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REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2017/2018 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w 

Szczecinie.  
 

§ 2 

Zawody rozgrywane są według obowiązujących Przepisów Gry w Koszykówkę, wydanych 

przez Polski Związek Koszykówki z ich ewentualnymi zmianami, podanymi w oficjalnych 

komunikatach PZKosz. 
 

§ 3 

W zawodach organizowanych przez WGiD ZOZKosz obowiązuje Regulamin Zawodów 

Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki, a sprawach nieujętych w 

niniejszym Regulaminie obowiązują regulaminy Polskiego Związku Koszykówki. 
 

§ 4 

Za prawidłowe i zgodne z Regulaminem przeprowadzenie rozgrywek oraz ich weryfikację 

odpowiedzialny jest Wydział Gier i Dyscypliny Zachodniopomorskiego Okręgowego 

Związku Koszykówki. 
 

§ 5 

Rozgrywki Ligi Zachodniopomorskiej odbywać się będą w następujących kategoriach, w 

których obowiązywać będą limity wiekowe / roczniki urodzenia/:  

 

1.  Liga Seniorów                        – 3 liga MLS  

2.  Liga Juniorów Starszych U20M - o awans do MP MLJS 1998 i młodsi 

3.  Liga Juniorów                 U18M - o awans do MP MLJ 2000 i młodsi 

4.  Liga Kadetów                 U16M - o awans do MP MLK 2002 i młodsi 

5.  Liga Młodzików  A        U14M - o awans do MP MLM A 2004 i młodsi 

6.  Liga Młodzików B         U13M – o Mistrzostwo Województwa   MLM B 2005 i młodsi 

7.  Liga żaczków                 U12M – o Mistrzostwo Województwa   MLŻ 2006 i młodsi 

8.  Liga Juniorek Starszych U22K - o awans do MP KLJS 1996 i młodsze 

9.  Liga Juniorek                  U18K - o awans do MP KLJ 2000 i młodsze 

10.  Liga Kadetek                  U16K - o awans do MP KLK 2002 i młodsze 

11.  Liga Młodziczek A         U14K - o awans do MP KLM A 2004 i młodsze 

12.  Liga Młodziczek B         U14K - o Mistrzostwo Województwa   KLM B 2005 i młodsze 

13.  Liga żaczków                 U12K – o Mistrzostwo Województwa   KLŻ 2006 i młodsze 

 

Zawodnik na szczeblu centralnym może wystąpić w dwóch cyklach z cykli od U20 do U14. 
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§ 6 

System rozgrywek oraz terminarz rozgrywek ustala WGiD ZOZKosz. W przypadku, gdy do 

rozgrywek w danej kategorii zgłosi się mniej niż 4 zespoły w województwie 

zachodniopomorskim lub wielkopolskim, rozgrywki będą przeprowadzane, jako strefowe dla 

obu województw. 
 

§ 7 

Zasady awansu do rozgrywek strefowych zostaną podane w komunikatach poszczególnych 

kategorii. 
 

§ 8 

Zawody prowadzą sędziowie wyznaczeni przez Kolegium Sędziów ZOZKosz. 
 

§ 9 

W rozgrywkach może występować więcej niż jeden zespół z danego klubu. Jeżeli miejsca 

premiowane awansem do dalszych gier zajmie więcej niż jeden zespół z tego samego klubu, 

awans uzyskuje tylko jeden zespół. W dalszych rozgrywkach skład zespołu, który uzyskał 

awans może być uzupełniany zawodnikami z pozostałych zespołów danego klubu.  
 

§ 10 

Zawody muszą odbywać się na salach, które spełniają wymogi Przepisów Gry w Koszykówce 

i zostaną zweryfikowane przez WGiD ZOZKosz. 
 

§ 11 

1. We wszystkich rozgrywkach może występować w zespole 12 zawodników. 

2. W rozgrywkach U14, U13 i U12 zespoły muszą grać w składach nie mniej niż 10 i nie więcej 

niż 12 osobowych. 

3. Jeżeli na zawody U14, U13 i U12 zespół zgłosi się w liczbie mniejszej niż 10 zawodników 

przegrywa zawody walkowerem, niemniej jednak zawody musza być rozegrane, jako 

towarzyskie z zasadami ustalonymi przez sędziego głównego w porozumieniu z trenerami 

drużyn. 
 

§ 12 

1. Przełożenie spotkania z ważnych przyczyn może nastąpić za zgodą WGiD, po przesłaniu 

wniosku o przełożenie spotkania, wraz z kopią wniesionej opłaty (załącznik nr 21).  

2. Zespół może przełożyć jedno spotkanie w sezonie, w terminie na 7 dni przed wyznaczoną 

datą meczu, natomiast pozostałe przełożenia są płatne zgodnie z Regulaminem Opłat. 

3. Przełożone spotkania muszą być rozegrane do końca rundy. 

 

§ 13 

Weryfikację zawodów dokonuje WGiD ZOZKosz na podstawie protokółu zawodów.  
 

§ 14 

Procedura składnia protestu dotyczącego przebiegu i wyniku meczu jest następująca: 

1. Kapitan drużyny niezwłocznie po zakończeniu spotkania musi poinformować sędziego 

głównego, że jego drużyna składa protest przeciwko wynikowi meczu oraz złożyć podpis 

w rubryce protokółu zawodów „podpis kapitana w przypadku protestu”. 

2. Drużyna składająca protest musi w ciągu 48 godzin przesłać uzasadnienie protestu na 

piśmie do WGiD, wraz z kopią dowodu wpłaty kaucji w wysokości 300 zł. 

3. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przepada na rzecz ZOZKosz. 

4. Protest nie będzie rozpatrywany, jeśli dotyczyć będzie decyzji (jednej lub wielu) sędziego, 

podjętej świadomie w ramach uprawnień nadanych mu przez Oficjalne Przepisy Gry w 
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Koszykówkę, nie skorygowanej zgodnie z zasadami określonymi w Oficjalnych 

Przepisach Gry w Koszykówkę nawet, jeśli ta decyzja była błędna.  
 

§ 15 

1. WGiD ZOZKosz może w porozumieniu z Prezesem ZOZKosz, z własnej inicjatywy lub na 

prośbę klubu delegować na mecz komisarza, który zobowiązany jest złożyć pisemne 

sprawozdanie. 

2. Sprawozdanie złożone przez komisarza może stanowić podstawę do ukarania zawodnika, 

klubu, unieważnienia zawodów, względnie do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 

przez Kolegium Sędziów w stosunku do sędziego. 

3. Koszty delegacji komisarza technicznego ponosi klub na prośbę, którego delegowano 

komisarza lub drużyna gospodarzy, gdy nominacja nastąpiła z inicjatywy WGiD. 
 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI DRUŻYN 

§ 16 

Zespoły uczestniczące w rozgrywkach oraz trenerzy i osoby towarzyszące drużynie 

obowiązane są przestrzegać postanowień regulaminów i przepisów gry pod rygorem 

stosowania kar regulaminowych. 
 

§ 17 

Kluby, które uczestniczyć będą w rozgrywkach 2 ligi Kobiet 3 Ligi Męskiej muszą posiadać 

aktualną polisę NNW obejmującą zawodników biorących udział w tych rozgrywkach (za 

wyjątkiem zawodników w wieku do juniora starszego). Zawodnicy biorący udział w 

rozgrywkach młodzieżowych organizowanych przez ZOZKosz (do wieku juniora starszego) 

ubezpieczeni są przez Wojewódzką Federację Sportu. 
 

§ 18 

Warunkiem niezbędnym przyjęcia zespołu do rozgrywek jest posiadanie licencji klubowej i 

zgłoszenie zespołu do rozgrywek (załącznik nr 17).  
 

§ 19 

Kluby przed rozpoczęciem sezonu dla danej klasy rozgrywek zobowiązane są uzyskać 

licencje okresowe, dla co najmniej 5 zawodników, a przypadku rozgrywek U14 10 

zawodników (załącznik nr 18). 
 

§ 20 

1. Trenerzy i asystenci zobowiązani są do uzyskania licencji okresowych (załącznik nr 19). 

2. Tylko trenerzy i asystenci, którzy posiadają licencję stałą ( numer z literą A, B, C lub 

D) wydaną po 1 lipca 2014 roku mogą otrzymać licencję okresową. 

3. Tylko trener i asystent posiadający licencję okresową może być wpisany do protokółu 

zawodów. 

4. W składzie drużyny  w rozgrywkach U18 nie posiadającej choćby jednego zawodnika 

pełnoletniego (ukończone 18 lat), oraz w cyklach U16, U14, U13 i U12 musi się 

znajdować co najmniej jeden trener oraz powinien znajdować się opiekun drużyny 

odpowiedzialny za drużynę. W przypadku braku opiekuna drużyny i dyskwalifikacji lub 

niedyspozycji trenera, mecz zostanie przerwany i zweryfikowany jako walkower dla 

przeciwnika 

. 

 
 

§ 21 

Każdy zawodnik drużyny zobowiązany jest posiadać na koszulce z przodu i z tyłu jeden z 

numerów z przedziału 1 - 99, oraz 0 lub 00. 
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§ 22 

1. Zawody należy protokółować na drukach wydanych przez ZOZKosz. 

2. Oryginał protokołu gospodarz zawodów zobowiązany jest przesłać na adres ZOZKosz w 

Szczecinie w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu priorytetem, lecz nie później niż w 

poniedziałek w przypadku spotkań rozgrywanych w sobotę lub niedzielę (decyduje data 

stempla pocztowego). 
 

 

§ 23 

Listę zawodników wytypowanych do gry, ich licencje i książeczki zdrowia, oraz licencje 

trenerów, przedstawiciel drużyny zobowiązany jest przedłożyć komisarzowi technicznemu a 

w razie jego nieobecności sędziemu głównemu, 45 minut przed wyznaczoną godziną 

rozpoczęcia meczu.  
 

§ 24 

Opieka medycznej musi być zapewniona, od co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem 

zawodów aż do ich zakończenia. 
 

§ 25 

Zawody mężczyzn do U16M włącznie należy rozgrywać piłkami o rozmiarze 7, kobiet do 

U18 włącznie, U14M  o rozmiarze 6,  U13M, U12M, U14K, U13K i U12K o rozmiarze 5.  
 

§ 26 

Kluby biorące udział w rozgrywkach poza konkursem zobowiązane są do przestrzegania 

wszelkich postanowień regulaminowych na zasadach ogólnie przyjętych. 
 

III. SPRAWY DYSCYPLINARNE 
 

§ 27 

1. Za przewinienie dyskwalifikujące zawodnik, trener lub osoba towarzysząca na ławce 

automatycznie nie może brać udziału w następnym spotkaniu w danej kategorii 

rozgrywkowej.  

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 zdyskwalifikowany może przebywać podczas meczu wyłącznie na miejscach 

przeznaczonych dla widzów (poza strefą ławki drużyny), natomiast trener lub osoba 

towarzysząca na ławce zdyskwalifikowana musi przebywać poza halą, w której 

rozgrywany jest mecz (włączając szatnie). 

Jeżeli przewinienie dyskwalifikujące zostało nałożone za wysoce niesportowe zachowanie 

WGiD ZOZKosz może zwiększyć wymiar kary. 

 

2. Za prowadzenie ewidencji fauli dyskwalifikujących odpowiedzialne jest kierownictwo 

drużyn. Udział zawodnika, trenera lub osoby towarzyszącej w następnym spotkaniu będzie 

skutkował przyznaniem walkoweru drużynie przeciwnej. 

3. Osoba, wobec której orzeczono karę dyskwalifikacji, przed, w trakcie i po meczu klubu, 

którego jest przedstawicielem, rozgrywanego w czasie trwania kary dyskwalifikacji, nie 

ma prawa przebywać w trakcie meczu w hali, w której rozgrywany jest mecz. 
 

§ 28 

W sprawach dyscyplinarnych obowiązuje Regulamin Dyscyplinarny ZOZKosz, a w sprawach 

nie ujętych w Regulaminie ZOZKosz Regulamin Dyscyplinarny PZKosz. 
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IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

We wszystkich przypadkach, w których w niniejszym Regulaminie jest mowa o zawodnikach 

należy przez analogię rozumieć zawodniczki. 
 

§ 30 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Zachodniopomorskiemu 

Okręgowemu Związkowi Koszykówki. 
 

§ 31 

W załączaniu do Regulaminu znajdują się wzory załączników, jakie należy stosować. 

Załączniki od 1 do 16 załączniki ustanowione przez PZKosz (w tym od 1 do 10, 14 i 16 

potrzebne do rozgrywek ZOZKosz) , od 17 do 23 ustanowione przez ZOZKosz. 
 

§ 32 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd ZOZKosz w Szczecinie w dniu 

30.06.2017 i wchodzi w życie z dniem 01.07.2017 roku. 
 

Prezes ZOZKosz 

 

Konrad Mądry 

 

Spis załączników Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz i Regulaminu 

Zawodów ZOZKosz obowiązujących w sezonie 2017/2018 

 

1. wniosek o przyznanie licencji klubowej PZKosz, 

2. wniosek o przyznanie licencji zawodnika PZKosz, 

3. wniosek o przyznanie licencji trenera PZKosz, 

4. wniosek o list czystości, 

5. list czystości, 

6. promesa listu czystości, 

7. umowa o wypożyczeniu, 

8. umowa szkoleniowa, 

9. umowa o współpracy, 

10. zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych,  

11. wniosek o przyznanie licencji agenta, 

12a. wzór umowy uczennica SMS PZKosz, 

12b. wzór umowy uczeń SMS PZKosz, 

13.   zobowiązanie zawodnika SMS, 

14.   reprezentacja klubu, 

15.   reprezentacja WZKosz, 

16.  odmowa wydania listu czystości, 

17.  zgłoszenie drużyny do rozgrywek ZOZKosz, 

18.  wniosek o wydanie licencji okresowych zawodników ZOZKosz, 

19.  wniosek o przyznanie licencji okresowej trenera ZOZKosz, 

20.  zgłoszenie/ wniosek o wydanie licencji okresowych zawodników do U12 ZOZKosz, 

21.  wniosek o przełożenie spotkania 

22.  załącznik do protokółu U14, U13 i U12 

23. skład drużyny na mecz 
 


