REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK
PUCHAR PZKOSZ
SEZON 2017/2018
Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach
organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie Współzawodnictwa
Sportowego PZKosz.
Użyte skróty:
Puchar = Puchar PZKosz Kobiet i Mężczyzn
PZKosz = Polski Związek Koszykówki
1. UDZIAŁ KLUBÓW
1.1. W rozgrywkach Pucharu dowolny udział biorą kluby uczestniczące w rozgrywkach
cykli: 1 Liga Mężczyzn, 2 Liga Mężczyzn, 3 Liga Mężczyzn oraz Basket Liga Kobiet, 1
Liga Kobiet, 2 Liga Kobiet.
1.2. Zgłoszenia lub wycofania z udziału w Pucharze należy dokonywać w terminach
ustalonych w komunikacie z systemami rozgrywek wydanym do 10 sierpnia 2017
roku, na oficjalnym druku PZKosz (Załącznik 19).
1.3.
Kluby 3 Ligi Mężczyzn i 2 Ligi Kobiet biorą udział w Lidze na podstawie
zgłoszenia zawierającego wykaz wydanych licencji okresowych zawodników,
potwierdzonego przez właściwy WZKosz.
1.4.
Rozgrywki Pucharu będą prowadzone oddzielnie dla drużyn mężczyzn i
kobiet.
2. SYSTEM ROZGRYWEK I TERMINARZ
2.1. Puchar jest rozgrywany w systemie "przegrywający odpada", w formie mecz i
rewanż w każdej rundzie. Pary wyłaniane są w losowaniu. Do etapu z
uczestnictwem ośmiu zespołów włącznie przy rozstawieniu do losowania
zastosowane zostanie kryterium geograficzne.
2.2. Awans do kolejnej rundy uzyskuje zwycięzca dwumeczu.
2.3. Dla czterech najlepszych drużyn zorganizowany zostanie turniej finałowy w
formule Final Four. Organizator turnieju zostanie wyłoniony przez Komisję
Przyznawania Turniejów Szczebla Centralnego po wyłonieniu czwórki uczestników.
2.4. W przypadku braku chętnych do organizacji turnieju finałowego, Wydział
Rozgrywek PZKosz może zrezygnować z organizacji turnieju finałowego i wówczas
Puchar jest rozgrywany do wyłonienia zwycięzcy według zasad przedstawionych w
pkt. 2.1. do 2.2.
2.5. System rozgrywek, terminarz meczów i losowań Pucharu zostanie ustalony i
ogłoszony w formie komunikatu przez Wydział Rozgrywek PZKosz nie później niż do
dnia 31 stycznia 2017 roku. System rozgrywek będzie obejmował możliwość udziału
w rozgrywkach drużyn, które nie zakwalifikowały się do play-off w rozgrywkach 1
Ligi Mężczyzn, 2 Ligi Mężczyzn oraz Basket Ligi Kobiet i 1 Ligi Kobiet oraz odpadły z
tych rozgrywek w pierwszej rundzie play-off, a także możliwość równoległej gry w
rozgrywkach półfinałów i finałów 3 Ligi Mężczyzn i 2 Ligi Kobiet.
3. ORGANIZACJA ROZGRYWEK
3.1. W rozgrywkach Pucharu obowiązują zasady dotyczące terminów meczów, licencji
okresowych, udziału zawodników i kar administracyjnych takie, jakie obowiązują w
cyklu macierzystym klubu uczestniczącego.
3.2. W rozgrywkach Pucharu obowiązują zasady dotyczące wyposażenia hali,
organizacji meczów, sędziów i komisarzy oraz marketingowe i medialne takie, jak
w cyklu macierzystym klubu gospodarza meczu. Kluby 3LM obowiązują zasady
dotyczące wideo i statystyk takie jak w rozgrywkach 2LM.

3.3. Za udział w rozgrywkach Pucharu nie jest pobierana opłata licencyjna startowa
(wpisowe).
3.4. Zawodnicy posiadający równocześnie licencję okresową na grę w dwóch drużynach
uczestniczących w Pucharze (na podstawie umowy szkoleniowej lub w barwach
tego samego klubu) mogą brać udział w meczach tylko jednego z nich. Wybór
drużyny przez zawodnika jest potwierdzony udziałem w grze w meczu jednej z
drużyn. Udział w grze drużyny zawodnika, który wcześniej wziął udział w meczu
drugiej z drużyn, w których posiada równocześnie licencję okresową na grę,
powoduje orzeczenie przegranej walkowerem.
4. WERYFIKACJA MECZÓW
4.1. Ewidencję i weryfikację rozgrywek Pucharu prowadzi Wydział Rozgrywek PZKosz.
4.2. Komunikaty weryfikacyjne i zawierające terminarz meczów będą wydawane po
każdym Etapie rozgrywek.
4.3. Drużyna ma prawo złożyć do Wydziału Rozgrywek PZKosz jako organu I instancji
protest przeciwko weryfikacji wyniku meczu zgodnie z protokołem w związku z
wydarzeniami i okolicznościami związanymi z rozgrywaniem meczu. Procedura
protestu musi być zgodna z zapisami Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego
PZKosz.
4.4. Warunkiem rozpatrzenia wniesionego protestu jest wpłacenie przez wnoszącego
kaucji określonej w Regulaminie Opłat PZKosz, właściwej dla cyklu rozgrywek
drużyny wnoszącej kaucję.
4.5. Procedurę składania protestu określają Oficjalne Przepisy Gry w Koszykówkę oraz
poniższe przepisy:
4.5.1. Kapitan drużyny niezwłocznie po zakończeniu meczu (przed podpisaniem
protokołu przez sędziów i komisarza) musi poinformować Komisarza, że jego
drużyna składa protest przeciwko wynikowi meczu oraz złożyć podpis w
rubryce protokołu meczu „podpis kapitana w przypadku protestu”. Dla uznania
protestu za ważny, konieczne jest, aby przedstawiciel Klubu złożył pisemne
potwierdzenie protestu na ręce Komisarza w ciągu 60 minut od zakończenia
meczu.
4.5.2. Jeżeli protest zostanie złożony, Komisarz w ciągu 90 minut po zakończeniu
spotkania informuje o tym fakcie Wydział Rozgrywek PZKosz.
4.5.3. Drużyna składająca protest musi przesłać jego treść w ciągu 48 godzin od
zakończenia meczu do Wydziału Rozgrywek PZKosz, a wraz z jego treścią kopię
dowodu wpłaty kaucji.
4.6. Jeśli drużyna składająca protest nie złoży treści protestu i/lub nie wpłaci kaucji w
określonym w pkt. 6.5.3. terminie, podlega karze określonej na Liście Kar
Administracyjnych, właściwej dla cyklu rozgrywek drużyny, a protest nie będzie
rozpatrywany.
4.7. Wydział Rozgrywek PZKosz wydaje rozstrzygnięcie w sprawie w terminie 7
(siedmiu) dni od złożenia protestu. W szczególnych przypadkach termin ten może
ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż o kolejne 7 (siedem) dni.

5. SĘDZIA DYSCYPLINARNY
5.1. Sprawy dyscyplinarne związane z udziałem w rozgrywkach Pucharu reguluje
Regulamin Dyscyplinarny PZKosz.
5.2. Zarząd PZKosz powołuje Sędziego Dyscyplinarnego i ewentualnie jego zastępców,
którzy orzekają w sprawach dyscyplinarnych Pucharu.
6. KARY ZA FAULE
6.1. Zawodnik, trener lub osoba towarzysząca na ławce, która popełni faul
dyskwalifikujący, otrzymuje automatycznie karę dyskwalifikacji w jednym
kolejnym meczu Pucharu oraz karę administracyjną, przewidzianą na Liście Kar
Administracyjnych właściwej dla cyklu rozgrywek drużyny. Jako faul
dyskwalifikujący nie jest traktowane zdyskwalifikowanie zawodnika za dwa faule
niesportowe lub techniczne w meczu oraz trenera za dwa faule techniczne typu C
lub trzy faule techniczne typu B. Zawodnik taki może przebywać podczas meczu
wyłącznie na miejscach przeznaczonych dla widzów (poza strefą ławki drużyny),
natomiast trener lub osoba towarzysząca na ławce musi przebywać poza halą, w
której rozgrywany jest mecz (włączając szatnie).
6.2. Wydział Rozgrywek PZKosz poinformuje pisemnie (za pomocą skanowanego
dokumentu wysłanego mailem) o nałożeniu kary klub zawodnika objętego
automatyczną dyskwalifikacją w związku z pkt. 6.1.
6.3. W przypadku braku możliwości odbycia kary w sezonie 2017/2018 (koniec sezonu
drużyny), kara, o której mowa w pkt. 6.1. jest anulowana.
6.4. W rozgrywkach Pucharu nie obowiązują kary za faule nałożone za faule popełnione
w rozgrywkach ligowych.
7. CEREMONIE I NAGRODY
7.1. Wydział Rozgrywek PZKosz zorganizuje ceremonię wręczania pucharu dla
zwycięzcy i innych nagród po zakończeniu turnieju finałowego.

8.

DANE KONTAKTOWE

Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu PZKosz
adres: ul. Erazma Ciołka 10, 01-402 Warszawa
telefon: +48 22 836 38 00, wew. 713
e-mail rozgrywki@pzkosz.pl
konto bankowe 89 1240 5918 1111 0000 4910 0693
Logistyka rozgrywek Pucharu:
Adam Romański
a.romanski@pzkosz.pl
telefon: +48 602 790 300
Dyrektor Wydziału Rozgrywek:
Adam Romański
a.romanski@pzkosz.pl
telefon: +48 602 790 300
Przewodniczący Komisji Rozgrywek (nadzór z ramienia Zarządu PZKosz)
Michał Lesiński
m.lesinski@pzkosz.pl
telefon: +48 601 247 082
Przewodniczący Komisji Sędziowsko-Komisarskiej (nadzór z ramienia Zarządu PZKosz)
Marek Lembrych
m.lembrych@pzkosz.pl
telefon: +48 885 881 003
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Korespondencja pomiędzy osobami fizycznymi lub prawnymi wymienionymi w
niniejszym regulaminie, a także pomiędzy tymi osobami a PZKosz powinna być
prowadzona poprzez przesłanie mailem zeskanowanych dokumentów, chyba, że co
innego wynika przepisów szczegółowych.
9.2. We wszystkich innych kwestiach związanych z prowadzeniem rozgrywek
mistrzowskich, a nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd PZKosz, o
ile przepisy szczególne nie przewidują w tych dziedzinach kompetencji innych
organów.
9.3. Zarząd PZKosz ma prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
9.4. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZKosz.
9.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd
PZKosz i obowiązuje na sezon 2017/2018.

