Podlaski Związek Koszykówki
ul. Piotrkowska 2
15-439 Białystok
tel. 515 623 459
e-mail: rozgrywki@podlaskikosz.com

REGULAMIN ROZGRYWEK
PODLASKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI
w sezonie 2015/2016

§1
1. Rozgrywki mistrzowskie prowadzone są przez Podlaski Związek Koszykówki,
a organizuje je Wydział Rozgrywek Podlaskiego Związku Koszykówki.
15-439 Białystok, ul. Piotrkowska 2, e-mail: rozgrywki@podlaskikosz.com,
tel. 515 623 459, www.podlaskikosz.com,
2. We wszystkich zawodach organizowanych przez Podlaski Związek Koszykówki
obowiązuje Regulamin Rozgrywek zatwierdzony przez Zarząd Podlaskiego
Związku, Regulamin Współzawodnictwa Sportowego PZKosz, Regulamin
Dyscyplinarny PZKosz, Regulaminy Cykli rozgrywek PZKosz oraz Przepisy Gry
w Koszykówkę wydane przez PZKosz i FIBA z ich ewentualnymi zmianami,
podanymi w oficjalnych komunikatach PZKosz.
3. W rozgrywkach prowadzonych przez Podlaski Związek Koszykówki, Zarząd
zastrzega sobie prawo do modyfikacji niektórych Przepisów Gry oraz Regulaminu
Cyklu PZKosz, ze względu na charakter tych rozgrywek, np. chłopcy i dziewczęta
poniżej wieku młodzika, rozgrywki lig amatorskich itp.
§2
Sprawy nie ujęte w dokumentach wymienionych w § 1, regulowane będą osobnymi
komunikatami w oparciu o Regulaminy i Komunikaty PZKosz. Ich interpretacja należy
do Zarządu PZKosz oraz Podlaskiego Związku Koszykówki.
§3
1. Rozgrywki organizowane przez Podlaski Związek Koszykówki w sezonie
2015/2016 przeprowadzone będą w następujących klasach rozgrywkowych
i kategoriach wiekowych (po uwzględnieniu liczby zgłoszeń i wytycznych
WOZKosz WMaz):
a) Juniorzy U18M - Eliminacje Mistrzostw Polski
b) Kadeci U16M - Eliminacje Mistrzostw Polski

c) Kadetki U16K - O puchar Prezesa Podlaskiego Związku Koszykówki
d) Młodzicy U14M - Eliminacje Mistrzostw Polski
e) Młodziczki U14K - O puchar Prezesa Podlaskiego Związku Koszykówki
Ponadto kluby zrzeszone w Podlaskim Związku Koszykówki wezmą również udział
w rozgrywkach organizowanych przez WOZKosz WM w następujących klasach
rozgrywkowych:
a) 3 liga męska - 3LM - rozgrywki o wejście do 2LM
b) Kadetki U16K - Eliminacje Mistrzostw Polski
c) Młodziczki U14K - Eliminacje Mistrzostw Polski
2. Podlaski Związek Koszykówki może prowadzić inne cykle rozgrywek nie ujęte
w niniejszym Regulaminie.
3. W turniejach szczebla centralnego obowiązują ograniczenia rocznikowe zawarte
w Regulaminie Cyklu Rozgrywek - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski na sezon
2015/2016.
§4
1. Za prawidłowe, zgodne z Regulaminem przeprowadzenie rozgrywek
odpowiedzialny jest Wydział Rozgrywek Podlaskiego Związku Koszykówki.
Dane kontaktowe: rozgrywki@podlaski.kosz.com, tel. 515 623 459 (ew.
504 495 217).
Strona internetowa: www.podlaskikosz.com.
2. Wszelka korespondencja z klubami prowadzona przez Wydział Rozgrywek
odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korespondencja
elektroniczna wysłana z adresu rozgrywki@podlaskikosz.com oraz
biuro@podlaskikosz.com jest uznawana jak przesłana listem poleconym!
3. Pisma kierowane będą na wskazane przez kluby adresy e-mail – na
przeznaczonym do tego celu formularzu – i traktowane będą jako skutecznie
doręczone ze wszelkimi tego konsekwencjami.
4. Dokumenty przesyłane będą faksem lub listem tradycyjnym tyko w wyjątkowych
przypadkach.
5. Wszelkie załączniki do komunikatów wydawanych przez Wydział Rozgrywek
Podlaskiego Związku Koszykówki, jak również załączniki do Regulaminu
Współzawodnictwa Sportowego PZKosz, mają charakter druków oficjalnych
PZKosz i Podlaskiego Związku Koszykówki, wobec czego nieużywanie takich
druków skutkować może odmową ich przyjęcia lub orzekaniem kar
dyscyplinarnych za nieposługiwanie się drukami oficjalnymi (dotyczy to również
załączników do Regulaminu Rozgrywek Podlaskiego Związku Koszykówki).
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6. W rozgrywkach sezonu 2015/16 będą uczestniczyć zespoły, które zgłoszą swój
udział do danej klasy rozgrywek e-mailem, telefonicznie lub w inny ustalony
sposób na adres rozgrywki@podlaskikosz.com w nieprzekraczalnym terminie:
02.09.2015 r. – chyba, że dla danego cyklu rozgrywek podany zostanie inny
termin zgłoszeń. Zgłoszenia udziału w danym cyklu rozgrywek należy dokonać na
piśmie podbitym i podpisanym, przesłanym skanem, e-mail'em lub listownie na
załączniku do Regulaminu Rozgrywek, w nieprzekraczalnym terminie do
14.09.2015 r. i tym samym klub występuje o wydanie licencji okresowej na sezon
2015/2016.
7. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest posiadanie licencji klubowej PZKosz
i równoczesne wpłacenie wpisowego w wysokości odpowiadającej danej klasie
z potwierdzeniem dokonania wpłaty (patrz Regulamin Opłat);


nowopowstałe kluby – w rozgrywkach młodzieżowych – zostają zwolnione
z opłat wpisowych do danej klasy rozgrywek;



w przypadku zgłoszenia przez klub drugiego zespołu w tej samej klasie
rozgrywkowej zastosowanie mają odrębne postanowienia (zgodnie
z Regulaminem Opłat).

8. Dopuszczenie do udziału w rozgrywkach uzależnia się od uregulowania zadłużeń
wobec Podlaskiego Związku Koszykówki oraz PZKosz.
9. Zgłoszenie klubu do rozgrywek związane jest z konieczności dokonania wpłaty
kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Opłat. Po zakończonych
rozgrywkach, niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi lub przepisaniu na
kolejny sezon.
10. Zgłoszenie drużyn po wyznaczonych terminach jest możliwe wyłącznie za zgodą
Zarządu Podlaskiego Związku Koszykówki.
11. Kluby uczestniczą w rozgrywkach na własny koszt.
12. Gospodarz meczu (turnieju) ponosi wszelkie koszty związane z organizacją
i przeprowadzeniem meczu (turnieju), chyba że Podlaski Związek Koszykówki
ustali inne zasady.
13. Wszystkie kary pieniężne nakładane na kluby przez Wydział Rozgrywek
Podlaskiego Związku Koszykówki należy opłacać w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania do zapłaty, pod karą zawieszenia w rozgrywkach.
14. Wszelkie wpłaty przekazywane są bezgotówkowo, przelewem, na konto bankowe
Podlaskiego Związku Koszykówki (nr konta wyróżniono w dalszej części tego
regulaminu) – w tytule transakcji należy stosować kryteria określone przez Zarząd
i Wydział Rozgrywek.
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§5
1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni
i uprawnieni do gry. Zgłoszenie klubu o uprawnienie do gry zawodników
i zawodniczek z zaznaczeniem klasy rozgrywkowej należy przesłać w jednym
egzemplarzu wypełnionym pismem maszynowym – załącznik do Regulaminu
Rozgrywek. Wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać
licencję okresową. Przy zgłaszaniu zawodników posiadających licencję na
uprawianie koszykówki (PZKosz) należy wpisać numer tej licencji,
w przypadku braku takowej należy przedłożyć wniosek (zał. nr 2 do RWS PZKosz)
wraz z załącznikami do jej wyrobienia.
2. Istnieje obowiązek posiadania licencji stałych oraz okresowych przez trenerów –
warunkiem otrzymania licencji okresowej jest posiadanie licencji stałej (PZKosz).
3. Do wyrobienia licencji okresowej (zawodnika i trenera) może zostać
wykorzystane aktualne zdjęcie, które należy przesłać drogą elektroniczną (e-mail).
Oryginały wymaganych dokumentów dostarczyć poczta elektroniczną oraz
(przed upływem 14 dni od wysyłki elektronicznej) osobiście do Wydziału
Rozgrywek podpisane i opieczętowane, a listy zgłoszeniowe dodatkowo w formie
edytowalnej. Licencja uprawnia do gry w danym klubie we wszystkich możliwych
cyklach rozgrywek. Wysokość opłaty za licencję okresową zawodnika określa
zgłoszenie do najwyższego cyklu rozgrywek.
4. Zgłoszenie klubu musi być podpisane przez uprawnione osoby i opatrzone
pieczęcią. W zgłoszeniu należy również podać nazwiska i imiona trenerów. Jeżeli
klub nie udokumentował członkostwa w Podlaskim Związku Koszykówki należy to
stwierdzić wraz ze zgłoszeniem.
5. W przypadku, gdy dany klub zgłasza do danego cyklu dwie lub więcej drużyn,
zawodnicy danej drużyny zobligowani są do gry w niej do końca rozgrywek na
szczeblu województwa.
6. Drużyny, które zgłoszone są do rozgrywek poza konkursem tzn. nie mogą grać
o awans do rozgrywek centralnych, nie są klasyfikowane w oficjalnych tabelach.
7. Ostateczny termin wyrobienia licencji oraz zgłoszeń zawodników i zawodniczek
do rozgrywek sezonu 2015/2016 upływa 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek w
danej klasie rozgrywkowej. Wydział Rozgrywek zastrzega sobie 7 dni na
wyrobienie licencji o ile dany klub spełnił wszelkie formalności – w tym opłacenie
wszelkich zobowiązań z poprzedniego sezonu oraz bieżących opłat
rejestracyjnych.
8. Opłaty za licencje okresowe zawodnicze i trenerskie oraz inne opłaty w sezonie
2015/2016 zawarte zostały w Regulaminie Opłat.
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§6
Ostateczny termin zgłoszeń zawodników (dodatkowy):
 dla zawodników własnych, występujących w klubie w ubiegłym sezonie - do
końca rozgrywek,
 dla zawodników przychodzących do klubu
- do 15.01.2016 r.
 dla zawodników wypożyczonych
- do 31.10.2015 r.
 dla zawodników powracających z wypożyczenia
- do 31.10.2015 r.
Przy zgłaszaniu do rozgrywek zawodników wypożyczonych, na podstawie umowy
szkoleniowej lub współpracy, kluby muszą dostarczyć umowy zawarte pomiędzy
zainteresowanymi klubami, załącznik do umowy oraz pisemną zgodę zawodnika
i opiekunów prawnych (zawodnik niepełnoletni). Warunki zmiany barw klubowych
oraz wypożyczeń określa Regulamin współzawodnictwa sportowego PZKosz.
§7
1. Wydział Rozgrywek prześle potwierdzone zgłoszenia do rozgrywek mistrzowskich
wyłącznie po dopełnieniu przez kluby sportowe wszystkich formalności (wpisowe,
opłaty za licencje, opłacone zaległości itp.).
2. Do momentu otrzymania przez klub listy potwierdzonej przez Wydział Rozgrywek
Podlaskiego Związku Koszykówki, zawodnik (-czka) nie może brać udziału
w zawodach pod rygorem zweryfikowania zawodów jako walkower dla
przeciwnika.
§8
1. Jednym z warunków dopuszczenia zawodnika do zawodów mistrzowskich jest
karta zdrowia lub zaświadczenie/orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem
o zdolności do gry. Wpisów mogą dokonywać tylko lekarze uprawnieni.
Orzeczenie o zdolności do gry zawodnika jest ważne, jeśli zawiera: datę badania,
termin ważności badania (nie dłuższy jak 6 miesięcy), pieczątkę placówki
dokonującej wpisu, stwierdzenie o zdolności do gry, oraz pieczątkę i podpis
lekarza. Za brak aktualnych badań i dopuszczenie zawodnika do zawodów
odpowiedzialność ponosi kierownictwo klubu.
2. Wszystkie Kluby zobowiązane są do obowiązkowego ubezpieczenia zawodniczek
i zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków na skutek uprawiania
sportu kwalifikowanego (art. 31 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym Dz. U. z 2005 r.nr.155 poz. 1289, oraz art.52 ustawy z dnia 18
sierpnia 1996 r. o kulturze fizycznej Dz. U. z 2001 r. nr 81 poz. 889 z późniejszymi
zmianami). Przy zgłaszaniu zespołów do rozgrywek zobowiązuje się kluby do
udokumentowania ubezpieczenia zawodników na sezon 2015/2016.
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§9
We wszystkich zawodach obowiązują Regulaminy i przepisy dyscyplinarne
zatwierdzone przez PZKosz, Podlaski Związek Koszykówki oraz przepisy gry
w koszykówkę.
1. Mecz zostanie zweryfikowany, jako przegrany walkowerem, jeżeli drużyna:
a) bez usprawiedliwienia nie stawi się na miejsce rozegrania meczu, spóźnia się
na mecz powyżej 15 minut lub nie chce rozpocząć meczu,
b) jako gospodarz meczu nie zapewnia na 20 minut przed jego rozpoczęciem, co
najmniej dwóch piłek do koszykówki, spełniających wymogi przepisów gry
w koszykówkę,
c) posiada przed rozpoczęciem meczu mniej niż 5 zawodników gotowych do gry,
d) schodzi z boiska przed regulaminowym zakończeniem spotkania,
e) rozegrała mecz mając w swoim składzie zawodnika nieuprawnionego do gry
lub zawodnika występującego pod fałszywym lub zmienionym imieniem lub
nazwiskiem,
f)

jako gospodarz, w ocenie sędziego głównego zawodów, nie zapewnia
bezpieczeństwa przed i w czasie rozgrywania meczu,

g) nie spowoduje zejścia z boiska zawodnika lub trenera tej drużyny, ukaranego
faulem dyskwalifikującym lub piątym faulem osobistym lub technicznym,
h) nie spowoduje opuszczenia ławki drużyny przez trenera, asystenta trenera
lub osoby towarzyszącej tej drużyny ukaranej faulem dyskwalifikującym,
i)

została zawieszona w swoich prawach związanych z rozgrywkami.

2. Zaświadczenie lekarskie o niezdolności kilku zawodników danej drużyny do gry
nie stanowi automatycznie usprawiedliwienia nieobecności drużyny na
zawodach. Decyzję w sprawie uznania nieobecności na zawodach za
usprawiedliwioną podejmuje Wydział Rozgrywek Podlaskiego Związku
Koszykówki.
3. Wydział Rozgrywek Podlaskiego Związku Koszykówki może odstąpić od orzeczenia
walkowera w razie wystąpienia istotnych okoliczności usprawiedliwiających.
4. W razie spóźnienia się na mecz – z wyjątkiem spóźnienia skutkującego
orzeczeniem przegranej bez gry – klub może być zobowiązany do zapłaty kary
administracyjnej.
5. Przegrana walkowerem powoduje nałożenie na klub kary administracyjnej
(pieniężnej) - zgodnie z Regulaminem Opłat.
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§ 10
1. Na klub, który w trakcie sezonu rozgrywkowego wycofa swój zespół z rozgrywek
zostanie nałożona kara regulaminowa określona w Regulaminie Opłat.
2. Drużyna, która nie stawi się na dwa kolejne spotkania lub trzy w całym cyklu
rozgrywek (zweryfikowane jako walkowery), zostanie automatycznie wykluczona
z rozgrywek.
3. W przypadku rozegrania przez tę drużynę połowy lub mniej spotkań – unieważnia
się dotychczas rozegrane mecze. W innych przypadkach pozostałe mecze tej
drużyny weryfikuje się jako walkower dla przeciwnika.
§ 11
1. Terminarze spotkań oraz systemy rozgrywek ustala i podaje w odrębnych
komunikatach Wydział Rozgrywek Podlaskiego Związku Koszykówki
w Białymstoku. Kluby, przed rozpoczęciem rozgrywek i przed rozpoczęciem
II rundy prześlą szczegółowy terminarz własny (miejsce, datę i godzinę
rozgrywania zawodów) na podstawie którego tworzone będą terminarze
poszczególnych cykli rozgrywek.
2. Kluby zobowiązane są niezwłocznie uzupełniać dane adresowe klubu oraz adres
sali, na której będzie rozgrywał mecze, na stronie internetowej Podlaskiego
Związku Koszykówki lub/i w systemie ESOR za pośrednictwem Wydziału
Rozgrywek.
3. Przypomina się o konieczności ścisłego przestrzegania regulaminu zawodów
mistrzowskich dotyczącego terminowego powiadamiania drużyny przeciwnej,
Wydziału Sędziowskiego oraz Wydziału Rozgrywek o terminie, miejscu i godzinie
rozgrywania zawodów.
4. Termin ten to co najmniej 7 (siedem) dni przed zawodami (decyduje data stempla
pocztowego lub data otrzymania maila). Za każdy dzień opóźnienia będzie
nakładana na kluby kara administracyjna zawarta w Regulaminie Opłat.
5. Zmiana terminu (przełożenie) spotkania może nastąpić jedynie z ważnego
powodu i wymaga każdorazowo zgody Wydziału Rozgrywek (po zasięgnięciu
opinii zainteresowanych klubów – zgoda przeciwnika na zmianę terminu
pisemnie). W przypadku gdy – z bardzo ważnych, nie dających się przewidzieć
powodów – termin przełożenia będzie finalizowany w terminie krótszym niż 7 dni
przed terminem w terminarzu, wówczas bez dokonania wpłaty odpowiedniej
kwoty, zawartej w Regulaminie Opłat, na konto Podlaskiego Związku Koszykówki,
wniosek taki nie będzie rozpatrzony. Każde przełożenie meczu musi być
dokonane na konkretny termin zastępczy.
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6. Zbyt późne powiadomienie o zawodach może być podstawą do zweryfikowania
zawodów jako walkower dla zespołu przeciwnego, gdy mecz nie doszedł do
skutku.
7. Zawiadomienia należy bezwzględnie wysyłać listami poleconymi, faksem,
e-mailem (za potwierdzeniem otrzymania) lub dostarczyć osobiście do
zainteresowanego klubu, Wydziału Sędziowskiego oraz Wydziału Rozgrywek.
8. W przypadku wprowadzenia Elektronicznego Systemu Obsługi Rozgrywek,
w skrócie ESOR, wszelkie ograniczenia zawarte niniejszym Regulaminie będą
miały zastosowanie również do systemu ESOR.
§ 12
1. Gospodarze zawodów zobowiązani są do wyznaczenia terminu (godziny)
rozpoczęcia zawodów w ten sposób, aby drużyna przyjezdna i wyznaczeni
sędziowie mogli przybyć na zawody w dniu meczu i w tym samym dniu wyjechać.
2. Rozpoczęcie zawodów może być wyznaczone w soboty i w niedzielę w godzinach
10.00 – 18.00, a w przypadku rozgrywania spotkań w tygodniu należy je
rozpocząć w godzinach 15.00 – 19.00.
3. Inne godziny mogą być wyznaczone jedynie za zgodą drużyny gości.
4. Przy wyznaczaniu godziny spotkania należy stosować zasadę fair play.
5. Wydział
Rozgrywek
powinien
zostać
każdorazowo
powiadomiony
o zawodniczkach/zawodnikach uczestniczących w rozgrywkach różnych cykli.
Spełnienie tego wymagania jest niezbędne, aby możliwy był udział tych samych
zawodników w różnych cyklach rozgrywkowych. W przypadku nie dopełnienia tej
formalności oraz w następstwie braku uwzględnienia tego faktu przez Wydział
Rozgrywek w podanych terminarzach rozgrywek, nie będzie możliwości
domówienia terminu zastępczego z drużyną przeciwną.
§ 13
1. Drużyny biorące udział w zawodach muszą być ubrane w jednolite stroje
sportowe o odmiennych (kontrastowych) kolorach, przy czym drużyna
gospodarzy rozgrywa mecze w strojach jasnych, a drużyna gości w ciemnych
(zgodnie z Przepisami Gry w Koszykówkę). W szczególnych przypadkach może
mieć miejsce sytuacja odwrotna - każdorazowo wymagana jest zgoda sędziego
głównego.
2. Kapitan drużyny musi posiadać widoczne oznaczenie – z przodu na lewym
ramieniu koszulki – w odmiennej barwie niż kolor koszulki. Brak wymaganego
oznaczenia pociągnie za sobą nałożenie kary administracyjnej.
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§ 14
1. Kluby sportowe będące gospodarzem poszczególnych spotkań zobowiązane są do
przesłania protokołu z zawodów w terminie do 48 godzin po zakończeniu
spotkania wyłącznie skanem dobrej jakości na adres e-mail Wydziału Rozgrywek.
2. Dodatkowo w terminie 30 dni od daty zakończenia spotkania, klub zobowiązany
jest dostarczyć oryginał protokołu do siedziby Wydziału Rozgrywek.
3. Bezpośrednio po zakończeniu zawodów należy obowiązkowo przesłać wynik
SMS’em na nr tel. 504 495 217 (Przewodniczący Wydziału Rozgrywek) lub
515 623 459 (Podlaski Związek Koszykówki), najpóźniej do godz. 20:00 w dniu
rozegrania meczu lub w ciągu 2 godz. od zakończenia meczu (jeśli godzina
zakończenia spotkania planowana jest po godz. 20:00); ewentualnie e-mailem za
potwierdzeniem odbioru.
4. Schemat zapisu SMS – KOD LIGI/NR MECZU/GOSPODARZE – GOŚCIE/WYNIK
SPOTKANIA (oddzielony dwukropkiem np.: 79:78)
5. Przesłanie w wyżej wyznaczonym terminie wyniku meczu i protokołu będzie
bezwzględnie egzekwowane, przy czym nakładane będą również adekwatne
kary administracyjne (patrz: Regulamin Opłat)!
§ 15
1. W sytuacji związanej z błędnymi wpisami do protokołu nr licencji okresowych,
imion i nazwisk zawodników, niezgodnymi z potwierdzonymi „wykazami
zgłoszeń” przy stwierdzeniu nieścisłości – na kluby będą nakładane kary. Zaleca
się aby składy drużyn były podawane w oparciu o przeznaczony do tego celu druk
wskazany przez Wydział Rozgrywek (zgodnie z załącznikami RWS PZKosz).
2. Składy drużyn należy dostarczyć sekretarzowi zawodów najpóźniej na 20 min.
przed zawodami na formularzu podanym w załącznikach do Regulaminu
Rozgrywek.
§ 16
Zawody protokołowane są na oficjalnych protokołach PZKosz lub Podlaskiego Związku
Koszykówki.
§ 17
1. Spotkania prowadzą sędziowie uprawnieni do prowadzenia zawodów w sezonie
2015/2016 i wyznaczeni przez Wydział Sędziowski Podlaskiego Związku
Koszykówki.
2. Zawody przy stoliku obsługiwać mogą tylko sędziowie zweryfikowani przez
Wydział Sędziowski Podlaskiego Związku Koszykówki.
9

3. W przypadku nie przybycia na spotkanie wyznaczonych sędziów, zawody
zobowiązani są prowadzić sędziowie obecni na zawodach w kolejności posiadania
klas sędziowskich z wyłączeniem osób związanych z rywalizującymi drużynami
(pracownik, trener, działacz, zawodnik).
4. Upoważniony przedstawiciel gospodarza zawodów zobowiązany jest najpóźniej
30 minut przed zawodami rozliczyć delegacje sędziowskie. Nie rozliczenie
delegacji skutkuje nałożeniem kary wyszczególnionej w Regulaminie Opłat.
§ 18
1. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia opieki medycznej przed
i w czasie zawodów, co ma być potwierdzone pieczątką i podpisem na protokole
osoby sprawującej tę funkcję.
2. Brak imiennej pieczątki zostanie uznany, jako nieobecność lekarza
(pielęgniarki/ratownika medycznego) na zawodach i spowoduje nałożenie kary
administracyjnej. Opieka medyczna ma obowiązek przebywać i być dyspozycyjna
na hali sportowej od 20 min przed rozpoczęciem zawodów i do czasu opuszczenia
hali przez drużyny biorące udział w meczu. W przypadku opuszczenia przez
opiekę medyczną hali sportowej podczas trwania zawodów sędzia główny może
przerwać mecz.
3. Bez opieki medycznej mecz nie może się rozpocząć. Jeśli mecz nie odbędzie się
lub zostanie przerwany z powodu braku opieki medycznej gospodarz ukarany
zostanie walkowerem.
§ 19
W rozgrywkach mistrzowskich gospodarz dostarcza sędziemu minimum dwie
niezniszczone piłki posiadające parametry zgodne z przepisami gry w koszykówkę.
§ 20
1. Każda drużyna biorąca udział w meczu mistrzowskim powinna występować
w składzie minimum 10-ciu (nie więcej niż 12) zawodników obecnych na
zawodach, zdolnych do gry.
2. Każda drużyna młodzieżowa (U-18, U-16, U-14, U-12) biorąca udział w meczu
mistrzowskim musi posiadać oprócz trenera drugą osobę pełnoletnią (asystent
trenera, kierownik lub inny opiekun drużyny), która jest upoważniona do opieki
nad zespołem. Osoba ta musi przebywać w strefie ławki.
3. W przypadku braku takiej osoby mecz nie powinien być rozpoczęty,
a konsekwencją będzie orzeczenie walkowera dla drużyny przeciwnej.
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§ 21
1. Na podstawie przepisów gry w koszykówkę oraz w celu uporządkowania spraw
organizacyjnych, poprawy dyscypliny i porządku przed, w czasie i po zawodach,
zobowiązuje się kluby uczestniczące w rozgrywkach do:
 zgodnego z przepisami gry przygotowania tablic, koszy, a w przypadku
konstrukcji stojących – pełne ich zabezpieczenie (obłożenie konstrukcji gąbką,
matą itp.),
 przepisowego rozmieszczenia ławek dla drużyn lub wyznaczenia strefy ławki
drużyn,
 określenia i przygotowania stałego miejsca dla lekarza przez kierownictwo
drużyny, która występuje w roli gospodarza,
 posiadania dwóch sprawnych stoperów do mierzenia czasu gry i czasu akcji
(na wypadek awarii tablicy wyników lub/i zegara czasu akcji),
 posiadania tablicy wyników, tabliczek z numerami 1-5 określającymi ilość
przewinień zawodnika, oraz dwóch czerwonych markerów/chorągiewek/etc.
dobrze widocznych z każdego miejsca boiska (po przekroczeniu limitu fauli
drużyny w danej części meczu).
 posiadania strzałki (urządzenia) do pokazywania kierunku naprzemiennego
posiadania piłki.
§ 22
Wszystkie sale, w których będą rozgrywane zawody w bieżącym sezonie powinny
spełniać standardowe wymogi umożliwiające grę w koszykówkę. Weryfikacje
przeprowadzą osoby wskazane przez i na polecenie Wydziału Rozgrywek.
§ 23
Za przekroczenia regulaminowe nakładane będą na kluby kary administracyjne
w wysokościach podanych w Regulaminie Opłat.
§ 24
1. Podpisanie protokołu zawodów przez kapitana drużyny na znak protestu
zobowiązuje klub do bezwzględnego wpłacenia kaucji (Regulamin Opłat) oraz
przesłania szczegółowego uzasadnienia protestu w ciągu 48 godz. od zakończenia
spotkania. Uznanie odwołania powoduje zwrot kaucji w całości. Nie wpłacenie
kaucji nie uruchomi procedury odwoławczej.
2. Od kar administracyjnych nie przysługuje odwołanie.
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§ 25
1. Zawodnik, który w sezonie popełnia trzeci i każdy następny faul techniczny
otrzymuje automatycznie karę dyskwalifikacji w jednym kolejnym meczu danego
cyklu. Do rejestru fauli technicznych nie są wliczone faule opisane przez sędziego
jako kary za flopowanie. Do rejestru fauli zawodników są wliczane faule trenera
typu B, jeśli w załączniku do protokołu wyraźnie wskazano zawodnika jako osobę
odpowiedzialną za orzeczenie faula.
2. Zawodnik, który w sezonie popełni faul dyskwalifikujący otrzymuje automatycznie
karę pauzy w jednym kolejnym meczu danego cyklu wynikającym z terminarza.
Jako faul dyskwalifikujący nie jest traktowane zdyskwalifikowanie zawodnika za
dwa faule niesportowe w meczu.
3. Trener lub osoba towarzysząca, który/a w sezonie popełni faul dyskwalifikujący
otrzymuje automatycznie karę administracyjną przewidzianą w Regulaminie. Jako
faul dyskwalifikujący nie jest traktowane zdyskwalifikowanie za dwa faule
techniczne typu C lub trzy faule techniczne typu B.
4. Karą administracyjną, przewidzianą w Regulaminie, ukarany zostanie klub
trenera, który w sezonie popełni trzeci i każdy następny faul techniczny typu C.
5. Za prowadzenie ewidencji przewinień technicznych i dyskwalifikujących
odpowiedzialne są kierownictwa klubów, a za naruszenie powyższego orzeczony
zostanie walkower (za grę nieuprawnionego zawodnika/-czki). Przewinienia
techniczne wpisane trenerowi za przewinienia zawodników należy bezwzględnie
zaliczyć zawodnikom.
6. Faule dyskwalifikujące i techniczne liczą się oddzielnie.
7. Sędziowie zobowiązani są do dokładnego opisania każdego przewinienia
technicznego i dyskwalifikującego w odpowiednim miejscu protokole zawodów
lub na jego odwrocie.
Uwaga: Wydział Rozgrywek po zapoznaniu się z opisem sędziego w protokole może
nałożyć na zawodnika lub trenera karę dyscyplinarną.
§ 26
1. Zarząd Podlaskiego Związku Koszykówki lub Wydział Rozgrywek, mogą z własnej
inicjatywy lub na prośbę zainteresowanego klubu wysłać na zawody swojego
delegata (komisarza), który zobowiązany jest złożyć pisemne sprawozdanie,
przedstawiając przebieg zawodów od strony porządkowej i organizacyjnej oraz
sportowej. Sprawozdanie to może stanowić podstawę ukarania zawodnika, klubu
lub unieważnienia zawodów. Jeśli dalsze postępowanie wyjaśniające wykaże, że
sędzia zawodów naruszył obowiązujące przepisy, w stosunku do niego na wniosek
Wydziału Rozgrywek postępowanie wyjaśniające przeprowadzi Wydział
Sędziowski.
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2. Koszty delegacji komisarza ponosi odpowiednio Podlaski Związek Koszykówki lub
klub, który o to występuje.
§ 27
We wszystkich przypadkach, w których w niniejszym regulaminie jest mowa
o zawodnikach należy również rozumieć zawodniczki.
§ 28
1. Wydział Rozgrywek orzeka jako I (pierwsza) instancja w sprawach dyscyplinarnych
oraz sprawach wykroczeń przeciwko Regulaminowi Rozgrywek.
2. Odwołania od decyzji dyscyplinarnych rozpatruje Zarząd Podlaskiego Związku
Koszykówki. Odwołania od kar dyscyplinarnych nakładanych na kluby
rozpatrywane będą tylko wtedy, gdy dokonana zostanie wpłata kaucji.
§ 29
Kary administracyjne nałożone przez organizatora rozgrywek (cyklu, etapu) należy
uiszczać na konto tego organizatora w terminie 7 dni od daty otrzymania Decyzji,
a kopię dowodu wpłaty należy niezwłocznie przesłać na adres Wydziału Rozgrywek,
tj. rozgrywki@podlaskikosz.com, pod rygorem zawieszenia w rozgrywkach.
Dane do przelewu:

PODLASKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
ul. Piotrkowska 2, 15-439 Białystok
BGŻ S.A. 29 2030 0045 1110 0000 0073 2030
§ 30
1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, regulowane będą osobnymi
komunikatami w oparciu o regulaminy PZKosz. Ich interpretacja należy do
Zarządu Podlaskiego Związku Koszykówki
2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin Opłat na sezon
2015/2016 oraz regulaminy poszczególnych cykli rozgrywkowych.
§ 31
Istnieje możliwość dopuszczenia zespołów z innego województwa niż podlaskie
w rozgrywkach wojewódzkich pod warunkiem dokonania wszelkich opłat oraz
zastosowania się do niniejszego regulaminu. Klub ten występuje jako PK (poza
klasyfikacją)
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§ 32
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Podlaskiego Związku
Koszykówki na wspólnym posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2015 roku i wchodzi w życie
z dniem podpisania.
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