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REGULAMIN
rozgrywek strefy podkarpacko – lubelskiej prowadzonych
przez Podkarpacki Związek Koszykówki i Lubelski Związek Koszykówki
w sezonie 2018/2019
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Rozgrywki mistrzowskie w strefie podkarpacko-lubelskiej prowadzone są przez Podkarpacki Związek Koszykówki jako okręg wiodący - i Lubelski Związek Koszykówki a organizowane przez Wydziały Gier i Dyscypliny na podstawie Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego, Regulaminu Dyscyplinarnego PZKosz, Regulaminów Cykli rozgrywek PZKosz i niniejszego Regulaminu a zawody rozgrywane są według obowiązujących przepisów gry w koszykówkę, wydanych przez PZKosz z ich ewentualnymi zmianami, podanymi w oficjalnych komunikatach PZKosz
§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, PZK i LZKosz.
§3
1. Rozgrywki w sezonie 2018/2019 organizowane są w następujących kategoriach i mogą brać udział zawodnicy:
a) 3 liga M - zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat

- mecze rozgrywane w niedziele

b) U-22 K - urodzone w 1997 roku i młodsze bez graniczeń w cyklu

- mecze rozgrywane wtorek-czwartek

c) U-20 M - urodzeni w 1999 roku i młodsi bez ograniczeń w cyklu

- mecze rozgrywane wtorek-czwartek

d) U-18 M - urodzeni w 2001 roku i młodsi bez ograniczeń w cyklu

- mecze rozgrywane w soboty

e) U-18 K - urodzone w 2001 roku i młodsze bez ograniczeń w cyklu - mecze rozgrywane w niedziele
f) U-16 M - urodzeni w 2003 roku i młodsi bez ograniczeń w cyklu

- mecze rozgrywane w niedziele

g) U-16 K - urodzone w 2003 roku i młodsze bez ograniczeń w cyklu - mecze rozgrywane w soboty
h) U-14 M - urodzeni w 2005 roku i młodsi bez ograniczeń w cyklu

- mecze rozgrywane w soboty

i) U-14 K - urodzone w 2005 roku i młodsze bez ograniczeń w cyklu - mecze rozgrywane w niedziele
j) U-13 M - urodzeni w 2006 roku i młodsi bez ograniczeń w cyklu

- mecze rozgrywane w niedziele

k) U-13 K - urodzone w 2006 roku i młodsze bez ograniczeń w cyklu - mecze rozgrywane w sobotę
l) U-12 M i K (minikoszykówka) urodzeni w 2007 i młodsi

- mecze rozgrywane w soboty/niedziele

W cyklu U-13 M i K oraz U-12 M i K rozgrywki w województwach prowadzone będą oddzielnie. Związki mogą prowadzić inne cykle rozgrywek nie ujęte w niniejszym Regulaminie. Zawodnicy wymienieni w poz. a) – l) muszą posiadać licencję okresową zawodnika na rozgrywki strefowe wydane przez właściwy WZKosz zgodnie z postanowieniami RWS PZKosz.
§4
Za prawidłowe, zgodne z Regulaminem przeprowadzenie rozgrywek odpowiedzialne są WGiD PZK i LZKosz –
adresy e-mail: pzk@podkarpackikosz.com.pl i LZKosz - adres e-mail: wgid@lzkosz.com.pl.
§5
1. Spotkania prowadzą sędziowie uprawnieni do prowadzenia zawodów w sezonie 2018/2019 i wyznaczeni przez
Wydział Sędziowski (WS) PZK lub LZKosz.
2. Wydziały Sędziowskie dokonywać będą obsad sędziowskich z uwzględnieniem minimalizowania obciążeń finansowych ponoszonych przez organizatorów spotkań.
3. Zawody przy stoliku obsługiwać mogą tylko sędziowie zweryfikowani przez WS PZK lub LZKosz.
Brak takich osób w miejscu rozgrywania meczu spowoduje nominowanie sędziów uprawnionych spoza miejsca
rozgrywania meczu, a ekwiwalent sędziowski wypłaci organizator zgodnie z tabelą ekwiwalentów.
4. 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)
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§6
Wszystkie zawody muszą odbywać się na salach zweryfikowanych przez WGiD PZKosz, PZK lub LZKosz posiadających certyfikat weryfikacji obiektu sportowego wymagane Uchwałą Zarządu PZKosz oraz przepisami gry
w koszykówkę.
§7
1. W rozgrywkach sezonu 2018/2019 będą uczestniczyć zespoły, które zgłoszą na piśmie podbitym i podpisanym
przesłanym skanem, e-mail lub listownie na załączniku Nr 1 do Regulaminu rozgrywek swój udział do danego cyklu
rozgrywek w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2018 r. (zgłoszenie wstępne). Zgłoszenie ostateczne należy dokonać do dnia 19.09.2018 r. w systemie ESOR (drogą internetową).
2. Potwierdzenie udziału w rozgrywkach uzależnia się od wpłat zaległości finansowych z ubiegłego sezonu
sportowego w stosunku do klubów, PZKosz, PZK i LZKosz oraz dokonania wpisowego dla danego cyklu
rozgrywek, a także składki członkowskiej w PZK.
3. Wszystkie kluby zgłaszające się do rozgrywek zobowiązuje się do podania najpóźniej przy zgłoszeniu
aktualnych danych kontaktowych osoby upoważnionej do reprezentowania klubu na załączniku nr 1 do
Regulaminu rozgrywek (zał. należy zeskanować i dołączyć do zgłoszenia w systemie ESOR) oraz zał. 3 do RWS
(reprezentacja klubu).
§8
1. Wszystkie wymagane załączniki zamieszczamy w ESOR (skany dokumentów w formacie pdf, aktualne zdjęcia w
formacie jpg)
2. 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 dokonać w systemie
ESOR, a załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu należy wypełnić maszynowo i przesłać w formie edytowalnej
mailem do danego wydziału (który uprawnia zawodników do rozgrywek) oraz załączyć do zgłoszenia w systemie
ESOR. 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 jej braku należy przedłożyć wniosek (zał. nr. 4 do RWS) wraz z załącznikami do jej wyrobienia oraz
dowód wpłaty za wyrobienie tej licencji. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach musi przedstawić
zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych - (zał. nr. 5 do RWS).
3. Istnieje obowiązek posiadania licencji stałych oraz licencji okresowych przez trenerów – warunkiem otrzymania
licencji okresowej jest posiadanie licencji stałej (PZKosz) oraz udział w przedsezonowej konferencji szkoleniowej
centralnej, strefowej lub wojewódzkiej. W przypadku nieuczestniczenia przez trenera w konferencji obowiązuje
dodatkowa opłata w kwocie 300 zł. Przy rejestracji należy przedstawić dokument potwierdzający udział w szkoleniu
przedsezonowym trenerów (dotyczy PZK).
4. Do wyrobienia licencji (zawodnika i trenera) potrzebne jest aktualne zdjęcie.
a) do ESOR należy wprowadzić aktualne zdjęcia zawodników i trenerów spełniające poniższe kryteria:
- format .jpg
- powinno być wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy;
- wymiary zdjęcia 4,5x6,5 cm (531x768 pikseli, rozdzielczość min.: 300 DPI);
- zdjęcie kolorowe;
- tło: białe, jednolite;
- wzrok i twarz powinny być skierowane prosto w obiektyw aparatu;
- uszy powinny być widoczne;
5. Zgłoszenie klubu musi być podpisane przez upoważnione osoby i opatrzone pieczęcią. W zgłoszeniu należy
również podać nazwiska i imiona trenerów oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail).
6. W przypadku, gdy dany klub zgłasza do danego cyklu 2 lub więcej drużyn, zawodnicy danej drużyny zobligowani
są do gry w niej do końca rozgrywek strefy, zarówno w I etapie (wojewódzkich), jak też w II etapie (wspólnych).
7. Drużyny, które zgłoszone są do rozgrywek poza konkursem tzn. nie mogą grać o awans do rozgrywek
centralnych, nie są klasyfikowane w oficjalnych końcowych tabelach. Dla takich rozgrywek tworzona będzie
dodatkowa tabela, w której te drużyny będą uwzględnione. Drugie zespoły danego klubu mogą brać udział
w drugim etapie rozgrywek strefowych (rozgrywki wspólne), ale awans do rozgrywek szczebla centralnego
uzyskać może tylko jedna drużyna danego klubu.
8. Ostateczny termin zgłoszenia zawodników i zawodniczek do ESOR do rozgrywek sezonu 2018/2019 upływa
10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej.
9. Zespoły z danego województwa wszelkie czynności rejestracyjne do rozgrywek, licencji PZKosz i okresowych
załatwiają w siedzibach swojego związku - PZK w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 (hala sportowa) oraz LZKosz
w Lublinie, al. Zygmuntowskie 4. WGiD LZKosz przesyła potwierdzone Listy zgłoszeniowe do WGiD PZK jako
okręgowi wiodącemu w terminie 2 dni przed rozpoczęciem rozgrywek w danym cyklu rozgrywek. W przypadku
braku takiego powiadomienia i braku adnotacji w systemie ESOR na drużynę Może zostać nałożona kara
walkowera, o ile taki zawodnik/-czka weźmie udział w grze.
10. W przypadku rozgrywek prowadzonych przez PZK opłaty regulaminowe wpłacane są na konto PZK, a w przypadku rozgrywek prowadzonych przez LZKosz opłaty regulaminowe wpłacane są na konto LZKosz wg stawek
obowiązujących w Regulaminie opłat danego WZKosz.
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§9
Ostateczny termin zgłoszeń zawodników (dodatkowy):
- dla zawodników własnych
- dla zawodników nowych przychodzących do klubu (transfer)
- dla zawodników wypożyczonych
- dla zawodników powracających z wypożyczenia
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- do końca rozgrywek,
- do 15.01.2019 r.
- do 31.10.2018 r.
- do 15.01.2019 r.

Przy zgłaszaniu do rozgrywek zawodników wypożyczonych, na podstawie umowy szkoleniowej lub współpracy,
kluby muszą dostarczyć zawartą umowę pomiędzy zainteresowanymi klubami, załącznik do umowy oraz pisemną
zgodę zawodnika i opiekunów prawnych (zawodnik niepełnoletni). Warunki zmiany barw klubowych i wypożyczeń
określa Regulamin Współzawodnictwa Sportowego PZKosz na sezon 2018/2019.
§ 10
Wydział Gier i Dyscypliny prześle potwierdzone zgłoszenia do rozgrywek mistrzowskich wyłącznie
po dopełnieniu przez kluby sportowe wszystkich formalności (wpisowe, opłaty regulaminowe, opłacone
zaległości itp.).
Do momentu otrzymania przez klub listy potwierdzonej przez WGiD PZK zawodnik/zawodniczka nie może brać
udziału w zawodach pod rygorem zweryfikowania zawodów jako walkower dla przeciwnika.
§ 11
Jednym z elementów dopuszczenia zawodników do zawodów mistrzowskich są wykazy imienne (skład meczowy
wygenerowany w ESOR oraz karty zdrowia lub zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego z aktualnym wpisem o
zdolności do gry. Wpisów może dokonywać tylko lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarz
posiadający certyfikat PTMS. 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. Karty zdrowia/orzeczenia lekarskie będą obowiązkowo sprawdzane
przez sędziego głównego zawodów. W przypadku braku karty zdrowia przed zawodami lub nieaktualnym badaniem lekarskim wpisanym do karty sędzia główny nie uprawni danego zawodnika do udziału w danych zawodach.
Za brak aktualnych badań odpowiedzialność ponosi kierownictwo klubu i dany zawodnik.
Ponadto, kluby zobowiązane są do ubezpieczenia swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NW).
§ 12
We wszystkich zawodach obowiązują Regulaminy i przepisy dyscyplinarne zatwierdzone przez PZKosz, PZK
i LZKosz 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 w cyklach od U16 wzwyż oraz 10 zawodników
dla U14, U13 i U12 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 i/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 dwoma faulami technicznymi, dwoma faulami niesportowymi lub łącznie
jednym faulem technicznym i faulem niesportowym,
h) nie spowoduje opuszczenia ławki drużyny przez trenera, asystenta trenera, zawodnika lub osoby towarzyszącej tej drużyny ukaranej faulem dyskwalifikującym. Zawodnik odsunięty od gry (np. faule techniczne lub
automatyczna dyskwalifikacja) musi być na miejscach dla widzów (nie na ławce). Trener zdyskwalifikowany
musi przebywać poza halą.
i) została zawieszona w swoich prawach związanych z rozgrywkami.
2. Wygraną walkowerem przyznaje się przeciwnikowi wynikiem 20:0 w punktach koszowych i 2:0 w punktach
meczowych.
3. W serii dwumeczowej z sumowaną punktacją, drużyna, która przegrywa walkowerem w pierwszym lub
drugim meczu przegrywa walkowerem całą serię.
4. W przypadku orzeczenia obustronnego walkowera obie drużyny otrzymują zero (0) punktów meczowych
i zero (0) punktów koszowych.
5. 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 WGiD.
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WGiD może odstąpić od orzeczenia walkowera w razie wystąpienia istotnych okoliczności usprawiedliwiających.
7. W razie spóźnienia się na mecz – z wyjątkiem spóźnienia skutkującego orzeczeniem przegranej bez gry –
klub może być zobowiązany do zapłaty opłaty administracyjnej.
8. Przegrana walkowerem powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej.
9. WGiD PZK może odstąpić od nałożenia kary administracyjnej.
10. Drużyna przegrywa mecz wskutek braku zawodników, jeżeli podczas meczu ma mniej niż dwóch (2)
zawodników na boisku gotowych do gry.
a) Jeżeli drużyna, której przyznano wygraną prowadzi, zostaje utrzymany wynik meczu w momencie jego
przerwania. Jeżeli drużyna, której przyznano wygraną nie prowadzi, wynik zalicza się jako 2:0 w punktach
koszowych i 2:1 w punktach meczowych. Drużyna przegrywająca wskutek braku zawodników otrzymuje
jeden (1) punkt meczowy.
b) W przypadku orzeczenia obustronnej przegranej wskutek braku zawodników obie drużyny otrzymują po
jednym (1) punkcie meczowym i po zero (0) punktów koszowych.
c) Przegrana wskutek braku zawodników nie jest przegraną walkowerem i nie powoduje nałożenia na klub kar
administracyjnych.
6.

§ 13
1. Na klub, który wycofa swój zespół rozgrywek po ogłoszeniu oficjalnego terminarza, nałożona zostanie opłata
regulaminowa określona w § 27 niniejszego regulaminu.
2. Drużyna, która nie stawi się na dwa kolejne spotkania lub trzy w całym cyklu rozgrywek (zweryfikowane jako
walkower), 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.
§ 14
Przypomina się o konieczności ścisłego przestrzegania regulaminu zawodów mistrzowskich dotyczącego terminowego powiadamiania drużyny przeciwnej, WS oraz WGiD PZK i LZKosz o terminie, miejscu i godzinie
rozgrywania zawodów. Powiadomienia o terminie wprowadzamy w systemie ESOR przy poszczególnych
meczach. Termin ten to co najmniej 5 (pięć) dni przed zawodami. tzn. do poniedziałku do godz. 18.00 należy
wprowadzić termin i miejsce meczu planowanego w terminarzu na sobotę, do wtorku do godz. 18.00 termin i miejsce meczu niedzielnego lub do czwartku do godz. 18.00 gdy mecz planowany jest na wtorek-czwartek. Po tym
czasie możliwość wprowadzenia terminu i miejsca meczu będzie zablokowana a to wiązać się będzie
z opłatą zawartą w Regulaminie opłat.
Zmiana terminu (przełożenie) spotkania może nastąpić jedynie z ważnego powodu i wymaga każdorazowo
zgody WGiD PZK lub LZKosz, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych klubów (pisemna zgoda przeciwnika co
do nowego terminu). W przypadku gdy termin przełożenia będzie finalizowany w terminie krótszym niż 7 dni
przed terminem w terminarzu bez dokonania wpłaty odpowiedniej kwoty, zawartej w regulaminie opłat,
na konto PZK lub LZKosz wniosek taki nie będzie rozpatrzony. Każde przełożenie meczu musi być dokonane na konkretny termin zastępczy.
Zbyt późne powiadomienie o zawodach (krótsze niż 3 dni) może być podstawą do zweryfikowania zawodów jako
walkower dla zespołu przeciwnego, gdy mecz nie doszedł do skutku.
Zawiadomienia należy bezwzględnie umieszczać w systemie ESOR oraz wysłać powiadomienia o zmianie
e-mailem do zainteresowanego klubu, WS oraz WGiD.
§ 15
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. Rozpoczęcie zawodów może być wyznaczone w soboty i w niedzielę w godzinach 10.00 – 19.00,
a w przypadku rozgrywania spotkań w tygodniu należy je rozpocząć w godzinach 14.00 – 19.00.
Inne godziny mogą być wyznaczone jedynie za zgodą drużyny gości. Przy odległości pow. 150 km
od siedziby klubu a miejscem rozgrywania meczy ustala się godziny ich rozpoczęcia między 10.00 a 18.00.
Zwracamy się z prośbą o stosowanie zasad fair play przy wyznaczaniu godziny spotkań. Nie stosowanie się
do tych zaleceń może spowodować zweryfikowanie zawodów jako walkower bez rozegrania meczu.
W podanych terminach rozgrywek przy dacie oznaczającej sobotę – należy rozumieć również niedzielę (a przy
dacie oznaczającej niedzielę – należy rozumieć również sobotę), niemniej jednak prosimy o domówienie terminu
zastępczego z drużyną przeciwną (aby możliwy był udział tych samych zawodników z różnych cykli)
§ 16
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.
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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§ 17
Kluby sportowe będące gospodarzem poszczególnych spotkań zobowiązane są do wpisania wyniku bezpośrednio
w ESOR do godz. 21.00 w dniu meczu oraz do wpisywania statystyk i zeskanowanych protokołów z meczu
najpóźniej w pierwszym dniu roboczym do godz. 20.00. Oryginały protokołów wraz ze składami drużyn
podawanymi sekretarzowi zawodów – przesyłać raz w miesiącu do organizatora rozgrywek (WGiD PZK lub
LZKosz).
§ 18
Upoważniony przedstawiciel gospodarza zawodów zobowiązany jest najpóźniej 30 minut przed zawodami rozliczyć
delegacje sędziowskie. W przypadku „braku” sędziego – delegacja nie będzie rozliczona.
Sędziowie prowadzący zawody przybywają na miejsce ich rozgrywania na 45 minut przed rozpoczęciem zawodów.
§ 19
W związku z błędnymi wpisami do protokołu nr licencji okresowych, imion i nazwisk zawodników, niezgodnymi
z potwierdzonymi „wykazami zgłoszeń” przy stwierdzaniu nieścisłości – na kluby będą nakładane kary. Trener
podpisując przed zawodami protokół zawodów bierze pełną odpowiedzialność za prawidłowe ich wpisanie.
Wpisanie składu drużyny na podstawie przedłożonego składu meczowego do protokołu należy do obowiązku
sekretarza zawodów. Skład meczowy należy dostarczyć sekretarzowi zawodów najpóźniej na 30 min. przed
zawodami na formularzu wygenerowanym z systemu ESOR (w przypadku rozgrywek U-13 i U-12 obowiązuje zał.
Nr 4 do Regulaminu rozgrywek - druk należy wypełnić komputerowo). Druki składów meczowych gospodarz
zawodów ma obowiązek przesłać wraz z protokołem zawodów!
§ 20
Zawody protokołowane są w 3 egzemplarzach na oficjalnych protokołach PZKosz, PZK lub LZKosz. Wszystkie
kopie muszą być czytelne. Oryginał otrzymuje Wydział Gier i Dyscypliny prowadzący rozgrywki danego cyklu
i etapu.
§ 21
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.
Brak imiennej pieczątki zostanie uznany, jako nieobecność lekarza (pielęgniarki) na zawodach i spowoduje
nałożenie kary administracyjnej. Opieka medyczna ma obowiązek przebywać i być dyspozycyjna na hali sportowej
na 20 min przed rozpoczęciem zawodów i do czasu opuszczenia hali przez drużyny biorące udział w meczu.
W przypadku opuszczenia opieki medycznej podczas zawodów hali sportowej sędzia główny zawodów może
przerwać mecz.
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.
§ 22
W rozgrywkach mistrzowskich gospodarz dostarcza sędziemu minimum dwie niezniszczone piłki posiadające
parametry zgodne z przepisami gry w koszykówkę.
§ 23
W zespołach grających w cyklu 3 ligi M oraz w rozgrywkach młodzieżowych mogą występować wyłącznie
zawodnicy miejscowi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyduje Zarząd PZKosz.
§ 24
Każda drużyna młodzieżowa (U-22, U-20, U-18, U-16, U-14, U-13, U-12) biorąca udział w meczu mistrzowskim
powinna występować w minimum 10-ciu (nie więcej niż 12) zawodników obecnych na zawodach i zdolnych do
gry. Za brak każdego zawodnika poniżej 10 nakładana będzie kara administracyjna (w przypadku U-14, U-13, U-12
meczu nie można rozpocząć gdy zespół liczy mniej niż 10 zawodników zdolnych do gry).
Każda drużyna młodzieżowa (U-18, U-16, U-14, U-13, U-12) biorąca udział w meczu mistrzowskim musi posiadać
oprócz trenera drugą osobę pełnoletnią (asystent trenera, kierownik lub opiekun drużyny), która jest upoważniona
do opieki nad zespołem i musi być wpisana przed meczem do formularza składu drużyny. Osoba ta musi
przebywać w strefie ławki.
W przypadku braku takiej osoby i dyskwalifikacji lub niedyspozycji trenera, mecz zostanie przerwany
i zweryfikowany jako walkower dla przeciwnika.
§ 25
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 oraz wyznaczenia strefy ławki drużyn,
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określenia i przygotowania stałego miejsca dla lekarza w strefie ławki drużyny, która występuje w roli
gospodarza.
posiadania dwóch sprawnych stoperów do mierzenia czasu gry i czasu akcji,
posiadania tablicy wyników, tabliczek z numerami 1-5 określającymi ilość przewinień zawodnika, oraz dwie
czerwone chorągiewki z płótna o wymiarach 15 x 20 cm (lub inne sygnalizatory – markery - w czerwonym
kolorze)
posiadania urządzenia (strzałki) do pokazywania kierunku naprzemiennego posiadania piłki.

§ 26
Wszystkie sale, w których będą rozgrywane zawody w bieżącym sezonie muszą zostać zweryfikowane i posiadać
certyfikat o dopuszczeniu do rozgrywek (nie dotyczy sal zweryfikowanych przez PZKosz). Weryfikacje
przeprowadzą członkowie WGiD PZK lub LZKosz.
§ 27
Za przekroczenia regulaminowe nakładane będą na kluby kary administracyjne w wysokościach podanych
w Regulaminie Opłat.
§ 28
1. Podpisanie protokołu zawodów przez kapitana drużyny na znak protestu zobowiązuje klub do bezwzględnego
wpłacenia kaucji 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 można się odwołać.
§ 29
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 w załączniku do protokołu 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 lub jeden faul techniczny i jeden faul niesportowy.
3. Trener lub osoba towarzysząca, który w sezonie popełni faul dyskwalifikujący otrzymuje automatycznie karę
administracyjną przewidzianą w Regulaminie kar. Jako faul dyskwalifikujący nie jest traktowane zdyskwalifikowanie
za dwa faule techniczne typu C lub trzy faule techniczne typu B.
4. Karą administracyjną, przewidzianą na Liście Kar Administracyjnych, 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.
Sędziowie zobowiązani są do dokładnego opisania każdego przewinienia technicznego i dyskwalifikującego
na odwrocie protokołu.
Uwaga: WGiD po zapoznaniu się z opisem sędziego w protokole może nałożyć na zawodnika lub trenera karę
dyscyplinarną.
§ 30
Zarządy i WGiD Podkarpackiego Związku Koszykówki lub Lubelskiego Związku Koszykówki mogą z własnej
inicjatywy lub na prośbę zainteresowanego klubu wysłać na zawody swojego obserwatora 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 także sędzia zawodów naruszył
obowiązujące przepisy, w stosunku do niego na wniosek WGiD PZK lub LZKosz postępowanie wyjaśniające
przeprowadzi Wydział Sędziowski. Ostateczną decyzję wydaje Zarząd.
Koszty delegacji obserwatora ponosi związek lub klub, który o to występuje.
§ 31
We wszystkich przypadkach, w których w niniejszym regulaminie jest mowa o zawodnikach należy również
rozumieć zawodniczki
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§ 32
Wydział Gier i Dyscypliny lub rzecznik dyscyplinarny okręgu orzeka jako I (pierwsza) instancja w sprawach
dyscyplinarnych oraz sprawach wykroczeń przeciwko regulaminowi rozgrywek. Odwołania od decyzji
dyscyplinarnych rozpatruje Zarząd PZK lub LZKosz. Odwołania od kar dyscyplinarnych nakładanych na kluby
rozpatrywane będą tylko wtedy, gdy dokonana zostanie wpłata kaucji.
§ 33
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 WGiD, pod rygorem zawieszenia w rozgrywkach.
§ 34
1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, regulowane będą osobnymi komunikatami w oparciu o regulaminy
PZKosz. Ich interpretacja należy do Zarządów Podkarpackiego i Lubelskiego Związku Koszykówki.
2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są Regulaminy opłat PZKosz, PZK i LZKosz na sezon 2018/2019.
§ 35
Istnieje możliwość dopuszczenia zespołów z innego województwa niż strefy podkarpacko-lubelskiej w rozgrywkach
wojewódzkich pod warunkiem dokonania wszelkich opłat oraz zastosowania się do niniejszego regulaminu. Klub
ten występuje jako PK (poza klasyfikacją)
§ 36
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd:
- Podkarpackiego Związku Koszykówki w dniu
- Lubelskiego Związku Koszykówki w dniu

Za Zarząd PZK
Prezes
/ - / Zbigniew Błażkowski

15 - 09 - 2018 r.
19 - 09 - 2018 r.

Za Zarząd LZKosz
Prezes

/ - / Marek Lembrych

