
 
              

 
 
 
 
 
 

            
            

RAZPIS TURNIRJA V ULIČNI KOŠARKI  
ZA POKAL LJUBLJANE 2014 

 
 
 
Kraj in termin turnirja za Pokal Ljubljane: 
 

13. september 2014, Kongresni trg (Ljubljana) 
 
Starost, letniki in spol (moški, ženske): letnik  2003 in mlajši    (U11) 

letnik  2002 in 2003     (U13) 
letnik  2000 do 2001    (U15) 
letnik  1998 do 1999    (U17) 
letnik  1996 do 1997    (U19) 
letnik  1995 in starejši  (člani) 
letnik  1979 in starejši  (veterani) 

 
Prijave: Udeležba na turnirju je brezplačna. Obvezna predhodna prijava z 
izpolnjeno prijavnico štiri dni pred tekmovanjem do 12. ure na naslov info@szlj.si, po 
faksu 01/ 566 12 40 ali po pošti: Športna zveza Ljubljane, Vodovodna 25 1000 
Ljubljana. Prijavnico dobite na spletni strani www.szlj.si. Na samem prizorišču se 
morajo prijavljene ekipe javiti organizatorju ob 9. uri. Začetek tekmovanja ob 10. uri.  
 
Nagrade: Prve tri ekipe v vsaki kategoriji prejmejo pokale in medalje.  
 
Pravila tekmovanja: Ulična košarka je igra dveh trojk na en koš. Vse ekipe so 
razvrščene po starostnih kategorijah. Najpomembnejše pravilo ulične košarke je fair 
play – poštena igra, saj si igralci tekmo sodijo sami. Ob igrišču je nadzornik, ki tedaj, 
ko se ekipi ne moreta sporazumeti, sprejme dokončno odločitev. Ekipa šteje štiri 
igralce, tekmo igrajo trije. Menjava igralcev med turnirjem ni mogoča. Sistem in čas 
igranja bo določen glede na število prijav. 
 
Ostali napotki: Tekmovanje poteka  v vsakem vremenu, v primeru dežja bo turnir v 
Športnem centru Triglav. Za morebitne poškodbe ali odtujene predmete organizator 
ne odgovarja. Število ekip v posamezni kategoriji je omejeno. V primeru premajhnega 
števila ekip v posamezni kategoriji si organizator pridružuje pravico odpovedati 
tekmovanje v tej kategoriji.  
 
Športna oprema: primerna obutev in športna oblačila. 
 
Kontakt in ostale informacije: 01/434 72 92, 041 601 155 ali info@szlj.si 
 
V Ljubljani, 25.08.2014 

ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE 
 

mailto:info@szlj.si


 
 
 
 
 

 
 
Športna zveza Ljubljane 
Vodovodna cesta  25 
1000 Ljubljana 
 

PRIJAVNICA ZA TEKMOVANJE V  
ULIČNI KOŠARKI ZA POKAL LJUBLJANE 2014 

 
 

Ljubljana, Kongresni trg, 13. september 2014 

 
 
IME EKIPE:_________________________________ 
 
VODJA EKIPE 
Ime in priimek:______________________________  Letnik rojstva:__________ 
 
Naslov:_____________________________  Pošta:_________________________ 
 
Telefon:____________________________________ 
 
E-mail:_____________________________________ 
 
 
 
ČLANI EKIPE: 
 
Ime in priimek:______________________________  Letnik rojstva:__________ 
 
Ime in priimek:______________________________  Letnik rojstva:__________ 
 
Ime in priimek:______________________________  Letnik rojstva:__________ 
 
 
 
STAROST, LETNIKI, SPOL  (obkroži) 
 
letnik  2003 in mlajši  A  letnik  1998 do 1999  D  
 
letnik  2002 in 2003   B  letnik  1996 do 1997  E   
  
letnik  2000 do 2001  C  letnik  1994 in starejši  F  
  
    letnik  1979 in starejši  G 
  

MOŠKI                  ŽENSKE 
      
 
Datum prijave:___________ Podpis vodje ekipe:______________________ 


