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I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Tekmovalni pravilnik ptujske amaterske regionalne košarkarske lige ureja določila
tekmovalnih sistemov v ligaškem tekmovanju, ki jih razpisuje, organizira in vodi športno
društvo Parkl.
Tekmovalni pravilnik ptujske amaterske regionalne košarkarske lige zajema tudi kriterije za
določanje končnih vrstnih redov v posameznih kategorijah tekmovanj in postopke pri
napredovanju in izpadanju iz posameznih stopenj tekmovanja.
2. člen
Tekmovalni pravilnik ptujske amaterske regionalne košarkarske lige za vsa ligaška
tekmovanja ter način dopolnjevanja in izpadanja ekip iz posameznih tekmovanj sprejema
tekmovalna komisija.
3. člen
Posamezna tekmovanja vodi Komisar lige, katerega imenuje Upravni odbor (UO) športnega
društva Parkl in potrjuje tekmovalna komisija (TK) PARKL.
Drugostopenjski organ, ki obravnava pritožbe zoper odločitve Komisarja lige, je tekmovalna
oz. disciplinska komisija.
4. člen
V tekmovanjih, ki potekajo v okviru lige PARKL, lahko sodelujejo samo ekipe, katerih igralci
so člani društva.
5. člen
V Tekmovalnem pravilniku so tekmovanja imenovana z nazivom tekmovanja, v primeru
pridobitve pokrovitelja posamezne lige pa se v ostalih gradivih športnega društva Parkl
uporablja dogovorjeno - sponzorsko ime lige.
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II. TEKMOVALNI SISTEMI
1. liga PARKL
6. člen
Razpis tekmovanja bo ekipam posredovan v mesecu septembru, rok za prijave ekip, ki so
sodelovale v tekmovanju bo do 10. oktobra vsako leto.
V tekmovanje bodo vključene vse prijavljene ekipe, ki si bodo po obstoječem tekmovalnem
sistemu in upoštevanju določil Tekmovalnih propozicij, pridobile pravico nastopa v 1. ligi
PARKL.
7. člen
Tekmovanje se prične tretji teden v novembru (17.11.2008). Vse ekipe bodo igrale po
dvokrožnem ligaškem sistemu »vsak z vsakim«. Med tekmovanjem bosta dva premora in
sicer med božično novoletnimi prazniki in med zimskimi počitnicami.
Prve štiri uvrščene ekipe bodo igrale za prvaka lige na »final fouru« po sistemu 1:4 in 2:3.
Zmagovalca parov bosta igrala za prvaka 1. lige PARKL, poraženca za tretje mesto.
Zadnje uvrščena ekipa iz 1. lige PARKL bo izpadla v 2. ligo PARKL, predzadnje uvrščena
ekipa iz 1. lige PARKL bo igrala tekmo za obstanek z drugo uvrščeno ekipo iz 2. lige
PARKL. Zmagovalec bo znan po seštevku dveh tekem na »final fouru«. Tekmovanje bo
predvidoma končano v prvi polovici aprila 2008.
2. liga PARKL
8. člen
Razpis tekmovanja bo ekipam posredovan v mesecu septembru, rok za prijave ekip, ki so
sodelovale v tekmovanju bo do 10. oktobra vsako leto, rok za ostale ekipe, ki v tekmovanju
niso sodelovale, je do 17. oktobra.
V tekmovanje bodo vključene vse prijavljene ekipe, ki si bodo po obstoječem tekmovalnem
sistemu in upoštevanju določil Tekmovalnih propozicij, pridobile pravico nastopa v 2. ligi
PARKL.
9. člen
Tekmovanje se prične tretji teden v novembru (17.11.2008). Vse ekipe bodo igrale po
dvokrožnem ligaškem sistemu »vsak z vsakim«. Med tekmovanjem bosta dva premora in
sicer med božično novoletnimi prazniki in med zimskimi počitnicami.
Prvak 2. lige PARKL napreduje v 1. ligo PARKL, drugo uvrščena ekipa iz 2. lige PARKL
igra za napredovanje v 1. ligo PARKL s predzadnje uvrščeno ekipo iz 1. lige PARKL na

-4–

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA

seštevek dveh tekem v okviru »final foura«. Tekmovanje bo predvidoma končano v prvi
polovici aprila 2008.

III. SPLOŠNE DOLOČBE
A. DOLOČANJE KONČNE RAZVRSTITVE EKIP
10. člen
Vrstni red ekip v posameznem tekmovanju se določa na podlagi števila osvojenih točk v
skladu s Pravili igre FIBA.
11. člen
Po zaključku vsake tekmovalne sezone Komisar lige objavi končni vrstni red vseh ekip, ki so
sodelovale v posameznem tekmovanju.
B. NAPREDOVANJE OZIROMA IZPADANJE EKIP
12. člen
Ekipe napredujejo in izpadajo iz posameznih tekmovanj v skladu z določili zapisanimi v tem
pravilniku.
13. člen
Po zaključku vsake tekmovalne sezone Komisar lige objavi vrstni red vseh ekip, ki so
pridobile pravico nastopa v naslednji tekmovalni sezoni.
Ta vrstni red se določi na osnovi rezultatov pretekle tekmovalne sezone, upoštevajo pa se tudi
določila o napredovanju oziroma izpadanju ekip in so tako ekipe, ki napredujejo v višji rang
tekmovanja uvrščene pred ekipami, ki iz njega izpadajo.
14. člen
V primeru povečanja števila ekip se tekmovalni sistem v 1. ligi PARKL ne spremeni, saj se na
novo prijavljenim ekipam v prvi tekmovalni sezoni dodeli pravico nastopanja le v 2. ligi
PARKL.
15. člen
V primeru povečanja števila ekip v 2. ligi PARKL o tekmovalnem sistemu odloča
Tekmovalna komisija.
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16. člen
V primeru zmanjšanja števila ekip v 1. ligi PARKL, zaradi odpovedi katere izmed ekip, se v
1. ligo PARKL povabi ekipo, ki je naslednja najvišje uvrščena po objavljenem vrstnem redu
(13. člen).
17. člen
V primeru zmanjšanja števila ekip v 2. ligi PARKL, zaradi odpovedi katere izmed ekip o
tekmovalnem sistemu odloča Tekmovalna komisija.

IV. PREHODNE DOLOČBE
18. člen
Ta pravilnik je sprejel Upravni odbor športnega društva Parkl, dne 12.11.2008, in stopi v
veljavo v tekmovalni sezoni 2008 / 2009.

Sestavil
Član UO ŠD Parkl
Leon Jazbec

Predsednik
športno društvo Parkl
Boštjan Leskovar
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