Ljubljana, 10. 3. 2020

Klubom – članom Košarkarske zveza Slovenije
Tehničnim komisarjem in sodnikom

zadeva: Izvedba ligaških tekem

Z današnjim dnem je stopila v veljavo Uredba o prepovedi zbiranja več kot 100 ljudi na javnih
prostorih zaprtega tipa v Sloveniji, ki jo je sprejel Svet za nacionalno varnost RS.
V zvezi s to uredbo posredujemo klubom priporočila za izvedbo ligaških tekem:
1. Liga Nova KBM
V dvorani so prisotni : 2 ekipi s po 25 člani, 10 uradnih oseb tekme (sodniki, tehnični komisar,
štirje pomožni sodniki, dva statistika), 10 oseb za izvedbo tekme (uradni napovedovalec, štiri
osebe zadolžene za brisanje mokre igralne površine, snemalna ekipa v primeru spletnega
prenosa, ostali zaposleni iz dvorane, dva varnostnika), kar je skupaj cca 70 oseb, predstavniki
pri KZS akreditiranih medijev se vštejejo v kvoto ostalih morebitnih obiskovalcev, v kolikor je
TV prenos šteje ekipa od 8 do 10 oseb;
2. 2. SKL člani, 1. SKL članice, 1. SKL fantje U19, 3. SKL člani liga za prvaka
V dvorani so prisotni : 2 ekipi s po 25 člani, 8 uradnih oseb tekme (sodnika, tehnični komisar,
trije pomožni sodniki, dva statistika), 8 oseb za izvedbo tekme (dve osebi zadolženi za brisanje
mokre igralne površine, snemalna ekipa, ostali zaposleni iz dvorane, dva redarja), kar je skupaj
cca 65 oseb, predstavniki pri KZS akreditiranih medijev se vštejejo v kvoto ostalih morebitnih
obiskovalcev;
3. 3. SKL člani, 4. SKL člani, fantje in dekleta U17 in U15;
V dvorani so prisotni : 2 ekipi s po 20 člani, 6 uradnih oseb tekme (sodnika, tehnični komisar
na tekmah članov, trije pomožni sodniki), 4 osebe za izvedbo tekme (oseba zadolžena za
brisanje mokre igralne površine, ostali zaposleni iz dvorane, redar), kar je skupaj cca 50 oseb;
4. fantje in dekleta U13;
V dvorani so prisotni : 3 ekipe s po 20 člani, 5 uradnih oseb tekme (sodnika, trije pomožni
sodniki), 4 osebe za izvedbo tekme (oseba zadolžena za brisanje mokre igralne površine, ostali
zaposleni iz dvorane, redar), kar je skupaj cca 70 oseb.
V kolikor kateri od spremljevalcev ekip v skladu z določili Tekmovalnih propozicij ne more
sedeti na klopi za rezervne igralce, lahko sedi na tribuni. Prav tako lahko na tribunah sedijo
ostali obiskovalci, vendar število prisotnih v dvorani ne sme presegati števila 100.

V kolikor se klub odloči, da ne bo dovolil vstopa v dvorano osebam, ki nimajo možnosti sedeti
na klopi za rezervne igralce, mora o tem obvestiti gostujočo ekipo in vodstvo tekmovanja. V
tem primeru tehnični komisar oziroma prvi sodnik ne bosta dovolila, da bi bili na tribunah
prisotni gledalci.
5. Manifestacija fantov in deklet U11 in U9
Vse dogodke v zvezi z srečanji v teh starostnih kategorijah bomo začasno prekinili in jih znova
uvrstili v program aktivnosti po ukinitvi veljavnosti Uredbe.
Za ta korak smo se odločili na osnovi številnih informacij s strani klubov, ki so opozorili na
logistične težave pri izvedbi treningov in potovanj na dogodke.
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