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REGULAMIN ROZGRYWEK NA SEZON 2019/2020 

 

 

 

 

 

 



 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Rozgrywki mistrzowskie prowadzone są przez Krakowski Okręgowy Związek Koszykówki,  

       a organizuje je Wydział Gier i Dyscypliny KOZKosz. 

 

2. We wszystkich zawodach organizowanych przez KOZKosz obowiązuje Regulamin Rozgrywek 

zatwierdzony przez Zarząd KOZKosz, Regulamin Współzawodnictwa Sportowego PZKosz, 

Regulamin Dyscyplinarny PZKosz, Regulamin Opłat PZKosz, Regulamin Opłat KOZKosz. 

 

3. W rozgrywkach biorą udział zespoły województwa świętokrzyskiego, z którym województwo 

małopolskie tworzy wspólną strefę w rozgrywkach centralnych.  

 

4. W rozgrywkach prowadzonych przez KOZKosz: kadeci/kadetki B, młodzicy/młodziczki, 

chłopcy/dziewczęta, Zarząd KOZKosz zastrzega sobie prawo do modyfikacji niektórych 

Przepisów Gry w Koszykówkę oraz Regulaminu Cyklu PZKosz. 

 

5. W rozgrywkach minikoszykówki U-11 (2009 i młodsi) obowiązuje regulamin zatwierdzony 

oddzielnie. 

 

6. Tytuł „Mistrza Małopolski” nie będzie przyznawany, gdy do rozgrywek zgłosi się mniej niż 4 

zespoły w strefie. 

 

7. Zawodnicy zagraniczni (nie posiadający statusu zawodnika miejscowego w rozumieniu RWS 

PZKosz) mogą występować w rozgrywkach po uzyskaniu indywidualnej zgody Zarządu PZKosz. 

 

8. Sezon sportowy 2019/2020 to okres od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020. 

 

§ 2 

 

1. W sezonie sportowym 2019/2020 rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących klasach 

rozgrywkowych: 

- 2 liga Kobiet        ustali organizator 

- 3 liga Mężczyzn        mecze w niedziele 

- klasa juniorek starszych rocznik 1998 i młodsze   przemiennie  

- klasa juniorów starszych rocznik 2000 i młodsi   w nad przemiennie 

- klasa juniorek   rocznik 2002 i młodsze   w Nd przemiennie 

- klasa juniorów   rocznik 2002 i młodsi    w soboty 

- klasa kadetek A   rocznik 2004 i młodsze   w soboty 

- klasa kadetów A   rocznik 2004 i młodsi   w niedziele 

- klasa młodziczek   rocznik 2006 i młodsze   w niedziele 

- klasa młodzików   rocznik 2006 i młodsi   w soboty 

- klasa dziewcząt starszych rocznik 2007 i młodsze   w soboty 

- klasa chłopców starszych rocznik 2007 i młodsi   w niedziele 

- klasa kadetek B   rocznik 2005 i młodsze   liga 

- klasa kadetów B   rocznik 2005 i młodsi   liga 

minikoszykówka dz/ch   rocznik 2009 i młodsze   turnieje 

 



2. W klasach młodzików, młodziczek, chłopców i dziewcząt obowiązują przepisy szczególne, zawarte 

w załączniku nr 6 do Regulaminu Rozgrywek. 

 

3. WGiD może wyznaczyć inne terminy rozgrywania meczy, gdy będzie taka konieczność. Przerwy w 

terminarzach rozgrywek wynikają z kalendarza PZKosz, zgrupowań kadr wojewódzkich, świąt 

               i ferii zimowych oraz turniejów organizowanych przez KOZKosz. 

 

4. Podane w terminarzach daty rozgrywania zawodów należy traktować jako termin weekendowy                 
(sobota/niedziela). Zmiana terminu w ramach weekendu nie podlega opłacie regulaminowej za 
zmianę terminu meczu. Zmiany tego terminu należy dokonać nie później niż na 7 dni przed 
wyznaczoną datą meczu. 

5. W jednej klasie rozgrywkowej mogą występować dwa lub więcej zespoły tego samego klubu. 

Awans do rozgrywek szczebla centralnego (ćwierćfinały lub półfinały MP) może uzyskać tylko 

jeden zespół. Zapis ten nie dotyczy rozgrywek seniorskich: 3 LM i 2 LK, w których stosuje się 

postanowienia RWS PZKosz. 

 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator rozgrywek może dopuścić do rozgrywek 

mistrzowskich drużynę klubu „poza systemem współzawodnictwa”, przy czym zasady 

uczestnictwa i uwzględnienie lub nieuwzględnianie takiej drużyny w końcowej klasyfikacji muszą 

być ustalone i ogłoszone przed rozpoczęciem rywalizacji. Klub dopuszczony do rozgrywek „poza 

systemem współzawodnictwa” może wystawić do rozgrywek zawodników innych klubów 

wyłącznie za pisemną zgodą klubu aktualnego zawodnika. Okres gry w drużynie „poza systemem 

współzawodnictwa” zalicza się jako uczestnictwo w spółzawodnictwie sportowym. 

 

7. W przypadku rezygnacji drużyny z rozgrywek szczebla centralnego (ćwierćfinały  MP) w jej miejsce 

awansuje drużyna, która zajęła kolejne miejsce w tabeli (np. z gry w MP rezygnuje drużyna, która 

zajęła 2 miejsce w tabeli w strefie, w jej miejsce awansuje drużyna z 3 miejsca w tabeli, a drużyna, 

która zajęła 4 miejsce w rozgrywkach strefowych awansuje z 3 miejsca do MP). 

 

8. Kluby, które w danej klasie zgłosiły dwa lub więcej zespołów, po zakończeniu rozgrywek w strefie 

3 (małopolska-świętokrzyskie) do rozgrywek szczebla centralnego mogą zgłosić wszystkich 

zawodników z tych zespołów. 

 

§ 3 

 

1. Wszelka korespondencja z klubami prowadzona przez KOZKosz (WGiD) odbywać się będzie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Korespondencja elektroniczna wysłana z adresu 

sekretariat@kozkosz.pl  i  wgid@kozkosz.pl  jest uznawana jak przesłana listem poleconym. 

Pisma kierowane będą na wskazane przez Kluby ( w załączniku nr 3 Regulaminu Rozgrywek 

KOZKosz) adresy e-mail i traktowane będą, jako skutecznie doręczone ze wszelkimi tego 

konsekwencjami. Dokumenty przesyłane będą faksem lub listem tylko w wyjątkowych 

przypadkach. 

 

 

2. Na kluby które nie odpowiedzą na pisma z WGiD w wyznaczonym terminie, nakładane będą kary 

administracyjne. 

 

3. Wszelkie załączniki do komunikatów wydawanych przez WR PZKosz, jak również załączniki do 

Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz, mają charakter druków oficjalnych Polskiego 

Związku Koszykówki, wobec czego nieużywanie takich druków skutkować może odmową ich 
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przyjęcia lub orzekaniem kar dyscyplinarnych za nieposługiwanie się drukami oficjalnymi (dotyczy 

również załączników do Regulaminu Rozgrywek KOZKosz). 

 

4. Sprawy związane z rozgrywkami rozpatrywane są w godzinach otwarcie biura KOZKosz. 

 

§ 4 

1. 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). 

2. Kluby zobowiązane są do złożenia oświadczenia (druk załącznik nr 9 Regulaminu Rozgrywek). 

KOZKosz może żądać od klubów przedłożenia kopii umowy ubezpieczenia zawodników. 

 

 

ZGŁOSZENIE DRUŻYN DO ROZGRYWEK 

 
§ 5 

 

1. W rozgrywkach sezonu 2019/2020 będą uczestniczyć zespoły, które zgłoszą swój udział do 

danej klasy rozgrywkowej e-mailem na adres wgid@kozkosz.pl lub sekretariat@kozkosz.pl w 

nieprzekraczalnym terminie do 21.08.2019 r, oprócz klasy chłopców i dziewcząt oraz 

minikoszykówki, gdzie termin upływa 27.09.2019. 

 

2. Zgłoszenie drużyn po wyznaczonych terminach jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydium 

KOZKosz. Termin ten nie może przekroczyć 7 dni, a opłata wpisowa jest podwyższona o 100% 

 

3. Wszystkie zgłoszenia zespołów do rozgrywek będą realizowane za pośrednictwem systemu 

ESOR – załącznik nr 1 do RR KOZKosz na sezon 2019/2020 

 

4. Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach organizowanych przez KOZKosz zobowiązane 

są do dostarczenia wypełnionego i opieczętowanego załącznika nr 3 (Regulamin Rozgrywek) 

w terminie do 16 września 2019 pod rygorem nie dopuszczenia klubu do 

rozgrywek/nałożenia kary finansowej, oraz informowania niezwłocznie KOZKosz o każdej 

zmianie. 

 

5. Zespoły z województwa świętokrzyskiego muszą przedłożyć 2 listy zgłoszeń zawodników (wg 

załącznika nr 2 potwierdzone przez macierzysty, wojewódzki  OZKosz (wcześniej należy 

przesłać listy e-mailem, bez potwierdzenia Związku). 

 

 

6. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest posiadanie licencji klubowej PZKosz i równoczesne 

wpłacenie wpisowego w wysokości odpowiadającej danej klasie z potwierdzeniem dokonanej 

wpłaty – nowo powstałe kluby w rozgrywkach młodzieżowych zostają zwolnione z opłat 

wpisowych do danej klasy rozgrywek, w przypadku zgłoszenia przez klub drugiego zespołu 

       w tej samej kasie rozgrywkowej zostaje on zwolniony z opłaty za drugi zespół. 

 

7. Prolongata wpłaty wymaga zgody Zarządu KOZKosz. 
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8. Kluby, które zgłoszą zespoły kadetów/kadetek A i B są zwolnione z wpisowego za drugi zespół. 

 

9. Zgłoszenie klubu o uprawnienie do gry zawodników i zawodniczek z zaznaczeniem klasy 

rozgrywek należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach wypełnionych alfabetycznie wg wzoru: 

Załącznik nr 2 (inne nie będą przyjmowane!) po uprzednim przesłaniu e –mailem na adres 

wgid@kozkosz.pl - jest to warunek konieczny do uprawnienia zawodników przez WGiD 

       i wydania licencji okresowej. Dotyczy to również zgłoszeń dodatkowych w trakcie sezonu. 

 

10. Wydział Gier i Dyscypliny zwróci klubom potwierdzone zgłoszenie do rozgrywek oraz wyda 

licencje okresowe zawodników wyłącznie po dopełnieniu przez kluby wszystkich formalności. 

 

11. Zespoły, które do swoich nazw wprowadzają nazwę sponsora zobowiązane są wpłacić za 

każdą nazwę sponsora opłatę określoną w Regulaminie Opłat KOZKosz. Nazwa zespołu może 

składać się najwyżej z czterech członów. 

 

ZGŁOSZENIE ZAWODNIKÓW 

 

§ 6 

 

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy zostali uprawnieni do gry. 

 

2. Termin zgłoszeń zawodników (wyrobienie licencji) zostanie ustalony dla poszczególnych 

klubów przez WGiD KOZKosz. Powyższe terminy zostaną przekazane do klubów do dnia 

03.09.2019. 

3. Dokumentacja potrzebna do uzyskania licencji powinna być przedstawiona w wyznaczonym 

terminie w siedzibie Związku przez upoważnionego przedstawiciela klubu. 

 

4. Załącznik nr 2 ma być przesłany drogą elektroniczną przed wyznaczonym terminem zgłoszenia 

zawodników. 

5. Nie dopuszcza się przesłania dokumentów pocztą. Powyższe nie dotyczy dodatkowych 

zgłoszeń zawodników w trakcie sezonu. 

 

6. Dodatkowe zgłoszenie zawodnika (po rozpoczęciu rozgrywek) musi nastąpić, co najmniej trzy 

dni  przed  terminem meczu, aby zawodnik był uprawniony do gry w najbliższym meczu. 

Zawodnikom zgłoszonym w krótszym terminie, licencje okresowe będą wydawane po trzech 

dniach roboczych od dnia zgłoszenia. 

  

 

 

 

 

§ 7 

 

1. Wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez KOZKosz, muszą 

posiadać okresowe licencje zawodnika wydane przez KOZKosz, lub ŚOZKosz w przypadku 

zespołów z woj. świętokrzyskiego (zgodnie z zawartym porozumieniem). 

 

1a.   Warunkiem wydania licencji okresowej jest posiadanie przez zawodnika licencji PZKosz na 

uprawianie koszykówki oraz: 
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- przedłożenie zgłoszenia, 

- dla nowo zgłaszanych zawodników: 1 zdjęcie legitymacyjne (aktualne! Ksero zdjęcia 

wyklucza zgłoszenia) i wypełnioną kartę zgłoszenia do PZKosz (wniosek o licencję stałą 

PZKosz na uprawianie koszykówki wraz z zaświadczeniem lekarskim),  

- zawodnicy posiadający licencję przedłożą je celem przedłużenia ważności, 

- okazanie kopii dokonania wpłat za licencję, 

- przedłożenie (do wglądu) kopii umowy zawartej pomiędzy klubem i zawodnikiem lub kopii 

pisemnego zobowiązania zawodnika do reprezentowania klubu w danym sezonie, 

- oświadczenia klubu – druk załącznik nr 9 Regulaminu Rozgrywek oraz gdy zaistniały niżej 

wymienione fakty przedłożenia: 

 umowy wypożyczenia, umowy szkoleniowej, umowy o współpracy  

 listu czystości przy zmianie barw klubowych, 

 kopii dokonania wpłaty za wypożyczenie, umowę szkoleniową, lub opłaty          

                                           transferowej, 

 kopię dowodu wpłaty ekwiwalentu za wyszkolenie (dotyczy wychowanka      

zmieniającego barwy klubowe po raz pierwszy). 

 Wzory umowy o współpracy, szkoleniowej oraz listy czystości są załącznikami do 

Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz. 

 

2. Opłatę za licencję okresową zawodnika określa Regulamin opłat stosownie do danej klasy 

rozgrywek. 

3. Zawodnik posiadający licencję okresową KOZKosz (np. 3 LM) może na jej podstawie 

występować w niższych klasach, jeśli spełnia limit wieku, z ograniczeniami opisanymi w § 8 pkt. 

1-3 Regulaminu, oraz zapisami RWS PZKosz.  

4. W rozgrywkach 3 ligi męskiej nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy nie byli uprawnieni 

do gry w rozgrywkach wojewódzkich (strefowych – nie posiadają licencji okresowej KOZKosz). 

 

5. Zawodnicy zgłoszeni do klasy kadetów/kadetek B uczestniczą w zawodach na podstawie 

licencji wydanych do klasy kadetów/kadetek A lub młodzików/młodziczek, chyba, że drużyna 

kadetów/kadetek B jest jedyną zgłoszoną przez klub – wówczas wydaje się osobne licencje. 

 

§ 8 

 

1. Zawodnicy/-czki zespołów U-14 (rocznik 2006 i młodsi) mogą dodatkowo występować, 

poza cyklem podstawowym tylko w jednym cyklu rozgrywek młodzieżowych (U-16, U-18, 

U20/22). 

 

2. Zawodnicy/-czki zespołów U-16 mogą poza cyklem podstawowym występować dodatkowo 

tylko w jednym cyklu: U-18 lub U-20/22, oraz seniorach. 

 

3. Zawodnicy/-czki zespołów U-18 mogą dodatkowo, poza cyklem podstawowym 

występować w rozgrywkach U-20/22, oraz seniorskich. 

 

4. Ograniczenia nie dotyczą rozgrywek kadetów/kadetek B, chłopców i dziewcząt 

prowadzonych przez KOZKosz.  

 

5. Zawodnicy zagraniczni (nie posiadający statusu zawodnika miejscowego w rozumieniu 

RWS PZKosz) mogą występować w rozgrywkach po uzyskaniu indywidualnej zgody Zarządu 

PZKosz.  

 



 

§ 9 

 

1. Ostateczny dodatkowy termin zgłoszeń zawodników wypożyczonych i powracających 

 z wypożyczenia upływa 31.10.2019 r. (dotyczy rozgrywek wymienionych w RWS PZKosz). 

 

 

LICENCJE TRENERÓW 

 
§ 10 

 

1. Trenerzy muszą posiadać stałe licencje wydane przez PZKosz, co jest warunkiem 

niezbędnym do otrzymania okresowej licencji trenerskiej.. 

2. Aktualna okresowa licencja trenera wydana przez PZKosz nie zwalnia trenera z obowiązku 

uzyskania licencji okresowej do prowadzenie zespołów w rozgrywkach, dla których 

organizatorem jest KOZKosz.  

3. Trener prowadzący zespól w czasie zawodów musi posiadać aktualną okresową licencję 

trenerską. 

4. Opłaty licencyjne określa Regulamin Opłat KOZKosz i obowiązuje trenerów drużyn z 

województwa małopolskiego.  

§ 11 

 

1. W przypadku braku trenera z aktualną licencją okresową,  zawody  w których występują 

wyłącznie zawodnicy niepełnoletni,  nie mogą być rozegrane (drużyna przegrywa mecz 

walkowerem zgodnie  z Przepisami  Gry w Koszykówkę). 

 

 

ORGANIZACJA ZAWODÓW 
 

§ 12 

 

1. Kluby uczestniczą w rozgrywkach na własny koszt. 

 

2. Gospodarz meczu (turnieju) ponosi wszelkie koszty związane z organizacją 

                              i przeprowadzeniem meczu (turnieju) chyba, że KOZKosz. ustali inne zasady. 

 

§ 13 

 

1. Organizatorem turnieju w ramach rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej jest klub, 

którego zespół zajmie I miejsce po II rundach zasadniczych (w przypadku rozgrywania 

dwóch turniejów, pierwszy organizuje zespół, który zajął niższe miejsce w tabeli). 

 

2. Organizator pokrywa koszty delegacji sędziowskiej (i ew. komisarskiej) i zobowiązany jest 

do takiej organizacji turnieju, aby osobodzień dla drużyn przyjezdnych nie przekroczył 

kwoty 75,- zł. Jeżeli organizator nie jest w stanie zagwarantować takiej stawki, to 

organizacja turnieju może być przekazana następnemu zespołowi w kolejności, który 

zagwarantuje powyższą stawkę. 

 



3. Organizatorem każdego turnieju, we wszystkich klasach rozgrywkowych nie może być 

klub, który nie dysponuje halą wyposażoną w zegary mierzący czas główny i czas akcji 

(24/14 sekund). WGiD odbierze to uprawnienie i organizację turnieju przekaże kolejnej 

drużynie, która po sezonie zasadniczym zajmie drugie (lub trzecie) miejsce i spełni 

wymagania dotyczące hali. 

§ 14 

 

1. Zarząd i WGiD KOZKosz 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 

organizacyjnej i sportowej. 

2. Sprawozdanie może stanowić podstawę ukarania zawodnika, trenera, klubu lub 

unieważnienia zawodów. 

3. Jeżeli dalsze dochodzenie wykaże, że sędzia zawodów naruszył obowiązujące przepisy, 

postępowanie w stosunku do niego, na wniosek WGiD KOZKosz przeprowadzi Wydział 

Sędziowski KOZKosz lub właściwe terytorialnie Kolegium Sędziów. 

4. Koszty delegacji komisarza ponosi klub, który o to występuje, lub KOZKosz, gdy 

nominacja nastąpiła z inicjatywy WGiD lub Zarządu KOZKosz. 

 

 

§ 15 

 

1. Przypomina się o konieczności ścisłego przestrzegania terminowego powiadamiania 

drużyny przeciwnej KOZKosz, Referatu Obsad Wydziału Sędziów KOZKosz (lub właściwego 

terytorialnie Kolegium Sędziów) o dacie, godzinie i miejscu rozgrywania zawodów. 

 

2. Termin ten to 7 dni przed zawodami. W kwestiach spornych na klubie ciąży obowiązek 

udokumentowania dotrzymania w/w terminu. 

 

3. Późne powiadomienie o zawodach będzie podstawą do zweryfikowani zawodów, jako 

walkower dla przeciwnika. 

 

 

4. Niedotrzymanie terminu 7 dni (jak w pkt 2)  w przypadku wyznaczenia obsady 

sędziowskiej, skutkuje zweryfikowaniem zawodów, jako walkower. 

 

§ 16 

 

1. Wniosek Klubu o zmianę terminu meczu, może nastąpić w wyjątkowych, 

uzasadnionych przypadkach, a niedotrzymanie terminu 7 dni przed zawodami tj. późniejszy 

wniosek o przełożenie meczu wymaga uzgodnienia z Wydziałem Sędziów. 

 

 Klub ubiegający się o zmianę terminu zawodów ma obowiązek w formie pisemnej zgłosić 

wniosek do WGiD (załącznik nr. 4), wniosek winien zawierać: 

- pisemną zgodę drużyny przeciwnej, 

- kategorie rozgrywek, 

- termin zawodów zgodnie z terminarzem, 

- termin, godzinę i miejsce, w którym zawody zostaną rozegrane 

- nowy termin musi zostać ustalony tak, aby spotkanie zostało rozegrane najszybciej jak 

   to jest możliwe i obowiązkowo przed zakończeniem I lub II rundy rozgrywek, w której 



   zmieniono termin 

- przyczynę zmiany terminu zawodów, 

- dowód wniesienia opłaty regulaminowej 

- opłatę za zmianę terminu meczu wnosi klub, na wniosek  którego zmieniono termin. 

        2.     WGiD nie będzie pobierał opłat za przełożenie meczu gdy: 

 - zawodnicy lub trenerzy biorą udział w zgrupowaniach kadr Polski i kadr   

                wojewódzkich, 

 - klub udokumentuje brak dostępu do hali na której rozgrywa zawody. 

       3.      Bez spełnienia powyższych zaleceń WGiD nie będzie udzielał zgody na zmianę     
                terminów   zawodów, które zostaną zweryfikowane, jako walkower. 
   

4.     Po uzyskaniu zgody WGiD Klub ubiegający się o zmianę terminu meczu powiadamia 
     sędziów i właściwy terytorialnie Wydział Sędziów (Kolegium Sędziów) w terminie nie 

                   krótszym niż 5 dni przed zawodami. 
 

5. W przypadku zmiany gospodarza zawodów, Klub będący dotychczas gospodarzem 
zobowiązany jest do odwołania wyznaczonych sędziów, natomiast Klub przejmujący 
funkcję gospodarza winien powiadomić właściwy Wydział Sędziów WZKosz  o miejscu i 
terminie zawodów, celem wyznaczenia obsady sędziowskiej. 
 

6. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Klubami w sprawie ustalenia nowego terminu      
  przełożonego (za zgodą WGiD KOZKosz) meczu, decyzję o nowym terminie  
  podejmie  z urzędu Przewodniczący WGiD KOZKosz.                                        

 
     § 17 

 
1. Zaświadczenie lekarskie o niezdolności kilku zawodników danej drużyny do gry, nie 

stanowi automatycznie usprawiedliwienia nieobecności drużyny na zawodach. Decyzję 
ostateczną o ustaleniu ewentualnie nowego terminu spotkania może podjąć tylko WGiD 
KOZKosz. 

2. Udział tych samych zawodników w kilku klasach rozgrywkowych nie stanowi podstawy do 
przełożenia meczu z urzędu w warunkach kolizji terminów. 

 
 

§ 18 
 

1. Zmiana terminu rozgrywania dwóch ostatnich kolejek we wszystkich klasach 
rozgrywkowych jest niedopuszczalna, pod rygorem zweryfikowania zawodów  jako 
walkower. WGiD KOZKosz może, w drodze wyjątku wyrazić zgodę na rozegranie 
spotkania tzw. „awansem”, we wcześniejszym terminie. 
 

§ 19 
 

2. Kluby zobowiązane są niezwłocznie uzupełnić dane adresowe klubu oraz adres sali, na 
której będzie rozgrywał mecze, na stronie internetowej KOZKosz w zakładce Kluby 

 
 

§ 20 
 

1. Gospodarze zawodów zobowiązani są do wyznaczenia 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 (biorąc pod wagę najtańszy środek 
lokomocji. 



 
2. Rozpoczęcie zawodów może być wyznaczone w soboty w godzinach 10.00 - 17.00, a w 

niedzielę: w godzinach 10.00 - 15.00 drużyny młodzieżowe; do 17.00 3 liga Mężczyzn.  
W 2 lidze Kobiet dopuszczalne godziny rozpoczęcia zawodów wyznaczy organizator. 
 

3.  Wyznaczone na termin weekendowy mecze drużyn klubów, które jednocześnie 
wystawiają drużyny w wyższym cyklu rozgrywkowym (I LK, I LM 2 LM, 3 LM) muszą się 
odbywać w niedzielę, chyba że zgodę na inny dzień rozegrania meczu wyda na piśmie 
zainteresowany klub. Zmiana tego postanowienia wymaga zgody Wydziału Gier 
 i Dyscypliny KOZKosz. 
 

 

4. W przypadku rozgrywania spotkań w tygodniu należy je rozpoczynać nie wcześniej niż  
o  godz. 17.00.   

 

5. Inne godziny mogą być wyznaczone jedynie za zgodą drużyny gości i Wydziału Sędziów 
KOZKosz. Zwracamy się z prośbą o stosowanie zasad fair play przy wyznaczaniu godziny 
spotkań. 

 

6. Niestosowanie się do tych zaleceń może spowodować zweryfikowanie zawodów, jako 
walkower bez rozegrania meczu. W sprawach spornych decyzję o godzinie rozegrania 
zawodów podejmie WGiD. 

 

 
§ 21 

1. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia właściwej zgodnej z zapisami RWS 

PZKosz opieki medycznej (lekarz, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu) 30 minut 

przed zawodami. 

2. Zabrania się rozpoczęcia rozgrzewki zawodników przed meczem w przypadku braku 

opieki medycznej. 

3. W przypadku braku właściwej opieki medycznej (zgodnej z wymogami RWS PZKosz) 

zawody nie mogą być rozpoczęte. W takim przypadku decyzje odnośnie nieodbytego 

spotkania podejmie WGiD po wyjaśnieniu zdarzenia – stosuje się zapisy § 34 pkt 4c 

Regulaminu Rozgrywek. 

4. Sędziowie zobowiązani są do szczegółowego opisania każdego przewinienia technicznego 

i dyskwalifikującego w protokole zawodów na wszystkich egzemplarzach (dosłowny cytat 

wypowiedzianych słów, nazwisko i imię zawodnika) oraz przesłanie e-mailem wiadomości 

o szczególnych incydentach podczas zawodów na adres wgid@kozkosz.pl w terminie do 

24 godzin po zakończeniu spotkania. 

5. Sędziowie zobowiązani są do szczegółowego opisania wszelkich kontuzji zawodników 

odniesionych w czasie zawodów (zauważonych lub zgłaszanych przez zawodników i 

trenerów – opisu w protokole wymagają firmy ubezpieczeniowe). 

6. W przypadku orzeczenia przez sędziego faulu dyskwalifikującego w stosunku do trenera 

prowadzącego zespół występujący w rozgrywkach młodzieżowych, mecz zostaje 

przerwany, a  drużyna przegrywa walkowerem. 

7. Zawody mogą być kontynuowane tylko wtedy, gdy na ławce obecny jest asystent 

posiadający aktualną licencję (wpisany do protokołu), lub gdy w hali obecny jest inny 

trener  tego klubu posiadający  licencję okresową  na sezon 2019/20. 

a. Trener przedłoży sędziemu licencję 

b. Sędzia zobowiązany jest do wpisania w uwagach protokołu nazwiska, imienia, numeru 

licencji,  a pod tym zapisem  trener  złoży własnoręczny podpis. 



 

§ 22 

 

1. Wszystkie mecze prowadzą sędziowie delegowani przez Wydział Sędziowski KOZKosz i 

Kolegium Sędziów OZKosz (Kielce),oraz sędziowie reprezentujący Okręgi z którymi 

KOZKosz. posiada stosowne porozumienia. 

 

2.  W sezonie 2019/20 Zarząd KOZKosz. dopuszcza do prowadzenia zawodów przez 4 

(czterech) sędziów nominowanych przez WS KOZKosz. w klasach rozgrywkowych od U-18 

do U-14. pod warunkiem zapewnienia obecności osoby mierzącej czas gry przez klub 

będący gospodarzem zawodów. Warunkiem koniecznym do wyznaczania zmniejszonej 

obsady jest pisemna deklaracja Klubu występującego o taką obsadę w sezonie 2019/20, 

zawierająca: 

 

 - klasę rozgrywek w której WS KOZKosz. wyznaczać będzie tylko 2-osobową obsadę 

stolika sędziowskiego (sekretarz, mierzący czas akcji) 

 - zobowiązanie Klubu do zapewnienia obecności osoby delegowanej przez Klub do 

obsługi zegara czasu głównego zawodów (pod nadzorem sędziów KOZKosz). 

 Powyższe zobowiązanie ważne na sezon 2019/20, musi być złożone przez Klub przed 

rozpoczęciem rozgrywek i jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości ewentualnych 

konsekwencji związanych z brakiem wyznaczonej przez klub osoby na meczu. Uwaga! W 

przypadku braku zgody drużyny gości na rozegranie zawodów przy niepełnej obsadzie 

stolika sędziowskiego, mecz zostanie zweryfikowany przez WGiD KOZKosz. jako v.o. na 

korzyść zespołu gości. 

 

3. Wydział Sędziów KOZKosz w systemie ESOR prowadzi: 

a) Ewidencje sędziów, 

b) Wprowadza niezbędne dane do wygenerowania delegacji sędziowski (komisarskich), 

c) Dokonuje rozliczeń z klubami za sędziowane spotkania – wydruk delegacji z systemu 

d) Dokonuje obsad sędziowskich oraz zmian 

e) Opracowuje na potrzeby Wydziału Sędziów zestawień/raportów z danych 

gromadzonych w systemie 

         4.   W rozgrywkach 2 Ligi Kobiet obsady sędziowskie w innych województwach dokonują  
                              miejscowe Kolegia  (Wydziały) Sędziów. 
 

5  W przypadku nie przybycia na zawody sędziów wyznaczonych do ich prowadzenia, 

spotkanie zobowiązani są prowadzić uprawnieni sędziowie funkcyjni lub obecni na 

obiekcie sportowym.  

 

§ 23 

 

1. Upoważniony przedstawiciel gospodarza zawodów zobowiązany jest najpóźniej 30 minut 

przed zawodami rozliczyć delegacje sędziowskie, pod rygorem sankcji opisanych 

w § 34 niniejszego Regulaminu 

             

 



§ 24 

 

1. Zawody protokołowane są w 3 egzemplarzach oryginalnych protokołów KOZKosz. 

Wszystkie kopie muszą być czytelne. Oryginał otrzymuje Wydział Gier i Dyscypliny 

KOZKosz. Obowiązuje oficjalny druk protokołu zawodów KOZKosz 

2. Inne protokoły lub odbitki ksero nie mogą być stosowane. 

3. Organizatorów ćwierćfinałów, półfinałów i finałów MP obowiązują protokoły PZKosz. 

4. Do protokołu zawodów może być wpisanych nie więcej niż 12 zawodników, jednak 

minimum to 10 zdolnych do gry, obecnych na miejscu zawodów, oraz nieposiadających 

widocznych oznak kontuzji uniemożliwiających grę (RWS PZKosz). Poniżej tej liczby sędzia 

obowiązany jest fakt ten opisać w protokole. 

 

5. W związku z błędnymi wpisami do protokołu nazwisk i imion zawodników niezgodnymi z 

potwierdzonymi „wykazami zgłoszeń” przy stwierdzeniu nieścisłości – na kluby będą 

nakładane kary. Trener podpisując przed zawodami protokół zawodów bierze pełną 

odpowiedzialność za prawidłowe jego wypełnienie. 

 

6. Skład drużyny musi być podawany sekretarzowi zawodów na osobnej kartce wypełnionej 

pismem drukowanym (zaleca się używanie oficjalnego druku PZKosz – „skład drużyny” – 

zał. nr 3 do rozgrywek szczebla centralnego), nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem 

zawodów, zawierającej  numery licencji zawodników oraz trenera  i  ewentualnie 

asystenta trenera. 

 

        6a.  Wraz z w/w składem trener zespołu wręczy sędziemu głównemu karty zdrowia i licencje    

okresowe WYŁĄCZNIE ZAWODNIKÓW wymienionych na tej liście. 

 

7. Wpisanie składu drużyny do protokołu należy do obowiązków sekretarza zawodów. 

Protokół należy wypełniać pismem drukowanym. Za nieczytelne wpisanie nazwisk, imion 

zawodników, trenerów lub sędziów oraz nie pełne wypisanie protokołu odpowiedzialność 

ponoszą sekretarz i sędzia główny zawodów. 

 

8. W przypadku stwierdzenia przez WGiD, że protokół jest wypełniony nieczytelnie lub 

zawiera jakiekolwiek błędy – w celu ich wyjaśnienia sędzia główny zawodów ma 

obowiązek stawić się do siedziby Związku w terminie wyznaczonym przez WGiD 

(sędziowie zamiejscowi w odpowiednich siedzibach Wydziałów Sędziów, Kolegiów 

Sędziów). 

 

9. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zeskanowania/wykonania zdjęcia protokołu 

 i wprowadzenie go do sytemu ESOR wraz z wynikiem zawodów  nie później niż 24 

godziny po zakończonym meczu. Jakość wykonanego zdjęcia/skanu protokołu musi 

gwarantować możliwość jego odczytu oraz ewentualny wydruk w formacie A4. Oryginał 

protokołu musi zostać wysłany do biura KOZKosz. w pierwszym dniu roboczym po dniu, w 

którym mecz został rozegrany. 

 

10. Za opóźnione wprowadzenie protokołów/wyników  do systemu ESOR będą nakładane 

kary finansowe. W przypadku braku protokołu/wyniku  w systemie ESOR spotkanie może 

być zweryfikowane przez WGiD  walkowerem jako nieodbyte z winy gospodarza 

zawodów. 



 

11. Kluby zobowiązane są do wprowadzenia do systemu ESOR statystyk pomeczowych. 

Zakres wprowadzanych statystyk obejmuje: 

a) Wynik meczu, poszczególnych kwart oraz ewentualnych dogrywek 

b) Zdobyte punkty zawodników, 

c) Liczba celnych rzutów za 3 punkty, 

d) Liczba fauli (również fauli technicznych oraz fauli technicznych trenerów). 

12. Termin wprowadzenia statystyk upływa 24 godziny po zakończeniu zawodów. 

 

 

 

§ 25 

 

1. Sędzia główny ma obowiązek sprawdzenia ważności licencji okresowych zawodników, 

trenerów i asystentów. 

2. Asystent trenera może zostać wpisany do protokołu zawodów tylko pod warunkiem, gdy 

posiada ważną licencję okresową. 

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów mistrzowskich jest licencja okresowa 

ważna na sezon 2019/2020 oraz karta zdrowia lub zaświadczenie lekarskie z aktualnym 

wpisem o zdolności do gry wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa 

sportowo-lekarskiego. 

4. Powyższe dokumenty muszą zostać przedstawione w oryginale lub w formie kserokopii 

potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez upoważnione uchwałą Zarządu KOZKosz 

osoby. 

5. Sędzia główny przegląda karty zdrowia i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na 

karcie (fałszerstwo!), opisuje ten fakt w protokole zawodów, nie dopuszczając zawodnika 

do gry oraz zabezpiecza dokument i dostarcza do WGiD KOZKosz, który decyduje  

 o podjęciu dalszych kroków w tej sprawie. 

6. Manipulacja wynikiem meczu w związku z oczywistym brakiem dążenia do zwycięstwa lub 

stosowaniem zagrań  niesportowych, w tym celowe umieszczenie w składzie drużyny 

zawodnika nieuprawnionego do gry – kara pieniężna dla klubu w wysokości do 100000 zł, 

kara dyskwalifikacji dla osób związanych ze sprawą w szczególności trenera, zawodnika 

od 3 miesięcy do dożywotniej (Regulamin Dyscyplinarny PZKosz na sezon 2019/2020 - § 

22, pkt 9). 

-przez pojęcie „Zawodnik nieuprawniony do gry” należy rozumieć zawodnika bez ważnej 

licencji okresowej, karty zdrowia lub decyzją WGiD (Sędziego Dyscyplinarnego) 

zdyskwalifikowanego. Zgłoszenie do zawodów zawodnika z cudzą licencją okresową lub 

przerobioną kartą zdrowia zawiera się w tym przepisie. 

7. Zawodnik nieuprawniony do gry nie może brać udziału w zawodach, pod rygorem 

zweryfikowanie zawodów, jako walkower dla przeciwnika. 

8.   Nieokazanie sędziemu głównemu przed zawodami karty zdrowia z aktualnymi badaniami 

lekarskim wiąże się z odsunięciem zawodnika od udziału w meczu. 

                       9. Orzeczenie o zdolności do gry musi być wystawione przez lekarza specjalistę w zakresie          

 medycyny sportowej (lub posiadającego certyfikat ukończenia kursu  wprowadzającego 

  do specjalizacji w zakresie medycyny sportowej), 

  zawierać:  pieczęć lekarza, datę przeprowadzonego badania, termin ważności badania,  

                             który nie może być późniejszy niż 12 miesięcy (1 rok) od daty badania. 

                      10. Orzeczenie lekarskie dotyczące zawodnika/-iczki do ukończenia 23 roku życia może                 

                             wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wg. warunków podanych w pkt. 9 

 



                      10a. Dotychczas wykonane badania lekarskie zachowują ważność nie dłużej niż 6 miesięcy 

   od daty wykonania badania. ( dotyczy badań, które zostały wykonane przed dniem 

                              11 marca 2019, czyli przed podjęciem przez Zarząd PZKosz uchwały nr 36)                       

                                 

                       11. Po upływie terminu ważności badania sędzia nie dopuszcza zawodnika do udziału w       

       meczu. 

 

 

§ 26 

 

1. Drużyny gospodarzy występują w jasnych strojach. 

 

2. Numery na koszulkach muszą zawierać się w przedziałach: 0 lub 00, 1-99, posiadać 

wysokość: z przodu, co najmniej 10 cm, z tyłu, co najmniej 20 cm. Zawodnik bez 

numeru, lub w odmiennym od pozostałych stroju, nie zostanie dopuszczony do udziału 

w zawodach. 

 

3. Zawodnik bez wymaganych oznaczeń nie zostanie dopuszczony do udziału w grze. 

 

4. Kapitan zespołu musi posiadać widoczne oznaczenie z przodu na lewym ramieniu 

koszulki o odmiennej barwie niż kolor koszulki. 

 

5. Trenerzy zobowiązani są do dopilnowania tych oznaczeń w swoim zespole przed 

rozpoczęciem zawodów i wejściem na boisko pierwszych piątek. 

 

6. W przypadku, gdy kapitan schodzi z boiska (lub nie jest wyznaczony do pierwszej 

piątki), trener winien wskazać sędziemu, kto będzie pełnił na boisku obowiązki 

kapitana. 

 

7. W rozgrywkach mistrzowskich gospodarz dostarczy sędziemu minimum dwie piłki 

posiadające parametry z godne z przepisami gry w koszykówkę: 

- spotkania drużyn żeńskich, młodzików U-14M należy rozgrywać piłkami – nr 6, 

- drużyn męskich piłkami - nr 7, 

- w klasie dziewcząt, młodziczek U14K i chłopców piłkami – nr 5. 

 

8. Kluby sportowe będące gospodarzem zawodów w rozgrywkach 2 ligi Kobiet oraz 3 ligi 

Mężczyzn – wskazane jest zapewnienie spikera, oraz nagrania video rozegranych 

zawodów. 

9. W szatni sędziów mogą przebywać tylko wyznaczeni sędziowie zawodów i komisarz. W 

2 Lidze Kobiet i 3 Lidze Mężczyzn, zaleca się, aby sędziowie stolikowi posiadali własną, 

osobną szatnię. 

 

 

§ 27 

 

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 i koszy, a w przypadku konstrukcji 

stojących – pełne ich zabezpieczenie (obłożenie konstrukcji gąbką, matą itp.), 



- przepisowego rozmieszczenia ławek dla drużyn oraz wyznaczenia stref ławek drużyn, 

- zapewnienie 4 ( po 2 dla każdej drużyny) krzeseł do zmian zawodników, 

- oznaczenie i przygotowanie stałego miejsca dla lekarza w strefie ławki drużyny, która 

występuje w roli gospodarza, 

- w przypadku awarii zegara centralnego posiadania trzech sprawnych stoperów do 

mierzenia czasu gry, czasu akcji oraz przerw na żądanie, 

- umieszczenia na stoliku sędziowskim wskaźnika posiadania piłki, 

- posiadania tablicy wyników, tabliczek z numerami 1-5, określających ilość fauli 

zawodnika oraz dwóch markerów fauli drużyny w kolorze czerwonym (szer. 20 cm, 

wys. 35 cm), umieszczanych na stoliku sędziowskim, widocznych dla uczestników 

meczu łącznie z widzami, 

- posiadania wycieraczek do parkietu, ( co najmniej 1 szt.), 

- przy zegarze centralnym w wyposażeniu dodatkowo stoper, 

- zapewnienie miejsca dla spikera zawodów (dotyczy 2 ligi Kobiet, 3 ligi Mężczyzn). 

 

 

 

 

 

§ 28 

 

1. Wszystkie sale w województwie małopolskim, w których będą rozgrywane zawody w 

bieżącym sezonie, muszą posiadać certyfikat o dopuszczeniu do rozgrywek (nie dotyczy 

sal weryfikowanych przez WR PZKosz i posiadających aktualny certyfikat) 

2. W województwie świętokrzyskim certyfikat wystawia  WGiD Świętokrzyskiego 

Okręgowego Związku Koszykówki.  

3. Opłata za certyfikat zgodnie z Regulaminem Opłat. 

4. Termin przeglądu sali należy uzgodnić na 2 tygodnie przed rozpoczęciem rozgrywek, 

przedkładając wypełniony i podpisany arkusz weryfikacyjny (załącznik nr 7) raz kopię 

dowodu dokonania wpłaty. 

5. Rozegranie meczu na sali, która nie posiada ważnego certyfikatu zostanie 

zweryfikowane, jako walkower dla przeciwnika. 

6. Certyfikat wydawany jest na okres jednego sezonu rozgrywkowego lub krótszy 

7. Organizator rozgrywek może cofnąć wydany certyfikat w razie stwierdzenia, że sala 

przestanie spełniać wymagane warunki techniczne i bezpieczeństwa rozgrywania 

meczów. 

8. Sale, na których będą rozgrywane zawody w klasach wyższych niż młodzicy i kadetki nie 

zostaną zweryfikowane, jeśli nie spełnią wymagań określonych w Przepisach Gry w 

Koszykówkę oraz Regulaminach Cykli PZKosz. 

 

 

 

 

 

 

WERYFIKACJA ZAWODÓW 

 

§ 29 

 



 

1. Weryfikację zawodów przeprowadza Wydział Gier i Dyscypliny Krakowskiego  

       Okręgowego Związku Koszykówki. 

 

2. Kluby sportowe będące gospodarzem poszczególnych zawodów zobowiązane są do     

       przesłania oryginału protokołu z zawodów, listem poleconym priorytetowym na adres  

    KOZKosz, w pierwszym dniu roboczym po rozegraniu meczu, pod rygorem sankcji     

    opisanych  w § 34 niniejszego Regulaminu 

 

3. W przypadku nie otrzymania przez WGiD protokołu zawodów w terminie 10 dni od  

       daty rozegrania zawodów ( a wezwany klub nie przedstawi potwierdzenia wysłania   

       protokołu) – zawody zostaną zweryfikowane, jako przegrana bez gry (walkower) dla   

       drużyny gości. 

 

4. 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 zapewni na 20 minut przed ich rozpoczęciem, co 

najmniej dwóch piłek do koszykówki, spełniających wymogi przepisów gry w 

koszykówkę, 

c. Posiada przed rozpoczęciem meczu mniej niż 5 zawodników, 

d. Schodzi z boiska przed regulaminowym zakończeniem spotkania, 

e. Rozegrała mecz mając w swoim składzie zawodnika nieuprawnionego do gry, 

f. Jako gospodarz w ocenie komisarza, a w przypadku jego nieobecności sędziego 

głównego nie zapewni bezpieczeństwa przed i w czasie rozgrywania meczu, 

g. Odmawia zejścia z boiska i/lub opuszczenia hali przez: zawodnika, zmiennika 

zawodnika wykluczonego, osobę towarzyszącą lub trenera tej drużyny, ukaranego 

faulem dyskwalifikującym, 

h. Została zawieszona w swoich prawach związanych z rozgrywkami, 

i. Nie zapewni właściwej opieki medycznej na zawodach, 

j. W przypadku orzeczenia przez sędziego faula dyskwalifikującego w stosunku do 

trenera prowadzącego zespół, w którym w składzie grają tylko zawodnicy 

niepełnoletni. 

k. Będąca gospodarzem, nie dostarczy oryginału protokołu w terminie 10 dni od 

rozegrania zawodów. 

5.  W przypadku weryfikacji meczu w sposób inny niż wynik osiągnięty na boisku  

          organizator wydaje decyzję na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

 

6. Klasyfikację drużyn ustala się na podstawie punktów zgodnie z zapisem zwycięstw i  

       porażek: 

a. 2 punkty za wygrany mecz 

b. 1 punkt za przegrany mecz ( włącznie z meczem przegranym meczem wskutek 

braku zawodników dotyczy przypadku opisanego w art. 21 Przepisów gry w 

koszykówkę. 

c. 0 punktów za przegraną walkowerem (0: 20 w punktach koszowych) i występ w 

zawodach U-14 i młodszych w niepełnym (mniej niż 10-osobowym) składzie. 

7. Kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. W przypadku  

 uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub więcej zespoły, ich kolejność ustala się  

       na podstawie Przepisów Gry w Koszykówkę FIBA, cz.D 

 



 

§ 30 

 

1. Drużyna, która nie stawi się na trzy ( w całym cyklu rozgrywek) lub dwa kolejne (wg 

terminarza) spotkania, a zostaną one zweryfikowane  jako walkower – zostanie 

automatycznie wykluczona z rozgrywek. 

2. W przypadku rozegrania przez tą drużynę połowy lub mniej spotkań, unieważnia się 

dotychczas rozegrane mecze i usuwa drużynę z tabeli. W innych przypadkach pozostałe 

mecze tej drużyny weryfikuje się, jako walkower dla przeciwnika, a drużyna zostaje 

przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli. 

 

 

§ 31 

 

1. Zespół, który nie przystąpi do turniejów zgodnie z terminarzem po II rundzie 

rozgrywek, zostanie ukarany jak za walkower za każdy nierozegrany mecz. 

 

§ 32 

 

1. Drużyna, która nie wywiąże się z obowiązku zapłaty należności w stosunku do KOZKosz 

lub w stosunku do innego Klubu biorącego udział w rozgrywkach FIBA, FIBA-Europe, 

PZKosz lub WZKosz, wobec zawodników i trenerów, a także sędziego i komisarza, 

zostanie zawieszona w prawach związanych z rozgrywkami do czasu zapłaty pełnej 

kwoty tych należności. 

 

2. Każdy mecz drużyny wyznaczony w terminarzu w okresie zawieszenia zostanie 

zweryfikowany, jako walkower na korzyść przeciwnika z wynikiem 0: 20 w punktach 

koszowych i 0: 2 w punktach meczowych. 

 

§ 33 

 

1. Przy składaniu wszelkiego rodzaju protestów związanych z rozegranymi meczami  

      Kluby zobowiązane są do wpłacenia kaucji w wysokościach określonych w  

      Regulaminie Opłat KOZKosz. 

2. Nie wpłacenie powyższej kaucji w pierwszym dniu roboczym po meczu jest 

      równoznaczne z nie rozpatrywaniem protestu oraz skutkuje nałożeniem kary w   

      wysokości 20% obowiązującej kaucji – za nieuzasadnione złożenie protestu. 

 

KARY ADMINISTRACYJNE 

 

§ 34 

 

1. Wszystkie kary pieniężne nakładane na kluby przez WGiD KOZKosz należy wpłacać  

w terminie 21 dni od daty otrzymania noty księgowej, pod karą zawieszenia  

w rozgrywkach, zgodnie z  RWS PZKosz. 

 

2. Na klub, który po 03.09.2019 wycofa, swój zespół z rozgrywek zostanie nałożona kara 

regulaminowa, a kwota wpłaconego wpisowego nie jest zwracana. 

3. Po drugim i kolejnym faulu technicznym, oraz każdym faulu dyskwalifikującym trenera 

regulaminowa kara pieniężna musi zostać wpłacona przez Klub do KOZKosz w terminie 



do 14 dni od otrzymania decyzji WGiD, pod rygorem odsunięcia trenera od 

prowadzenia zespołu i czasowego zawieszenia licencji trenerskiej. 

 

4. Za przekroczenie regulaminowe będą nakładane na Kluby kary pieniężne w 

następujących wysokościach: 

a. Wycofanie zgłoszonego zespołu z rozgrywek: 

 2 ligi Kobiet       ustali organizator 

 3 ligi Mężczyzn      1000 zł. 

Juniorzy starsi, juniorki starsze      500 zł 

Juniorzy, juniorki, kadeci, kadetki      500 zł 

Pozostałe rozgrywki        300 zł 

b. Nie stawienie się zespołu na zawody (także na turniej po 

  rundach zasadniczych-za każdy mecz): 

 3 ligi Mężczyzn        500 zł 

 Juniorzy starsi, juniorki starsze      400 zł 

 Juniorzy, juniorki kadeci, kadetki      400 zł 

 Pozostałe rozgrywki        300 zł 

c. Przegranie meczu walkowerem: 

Mecz rozegrany        200 zł 

Mecz nierozegrany z powodu: 

Braku przygotowania boiska, szatni do meczu, braku opieki 

medycznej, braku licencji trenerskiej prowadzącego zespół 

młodzieżowy, zejścia drużyny przed zakończeniem zawodów, 

 nie zawiadomienia o meczu, 

braku 5 zawodników gotowych do gry     400 zł 

d.  Opóźnione wprowadzenie wyniku/protokołu 

do systemu ESOR (dotyczy 3LM): 

- pierwszy raz kara finansowa     50 zł 

- drugi raz kara finansowa     100 zł 

- każdy następny      150 zł 

Nieprawidłowe, niekompletne bądź błędne wprowadzenie 

statystyk każdy przypadek kara finansowa  100 zł 

Opóźnione wprowadzenie wyniku/protokołu z zawodów  

do systemu ESOR (dotyczy pozostałych cykli rozgrywkowych) 

- pierwszy raz – kara finansowa     20 zł 

- drugi raz – kara finansowa    50 zł 

- każdy kolejny raz kara finansowa   100 zł 

Nieprawidłowe, niekompletne bądź błędne  

wprowadzenie statystyk – każdy przypadek  100 zł 

 

e. Późne, nieterminowe: przesłanie protokołu zawodów, 

 zawiadomienie sędziów i referatu obsady sędziów       200 zł 

f.    brak na zawodach: tabliczek z przewinieniami, stoperów, 

       oznaczenia strefy ławki, markerów, tablicy wyników, 

       zegara/zegarów czasu akcji               50 - 100 zł 

g.    Nieprawidłowy druk protokołu          100 zł 

h.    Błędne wpisanie do protokołu imienia/nazwiska zawodnika               20 zł 

i.     Za brak każdego zawodnika  poniżej dziesięciu                       20 zł 

(nie dotyczy kategorii chłopców i dziewcząt)       

j.     Za brak oznaczenia kapitana                         30 zł 



k.    Błędne, niepełne wpisanie nazwy zespołu (tj. niezgodne 

      z przesłanym do WGiD zgłoszeniem)           50 zł 

l.    Nieterminowe wypłacenie ekwiwalentu sędziom                     100 zł 

m.  Zmiana terminu meczu                    50 zł 

n.   Zmiana terminu meczu bez powiadomienia WGiD - nie mniej niż      300 zł, oraz     

      wszczęcie procedury związanej z orzeczeniem V.O. 

o.   Zmiana terminu meczu-powiadomienie WGiD 

      oraz/lub sędziów później niż 7 dni przed zawodami                    200 zł 

p.    Opóźnione rozpoczęcie zawodów 

- do 15 min.                           50 zł 

- od 15 - 60 min.                                      100 zł 

  r. brak terminowej odpowiedzi na pismo WGiD 

       w sprawach dotyczących KOZKosz      100 zł 

       w sprawach dotyczących PZKosz       200 zł 

Za pierwszy faul techniczny trenera („C” niesportowe zachowanie)   bez kary 

Za pierwszy faul techniczny trenera („B” – administracyjny)    bez kary 

Za drugi faul techniczny trenera        („C” niesportowe zachowanie)   100 zł 

Za drugi faul techniczny trenera        („B” administracyjny)    100 zł 

Za każdy następny faul techniczny trenera: 

Niesportowe zachowanie lub administracyjny      200 zł 

Za pierwszy faul dyskwalifikacyjny trenera  nie mniej niż   200 zł 

oraz skierowanie sprawy do Sędziego Dyscyplinarnego KOZKosz 

Po każdym następnym faulu dyskwalifikującym trenera nie mniej niż    300 zł 

oraz skierowanie sprawy do Sędziego Dyscyplinarnego KOZKosz 

- Za  każdy  przypadek prowadzenia drużyny przez jej 

kapitana, który nie posiada licencji trenera (2 LK, 3LM)     200 zł 

 

Ponadto WGiD KOZKosz oraz Sędzia Dyscyplinarny KOZKosz może 

nałożyć na Kluby Sportowe kary pieniężne za uchybienia 

regulaminowe, dotyczące bezpieczeństwa i dyscyplinarne   do 5000 zł 

 

 

§ 35 

 

1. W stosunku do zawodników naruszających przepisy gry w zakresie fauli technicznych i 

dyskwalifikujących w danej klasie rozgrywkowej ustala się następujące kary: 

2. Za otrzymane w sezonie sportowym 2019/2020 faule techniczne: 

a. Po pierwszym technicznym – bez kary, 

b. Po drugim technicznym – odsunięcie od udziału w dwóch najbliższych spotkaniach 

(wynikających z terminarza rozgrywek) – nie dotyczy fauli opisanych przez sędziego, jako 

nałożonych z „flopowanie” 

c. Po trzecim technicznym odsunięcie od udziału w grze do czasu podjęcia decyzji przez 

WGiD, lub Sędziego Dyscyplinarnego KOZKosz. 

3. Za otrzymanie w sezonie sportowym 2019/2020 faule dyskwalifikujące: 

a. Po każdym faulu dyskwalifikującym – kara automatycznego odsunięcia od dwóch 

najbliższych spotkań (wynikających z terminarza rozgrywek), oraz skierowanie sprawy do 

rozpatrzenia przez Sędziego Dyscyplinarnego KOZKosz. 

b. Za dwa faule niesportowe w jednym meczu (tj. dyskwalifikacja) odsunięcie od udziału w 

jednym najbliższym spotkaniu (wynikającym z terminarza rozgrywek) o ile Sędzia 

Dyscyplinarny KOZKosz lub WGiD KOZKosz. nie postanowi inaczej. 



c. Kombinacja fauli: niesportowy + techniczny (tj. dyskwalifikacja)- odsunięcie od udziału 

w jednym najbliższym spotkaniu (wynikającym z terminarza rozgrywek) o ile Sędzia 

Dyscyplinarny lub WGiD KOZKosz nie postanowi inaczej. W takim przypadku faul 

techniczny nie zalicza się do sumy fauli „T” zawodnika w sezonie. 

d. Kombinacja dwóch fauli technicznych: kara jak w pkt. 2b (dwa mecze dyskwalifikacji), 

o ile Sędzia Dyscyplinarny lub WGiD KOZKosz nie postanowi inaczej (pkt.2c). Faule „T” 

zalicza się do  ewidencji fauli w sezonie. 

4. WGiD lub Sędzia Dyscyplinarny KOZKosz po zapoznaniu się z opisem zdarzenia może nałożyć 

na zawodnika lub trenera podwyższoną karę w zależności od wagi przewinienia, 

zawiadamiając o tym fakcie klub macierzysty. 

5. Kary za faule techniczne i dyskwalifikujące liczone są oddzielnie. 

6. Przepisy te obowiązują automatycznie, pod rygorem uznania zawodnika, jako 

nieuprawnionego do gry. 

7. Faule techniczne „B” wpisywane trenerowi za przewinienia zawodników lub asystenta trenera 

zalicza się tym zawodnikom, natomiast za zachowanie osób na ławce drużyny, bez wskazania 

zawodnika – zalicza się trenerowi. 

8. Za prowadzenie ewidencji fauli technicznych i dyskwalifikujących odpowiedzialne są 

kierownictwa drużyn. 

9. Kara automatycznego zakazu gry zawodnika wynikająca z popełnionych fauli technicznych lub 

dyskwalifikujących dotyczy danej klasy rozgrywkowej i danej drużyny. Kara niezrealizowana do 

końca sezonu nie przechodzi na następny sezon. 

10. Kara dyskwalifikacji orzeczona wobec zawodnika lub trenera (asystenta trenera) przez 

Sędziego Dyscyplinarnego KOZKosz lub PZKosz na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZKosz jest wyrażana w czasie i dotyczy wszystkich rozgrywek organizowanych przez PZKosz 

oraz KOZKosz. 

11. Kara dyskwalifikacji orzeczona przez Sędziego Dyscyplinarnego, lub WGiD KOZKosz. 

niezrealizowana w danym sezonie przechodzi na następny sezon. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 36 

 

1. We wszystkich przypadkach, w których w niniejszym Regulaminie mowa jest  

o zawodnikach należy również rozumieć zawodniczki. 

2. WGiD KOZKosz.  jest upoważniony do wydawania komunikatów wynikających 

 z niniejszego Regulaminu. 

§ 37 

 

1. Zasady związane z postępowaniem dyscyplinarnym określa obowiązujący od 17.06.2019  

Regulamin Dyscyplinarny PZKosz (RWS PZKosz). W sprawach tych orzekać będzie 

powołany przez Zarząd KOZKosz.  Sędzia Dyscyplinarny lub jego Zastępca.  

Mają zastosowanie wszystkie postanowienia zawarte w przywołanym Regulaminie, 

który stanowi integralny załącznik do Regulaminu Rozgrywek KOZKosz na sezon 

2019/2020. 

 

§ 38 

 

1. WGiD KOZKosz będzie nakładał kary za wykroczenia i naruszenia przepisów o 

charakterze administracyjnym, wynikające z niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu 

Współzawodnictwa Sportowego PZKosz. 



2. Orzeczenie o nałożeniu kary doręcza się listem poleconym, e- mailem lub faksem do 

siedziby Klubu, z którym związana jest osoba ukarana i uznaje się jak skutecznie 

doręczone ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

 

§ 39 

 

1. Od decyzji podjętych przez WGiD dotyczących nałożenia kar administracyjnych, 

stronom nie przysługuje odwołanie (RWS PZKosz). 

 

§ 130 RWS PZKosz. 

 1. Orzeczenie o nałożeniu kary administracyjnej winno być wykonane w ciągu 21 dni od 

wydania orzeczenia. Organizator rozgrywek jest uprawniony do określenia sankcji 

nakładanych na klub, który nie wykona orzeczenia w tym terminie. 

 2. Od decyzji o nałożeniu kary administracyjnej nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 40   

 

1. Zarząd KOZKosz zwraca się z gorącym apelem do zawodników, trenerów, sędziów 

 i działaczy o tworzenie sportowej atmosfery wokół zawodów. Prosimy o sportowy 

doping oraz walkę z duchem FAIR PLAY. 

 

§ 41 

 

1. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi KOZKosz, 

     a w szczególnych sytuacjach – Prezydium Zarządu KOZKosz. 

 

         § 42 

 

1. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd KOZKosz. w dniu 19.06.2019 

 i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku. 

 

 


