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GORENJSKA KOŠARKARSKA LIGA 2019

Objavljam razpis za prijavo v Gorenjsko košarkarsko ligo 2019 (GKL 2019).
GKL 2019 bo v letošnji sezoni potekala na popolnoma enak način kot v prejšnjem
letu. Liga se bo tako pričela že v ponedeljek 08.04.2019 in bo potekala do konca
junija (do takrat morajo biti odigrane vse tekme!). Termin finalnega turnirja je
21.06.2019 (v primeru slabega vremena bo izpeljan v Športni dvorani Planina).
Tudi letos se bodo tekme v primeru slabega vremena morale odigrati tudi v
dvoranah oz. telovadnicah, če bo le ena izmed ekip imela to možnost. Zato
naprošam vse ekipe, da ob prijavi navedejo tudi podatek ali imajo na voljo
telovadnico in v katerem terminu.

Tekmovanje bo potekalo najmanj v treh kvalitetnih razredih - ligah. V prvih dveh ligah
bo nastopalo po 8 ekip, sestava tretje lige pa bo odvisna od števila prijavljenih ekip.
Vsaka ekipa bo predvidoma odigrala najmanj 14 tekem (razen morda v 3.GKL).
Vse ekipe morajo ob prijavi v GKL 2019 plačati članarino v višini 150 € in še
strošek kazni ter morebitnih neplačanih obveznosti iz sezone 2018. V
naslednjih dneh bom vsem ekipam iz lanske sezone poslal predračun, ki ga bo
potrebno poravnati najkasneje do petka 29.03.2019. V razporedu GKL 2019 bom
upošteval samo ekipe, ki bodo plačale članarino.
Finančne obveznosti ekip (članarina + prijavnina)
1.GKL

150 € + 400 € = 550 €

2.GKL

150 € + 380 € = 530 €

3.GKL

150 € + 360 € = 510 €*

(*izjema je lahko le 3.GKL, kjer je vse odvisno od števila prijavljenih ekip)
Ekipam, ki so nastopale v GKL prejšnjo sezono, se prijavnina zmanjša oziroma zviša
glede na obračun kazni in stroškov izrečenih v sezoni 2018.
Ekipam bo za plačilo prijavnine poslan predračun, po plačilu predračuna pa vam
pošljem še uraden račun.
Igrali bomo po uradnih košarkarskih pravilih.
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V GKL ne smejo nastopati igralci mlajši od 16 let!
V nobenem moštvu ne smejo nastopati igralci, ki so prijavljeni za nastopanje v
Ligi Nova KBM, 2.SKL, ter v prvi in drugi državni ligi v drugih državah.
V letošnji sezoni bo omogočeno nastopanje enega igralca, ki je prijavljen za
nastopanje v 3. SKL. Moštvo ga mora prijaviti na seznam najkasneje do
sedmega kroga in ga med sezono ne sme zamenjati z drugim igralcem.
Nastopajo lahko tudi igralci, ki v letošnjem letu dopolnijo 35 let ter vsi igralci, ki
nastopajo v 4.SKL, mladinski ali kadetski ligi.

S tekmovanjem bomo torej pričeli v ponedeljek 08.04.2019.
Zadnji rok za prijavo moštev je petek, 29.03.2019.
Nove ekipe morajo izpolniti priloženo prijavnico ostale ekipe, ki ste že nastopale v
GKL v prejšnji sezoni, pa izpolnite prijavnico le v primeru, da so se kontaktni podatki
ali ime kluba spremenili.

Izpolnjeno prijavnico oz. prijavo v GKL 2019 posredujte na elektronski
naslov gklbasket@gmail.com (telefonskih prijav ne bom upošteval!).

Zaradi velikega povpraševanja po nastopanju v GKL in premajhnega števila
sodnikov si pridružujem pravico, da vseh novih ekip ne bom mogel sprejeti v
GKL. Trudil se bom sicer, da do tega ne bi prišlo.
Zato ekipe pozivam, da se TAKOJ prijavijo za nastopanje v ligi.
Do petka 05.04.2019 boste prejeli natančen razpored tekmovanja, objavljen pa
bo tudi na uradni spletni strani lige http://www.gkl.si .

Vodja tekmovanja
MITJA ŠTEBLAJ

V Kranju, 15.03.2019
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