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V Domžalah ustanovili novo mednarodno košarkarsko ligo za
ženske
V Domžalah so ustanovili mednarodno košarkarsko ligo z imenom Extra liga LPI.si, v
krstni sezoni katere se bo med seboj merilo osem klubov iz Slovenije, Hrvaške in
Avstrije.
(foto: ŽKD Ledita)
Košarkarska zveza Slovenije je pred sezono 2016/2017 sklenila, da bo drugo žensko
ligo ukinila. Drugoligaške klube je pod svojimi pogoji povabila v prvo ligo, a ker se
nekatera moštva z njimi niso strinjala, so se povezala v neodvisni ligi, ki je sedaj
pričela z delovanjem.
Glavni pobudnik za ustanovitev nove lige je bilo žensko košarkarsko društvo Ledita iz
Domžal, somišljenike pa je našlo pri dosedanjih nasprotnikih iz vrst Krke, Felixa
Zasavje in Kranjske Gore - Jesenice ter pri klubih Pomurje, Žiri, Vindi (Hrvaška) in
KOŠ Celovec (Avstrija).
Zahteven projekt je podprla domžalska lektorsko-prevajalska agencija LPI.si, iz
katere prihaja tudi organizator lige Goran Skube. Njegov namestnik bo Miha
Bučalič, vlogo predstavnice klubov pa je prevzela ustanoviteljica Ledite Elvira
Rošić Ključanin.

Vodstvo lige je sporočilo, da je liga v prvi vrsti namenjena razvoju mladih košarkaric,
sodelujočih klubov in ženske košarke na splošno. Vsaka ekipa bo igrala po dve tekmi
na mesec, skupaj pa se bo odigralo 14 kol. Med sezono bo potekala tudi tekma vseh
zvezd, najboljše štiri ekipe po koncu rednega dela pa se bodo, najverjetneje v
Domžalah, pomerile za šampionski pokal.

Ob tem je postalo znano tudi to, da bo liga financirala sodniške stroške in opremo za
košarkarice, klubi pa bodo morali poskrbeti za stroške v zvezi z najemi dvoran in
prevozi na gostovanja.
Liga bo s tekmovanjem začela v soboto, 15. oktobra, ko se bodo košarkarice Ledite v
dvorani podružnične Osnovne šole Ihan pomerile z ekipo Žiri. V preostalih treh parih
uvodnega kroga se bodo pomerili Vindi in Kranjska Gora - Jesenice, Felix Zasavje in
Krka ter Pomurje in KOŠ Celovec.

