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REGULAMIN KARANIA DYSCYPLINARNEGO 

stanowiącego załącznik do Regulaminu Zawodów ZOZKosz 
 

§1 

W rozgrywkach prowadzonych przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki 

obowiązuje Regulamin Dyscyplinarny PZKosz z dnia 12.06.2017,  z wyjątkiem ustaleń 

zawartych w niniejszym Regulaminie.  

 

§2 

Zgodnie z §6 ust.6 Regulamin Dyscyplinarnego PZKosz wydłuża się terminy w ust. 3 do 3 

dni, a w ust. 5 pkt.1 i pkt. 2 do 3 dni, w pkt. 3 do 7 dni, oraz w pkt. 4 od[obwiednio 14 i 30 

dni. 

 

§3 

1. Zgodnie z §13 Regulamin Dyscyplinarnego PZKosz organem orzekającym w I 

instancji jest Sędzia Dyscyplinarny, który w sprawach dyscyplinarnych orzeka 

jednoosobowo. 

2. Sędziego Dyscyplinarnego wyznacza WGiD ZOZKosz. 

 

§4 

1. Ustala się następujące rodzaje kar dyscyplinarnych: 

1) kara pieniężna, 

2) dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia osoby uczestniczącej we współzawodnictwie    

     sportowym, 

3) okresowy zakaz rozgrywania spotkań z udziałem publiczności (dotyczy klubu), 

4) okresowy zakaz rozgrywania spotkań na obiekcie sportowym (dotyczy klubu), 

5) okresowy nakaz rozgrywania meczów w roli gospodarza w odległości, co najmniej 40  

     km od siedziby klubu, 

6) zakaz dokonywania zmian barw klubowych (dotyczy klubu), 

7) okresowy zakaz zawierana umów szkoleniowych(dotyczy klubu). 

8) wykluczenie z rozgrywek (dotyczy klubu). 

2. Kary dyscyplinarne wskazane w ust.1 mogą być wymierzane łącznie. 

 

§5 

1. Od orzeczeń dyscyplinarnych stronom przysługuje odwołanie do Zarządu ZOZKosz, jako 

II instancji. 

2. Wniesienie odwołania winno nastąpić jednocześnie z wpłatą kaucji odwoławczej w 

wysokości ustalonej przez ZOZKosz. Nie podlega rozpatrzeniu odwołanie, jeżeli nie 

została wpłacona kaucja. 

3. Kaucję odwoławczą wpłaca się na konto ZOZKosz. 

4. Jeżeli odwołanie zostanie uwzględnione w całości kaucja zostanie zwrócona. 

5. Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna. 

6. §16 Regulaminu Dyscyplinarnego PZKosz w sprawach dotyczących rozgrywek ZOZKosz 

lub prowadzonych na zlecenie ZOZKosz nie ma zastosowania. 

 

§6 

Ustala się następujący wymiar kar dyscyplinarnych za poszczególne naruszenie przepisów 

dotyczących rozgrywek ZOZKosz lub prowadzonych na zlecenie ZOZKosz, §22 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZKosz nie ma zastosowania: 
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1.  Niesportowe zachowanie się przedstawicieli klubów, trenerów, zawodników oraz osób 
towarzyszących drużynie:  

 a) niesportowe zachowanie się zawodnika, trenera lub działacza (osoby towarzyszącej) 
przed, w czasie lub po zawodach – kara pieniężna w wysokości od 50 zł do 200 zł 
oraz kara zawieszenia (dyskwalifikacji) na okres do 3 miesięcy,  

b)  niesportowe zachowanie się zawodnika, trenera lub działacza (osoby towarzyszącej) 
przed, w czasie lub po zawodach, związane z naruszeniem nietykalności cielesnej 
bądź innym znieważeniem zawodnika, trenera, działacza (osoby towarzyszącej) 
drużyny przeciwnej - kara pieniężna w wysokości od 200 zł do 1.000 zł oraz kara 
zawieszenia (dyskwalifikacji) na okres od 1 spotkania do 12 miesięcy,  

c)   niesportowe zachowanie się zawodnika, trenera lub działacza (osoby towarzyszącej 
drużynie) przed, w czasie lub po zawodach związane z naruszeniem nietykalności 
cielesnej, bądź innym znieważeniem sędziego lub komisarza technicznego 
zawodów - kara pieniężna w wysokości od 300 zł do 1.500 zł, oraz kara 
zawieszenia (dyskwalifikacji) na okres od 4 spotkań do 24 miesięcy,  

d)  nieuzasadnione wejście zawodnika, trenera lub działacza (osoby towarzyszącej) do 
szatni sędziowskiej przed, w czasie lub po zawodach - kara pieniężna w 

wysokości 100 zł,  

e) przewinienie dyskwalifikujące trenera lub asystenta- z wyłączeniem bójki w 

rozumieniu przepisów gry w koszykówkę - kara pieniężna od 50 zł do 200 zł. 
f)  w stosunku do kapitana drużyny można orzec dodatkową karę, w postaci zakazu 

pełnienia funkcji kapitana od jednego do pięciu kolejnych spotkań lub do końca 

sezonu.  
2.  Niesportowe zachowanie się publiczności:  

a) niesportowe zachowanie się wobec sędziów, komisarza technicznego, osób 

funkcyjnych lub drużyny przeciwnej - kara pieniężna w wysokości od 50 zł do 

200 zł,  
b)  rzucanie przedmiotów na boisko - kara pieniężna od 100 zł do 500 zł,  

c)  rzucanie przedmiotów na boisko powodujące wcześniejsze zakończenie zawodów 
lub kontuzję sędziego, komisarza technicznego, zawodnika lub innej osoby - kara 
pieniężna w wysokości od 250 zł do 1.000 zł,  

d) wtargnięcie na boisko przed, w czasie lub po zakończeniu zawodów - kara 
pieniężna w wysokości od 250 zł do 1000 zł, 

.f) użycie rac świetlnych, świec, ogni sztucznych w hali – kara pieniężna w wysokości 
      od 50 zł do 300 zł. 

3. Nieprzestrzeganie procedur regulaminowych związanych z przygotowaniem obiektu 
sportowego do zawodów:  
a)   brak właściwego wyposażenia technicznego - kara pieniężna w wysokości od 20 

zł do 50 zł,  
b)   niewłaściwe zorganizowanie i funkcjonowanie służby porządkowej - kara 

pieniężna w wysokości od 50 zł do 200 zł,  
c)   brak właściwego zapewnienia porządku, bezpieczeństwa i ochrony sędziom, 

komisarzowi technicznemu, drużynie gości oraz zaproszonym gościom 
bezpośrednio przed, w czasie lub po zawodach - kara pieniężna w wysokości od 
100 zł do 300 zł.  

4. Nieprzestrzeganie procedur regulaminowych związanych z przeprowadzeniem 
zawodów:  
a) nie przystąpienie drużyny do gry, zejście drużyny z boiska lub odmowa gry, 

zweryfikowanie spotkania jako walkower - kara pieniężna:  
 o wejście do II ligi m                         -  500 zł 
 o wejście do I ligi k, juniorzy starsi, juniorki starsze    -  300 zł 
 juniorzy, kadeci, juniorki, kadetki                            -  200 zł 
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 pozostałe                                            - 100 zł 
b) udział w spotkaniu zawodnika (zawodników) nieuprawnionego gry - kara pieniężna 

w wysokości od 100 zł do 300 zł i orzeczony walkower,  
c} udział w spotkaniu zawodnika występującego pod fałszywym lub zmienionym 

imieniem lub nazwiskiem - kara pieniężna w wysokości od 200 zł do 500 zł i 
orzeczony walkower,  

d) zawinione opóźnienie w rozpoczęciu zawodów powyżej 15 minut od ustalonego 
czasu rozpoczęcia zawodów – kara pieniężna w wysokości od 50 zł do 100 zł. 

5.  Nieprzestrzeganie przez kierownictwo klubu obowiązujących regulaminów i przepisów 
gry:  

a)  naruszenie zasad dotyczących ubiorów i numerów zawodników oraz umieszczania    
     na ubiorach elementów reklamowych niezgodnie z przepisami- kara pieniężna w   
     wysokości 20 zł za każde naruszenie,  

b)  błędne wypełnienie protokołu zawodów w części dotyczącej nazw drużyn,      

     numerów licencji, nazwisk zawodników i trenerów - kara pieniężna w wysokości  

     od 20 zł do 50 zł,  
c)  użycie niewłaściwego protokołu zawodów, niezgodnego z oficjalnie  
     obowiązującym - kara pieniężna w wysokości 20 zł, 
d)  opóźnione przesłanie do WGiD protokołu zawodów - kara pieniężna w  

     wysokości od 20 zł do 50 zł,  

e)  opóźnienie powiadomienie lub nie powiadomienie sędziów, komisarza  

     technicznego, drużyny przeciwnej, referenta obsad i WGiD ZOZKosz o terminie i  

     miejscu zawodów - kara pieniężna w wysokości od 50 zł,  

f)  brak zapewnienia opieki medycznej w czasie rozgrywania zawodów - kara  
     pieniężna w wysokości od 50 zł,  
g)  nieprzygotowanie obiektu sportowego zgodnie z przyjętymi ustaleniami oraz  

     obowiązującymi przepisami - kara pieniężna od 20 zł do 500 zł,  
     a w wypadku powtarzania się uchybień - zakaz rozgrywania spotkań w tym    

     obiekcie na okres od 1 spotkania do 3 miesięcy,  
h)  zmiana terminu spotkania bez uzgodnienia z WGiD ZOZKosz - kara pieniężna w  
     wysokości 100 zł.  

6.   Udowodniona w sposób niebudzący wątpliwości próba lub dokonanie przekupstwa 

zawodnika, sędziego, działacza - kara pieniężna w wysokości od 500 zł do 2.000 zł 

oraz kara bezwzględnej dyskwalifikacji dla osób związanych bezpośrednio ze 

sprawą na okres od 12 miesięcy do dożywotniej. W takim przypadku w razie 

bezspornej winy przedstawicieli klubu zespół może być wykluczony z rozgrywek 

do końca sezonu i/lub niedopuszczony do rozgrywek w następnym sezonie.  
7.  Udowodniona w sposób niebudzący wątpliwości celowa przegrana w spotkaniu (tzw. 

podkładka) - kara pieniężna obu klubów w wysokości po 2.500 zł.  
8. Nieuzasadnione kontakty przedstawicieli klubów z sędziami – kara pieniężna w 

wysokości od 300 do 1000 zł nakładana na klub.  
 9.  Wycofanie drużyny z rozgrywek kara pieniężna w podwójnej wysokości jak za 

walkower. 
 10.  Przy powtarzających się przypadkach wykroczeń, o których mowa w ust. 3, wysokość 

kary pieniężnej może ulec podwojeniu. 

 11.  W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1-3, niezależnie od kary 

pieniężnej może zostać orzeczony walkower wobec drużyny, która popełniła 

wykroczenie.  
12.  W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w § 2 ust. 2, niezależnie od kary 

        pieniężnej może zostać orzeczony okresowy zakaz rozgrywania spotkań bez 

        publiczności. 
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13.   Kary pieniężne za naruszenie przepisów wskazanych w § 2 ust. 1 – 6 i 8, 9 przez 

zawodnika, trenera, asystenta trenera danego klubu lub osób działających w imieniu 

klubu nakładane są na klub. Sposób rozliczenia pomiędzy klubem a zawodnikiem, 

trenerem, asystentem trenera czy działaczem klubu z tytułu nałożonych kar określa klub. 

14.    Kary nałożone w sezonie 2011/2012, a nie zrealizowane do końca sezonu przechodzą na 

następny sezon. 

 

§6 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd ZOZKosz w dniu 29.06.2017 r. i 

wchodzi w życie z dniem 01.07.2017 r. 

 

 

Prezes ZOZKosz 

 

                                                                                                                             Konrad Mądry 

 

 

 

 


