si. 

 
4. 
 

V primeru neodločenega rezultata se igrajo podaljški po 5 minut do končnega zmagovalca. 
 

5. 
 

Prvo uvrščene ekipe prejmejo pokale, člani prvo uvrščenih ekip pa medalje. 
 

6. 
 

Upoštevane bodo samo vaše prijave oddane preko spletne prijave na strani 
https://prijava.zsis.si, kjer se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki vam je bil 
poslan na društveni elektronski naslov. V kolikor niste prepričani o uporabniškem imenu in 
geslu nas prosimo kontaktirajte na 01 5300 893. Prijavnic po navadni in elektronski pošti ne 
bomo upoštevali.  
 

Razpis velja do vključno petka, 19. 06. 2020, po navedenem datumu se prijave zaprejo in 
oddaja prijav ni več mogoča. 

 
Nepopolnih in prepoznih prijav ne bomo upoštevali. 

 
Za prijavo uporabite spletno aplikacijo https://prijava.zsis.si  

 



 

Za zdravstveno stanje udeležencev tekmovanja so odgovorna društva (prijavitelji), ki so 
tekmovalce prijavila, tekmovalci pa nastopajo na lastno odgovornost. Udeleženci so zavezani 
k spoštovanju vseh priporočil NIJZ v zvezi z koronavirusom za izvajanje športnih dejavnosti, 
veljavnih na dan tekmovanja.  
 

7. 
 

Zveza ŠIS - SPK krije stroške izvedbe tekmovanja in toplega obroka, prijavitelji pa ostale stroške 
udeležbe (potni stroški, ostala prehrana in pijača). 
 
Informacije o tekmovanju lahko dobite pri Zvezi ŠIS - SPK,  na telefonski številki:  01 5300 893 
in e - naslovu: ziga.kobasevic@zsis.si, ter pri predstavniku izvajalca, g. Alešu Povšetu, na 
telefonski številki: 041 274 877 in e - naslovu: yoda.ales@gmail.com. 
 
S športnimi pozdravi! 
 
                                                                                 
  Žiga Kobaševič l.r.                                                                                           Damijan Lazar l.r. 
Strokovni sodelavec       Predsednik Zveze ŠIS - SPK 
 
 


