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I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Košarkarska zveza Slovenije bo v želji za vzpodbujanje športnega vedenja na in ob košarkarskih
igriščih, medsebojnega sodelovanja klubov in dviga športne kulture in promocije košarke, organizirala
posebno tekmovanje z imenom »POKAL FAIR PLAY«.

II. SODELOVANJE KLUBOV
2. člen
V tekmovanje za »POKAL FAIR PLAY« bodo vključeni vsi klubi, ki bodo sodelovali v tekmovanjih
članskih kategorij. Izvedba tega tekmovanja v posamezni tekmovalni sezoni bo potekala za ligaška
tekmovanja v moški članski kategoriji (1. SKL, 2. SKL, 3. SKL, 4. SKL) in ženski članski kategoriji (1. SKL).
3. člen
Tekmovanje bo potekalo v posamezni tekmovalni sezoni, pri ocenjevanju pa se bodo upoštevale vse
uradne tekme ekipe v ligaškem in pokalnem tekmovanju.

III. KRITERIJI OCENJEVANJA
4. člen
Vrstni red uspešnosti klubov bo ugotavljala tekmovalna komisija na osnovi točkovnega sistema,
opredeljenega v 5. in 6. členu tega pravilnika.
5. člen
Klubi bodo za sodelovanje posamezne ekipe v tekmovanju za »POKAL FAIR PLAY«
prejeli glede na zapis v poročilu o tekmi:
a. športno vedenje igralcev, trenerjev in spremljevalcev
b. športno vedenje in navijanje gledalcev
c. sodelovanje kluba z nasprotnim klubom, reševanje zapleta med tekmo,
ki je pripomoglo k športnemu razpletu dogodka po oceni komisarja lige

+ 3 točke
+ 5 točk
+ 5 točk

6. člen
Klubom bodo za nepravilnosti v skladu s Pravili igre in Tekmovalnimi propozicijami odvzete naslednje
negativne točke:
a. nešportno vedenje igralcev in trenerjev ‐ dosojena TN
‐ 1 točka
b. nešportno vedenje igralcev in trenerjev ‐ izključitev
‐ 3 točke
c. disciplinska prijava igralca, trenerja, predstavnika kluba po tekmi
‐ 5 točk
‐ 2 točki
d. nešportno vedenje gledalcev – posamezni primeri
e. nešportno vedenje gledalcev ‐ organizirano žaljenje
‐ 5 točk
f. nasilniško vedenje gledalcev med ali po tekmi
‐ 30 točk
g. neprihod ekipe na tekmo
‐ 10 točk
h. izstop oziroma izključitev ekipe iz tekmovanja
‐ 30 točk
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7. člen
V primeru, da bosta dva ali več klubov imela enako število točk iz členov 5 in 6, bosta obe ekipi prejeli
priznanje.

IV. NAGRAJEVANJE KLUBOV
8. člen
Košarkarska zveza Slovenije bo vsako leto na primeren način slovesno razglasila najuspešnejšo ekipo
ločeno v moški in ženski članski kategoriji.

V. KONČNE DOLOČBE
9.člen
Ta pravilnik je sprejel Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije na svoji 2. redni seji, dne 10.11.2008,
in stopi v veljavo v tekmovalni sezoni 2008/2009.
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