REGULAMIN ORGANIZACJI ROZGRYWEK
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W OLSZTYNIE
W SEZONIE 2017/2018
Art. 1. Zasady ogólne rozgrywek
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Regulamin stanowi uszczegółowienie Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Polskiego
Związku Koszykówki (zwany dalej RWS), w zakresie zasad organizacji i prowadzenia rozgrywek
przez Warmińsko–Mazurski Związek Koszykówki w Olsztynie (zwany dalej WMZKosz).
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decydujące są zapisy RWS.
Kluby uczestniczące w rozgrywkach wspólnych organizowanych przez Pomorski Okręgowy
Związek Koszykówki (zwany dalej POZKosz) zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu
Organizacji Rozgrywek POZKosz w sezonie 2017/2018.
Obsady sędziowskie, rozliczenie ekwiwalentów sędziowskich oraz dojazdów zarówno
w rozgrywkach organizowanych przez POZKosz, jak i WMZKosz dokonywane są zgodnie
z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.
W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie kluby posiadające licencję klubową oraz opłaconą
składkę członkowską WMZKosz na sezon 2017/2018. Licencję klubową wydaje Polski Związek
Koszykówki (zwany dalej PZKosz). Zasady i tryb wydawania licencji klubowej określa RWS.
Rozgrywki prowadzone będą w następujących kategoriach:
Rocznik

Dzień
rozgrywania meczu

Liga kadetów (U16M)

2002 i młodsi bez ograniczeń

Niedziela

Liga młodzików (U14M)

2004 i młodsi bez ograniczeń

Sobota

Cykl rozgrywkowy

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Terminarz meczów ligi kadetów (U16M) i młodzików (U14M) zostanie przekazany pismem.
Do ćwierćfinału Mistrzostw Polski bezpośrednio awansują 2 najlepsze zespoły z POZKosz,
natomiast zespoły, które zajęły miejsce 3 i 4 w POZKosz oraz 1 i 2 w WMZKosz rozegrają turniej
barażowy o awans ¼ MP. W turnieju barażowym obowiązuje system rozgrywek na zasadzie
mecz każdy z każdym, a do dalszego etapu rozgrywek awansują 2 najlepsze drużyny.
Organizatorem turnieju barażowego w kategorii U16M będzie zespół, który zajmie 1 miejsce
w rozgrywkach WMZKosz. Jeżeli zespół zrezygnuje z organizacji turnieju, wówczas do
zorganizowania turnieju zobowiązany jest zespół, który zajmie 2 miejsce w rozgrywkach
WMZKosz. Jeżeli żaden z klubów nie podejmie się organizacji turnieju, wówczas turniej
barażowy zorganizuje WMZKosz (rezygnacja z organizacji turnieju składana jest w formie
oświadczenia do WGiD). Koszt organizacji turnieju zostanie podzielony równo po 50% na oba
zespoły w nim uczestniczące. Na 3 dni przed rozpoczęciem turnieju oba kluby WMZKosz
dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 1500 zł, na poczet organizacji turnieju. Ewentualna
nadwyżka zostanie zwrócona na konto klubów, natomiast w przypadku niedopłaty, kluby są
zobowiązane do jej opłacenia w terminie 14 dni od otrzymania faktury z WMZKosz.
Organizatorem turnieju barażowego w kategorii U14M będzie zespół, który zajmie 3 miejsce
w rozgrywkach POZKosz.
W rozgrywkach młodzików (U14) obowiązuje zasada ograniczonego udziału w grze
zawodników. Szczegółowe zasady są określone w Regulaminie Cyklu U14 PZKosz.
Wszelkie informacje będą przesyłane do klubów wyłącznie drogą elektroniczną.
Wykluczeniu z rozgrywek podlega drużyna, która pomimo pisemnego wezwania przez organ
prowadzący rozgrywki nie uiści w podanych terminach opłat i kar pieniężnych na nią
nałożonych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Wydział Gier i Dyscypliny Warmińsko–
Mazurskiego Związku Koszykówki w Olsztynie.
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14. Wycofanie drużyny z rozgrywek, zarówno na wniosek klubu, jak i z powodu braku złożenia
wymaganej dokumentacji może skutkować nałożeniem na klub kary pieniężnej.
Art. 2 Organizacja rozgrywek
Kluby uczestniczą w rozgrywkach na własny koszt.
Wszyscy zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach muszą posiadać licencje okresowe
WMZKosz oraz aktualne (ważne) badania lekarskie.
3. Wszelkie dokumenty związane z wydaniem licencji stałej lub okresowej zawodnika należy
dostarczać wyłącznie drogą elektroniczną. Wykaz niezbędnych dokumentów do wydania licencji
stałej i okresowej znajduje się stronie WMZKosz.
4. Każdy zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym jest obowiązany do
uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo
we współzawodnictwie sportowym. Orzeczenie takie, na podst. § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 14.04.2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania
zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich
niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego, wydaje lekarz specjalista w dziedzinie
medycyny sportowej albo lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do
specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej. Orzeczenie lekarskie musi zawierać datę
badania oraz termin ważności, nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty badania.
5. Ważne badania lekarskie należy okazać wraz z licencją okresową sędziemu głównemu przed
rozpoczęciem meczu.
6. WGiD ma prawo do nakładania kar za składanie po wyznaczonym terminie zgłoszeń lub
dokumentów związanych z wystawieniem licencji.
7. Za zgodność z rzeczywistością wszystkich danych zawartych w zgłoszeniu odpowiada klub
dokonujący zgłoszenia. Zaleca się szczególnie dokładne sprawdzenie daty urodzenia oraz
zadbanie o autentyczność podpisów.
8. Wszyscy trenerzy prowadzący drużyny w rozgrywkach muszą posiadać licencje stałe PZKosz
oraz okresowe WMZKosz. Koszt uaktualnienia licencji okresowej trenera wynosi 50 zł
w przypadku, gdy trener uczestniczył w certyfikowanym kursie przedsezonowym prowadzonym
przez PZKosz lub na jego zlecenie (skan certyfikatu/zaświadczenia należy przesłać do WGiD)
oraz 200 zł, gdy trener nie uczestniczył w takim kursie.
9. W rozgrywkach młodzieżowych mecz nie może rozpocząć się, gdy na sali nie są obecni trenerzy
obu drużyn uczestniczących w zawodach posiadający stosowną licencję trenerską. Jeżeli
w którymkolwiek momencie zawodów, którakolwiek z drużyn zostaje pozbawiona opieki trenera
posiadającego odpowiednią licencję trenerską WMZKosz, zawody muszą zostać przerwane.
Fakt ten musi zostać opisany w protokole meczu przez sędziego głównego zawodów. Decyzję
dotyczącą weryfikacji tak zakończonego meczu podejmuje WGiD. Dopuszcza się możliwość
kontynuowania zawodów, jeśli w ciągu 15 minut od momentu przerwania zawodów, opiekę nad
drużyną przejmie inna osoba posiadająca aktualną licencję trenerską, uprawniającą do
prowadzenia zespołu danego klubu.
10. Opłaty do rozgrywek w sezonie 2017/2018 wynoszą:
1.
2.

Lp.

Cykl rozgrywkowy

Wpisowe

1

Strefowa liga kadetów (U16)

600 zł

2

Strefowa liga młodzików (U14)

600 zł

11. Ten sam klub może zgłosić więcej niż jeden zespół w danym cyklu rozgrywkowym. Jednakże
wyłącznie 2 zawodników może grać zarówno w pierwszym, jak i w drugim zespole danego
klubu. Do dalszego etapu rozgrywek może awansować tylko jeden zespół danego klubu. Zespół,
który awansuje do dalszego etapu rozgrywek może zawierać zawodników, zarówno
z pierwszego, jak i drugiego zespołu.
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12. W ramach wpisowego do rozgrywek, licencje dla nowych zawodników wydawane są bezpłatnie
jedynie do 30.09.2017 r. Po tym terminie wnioski o wydanie nowych licencji zostaną obłożone
opłatą 20 zł za licencję.
13. Wydanie licencji zawodnikowi, który uczestniczy w rozgrywkach prowadzonych przez POZKosz
podlega opłacie w wysokości 20 zł.
14. Wpisowe należy wpłacić przelewem na konto WMZKosz w terminie do 30.10.2017 r.
15. W ramach opłaty wpisowej każdy klub otrzyma bloczek protokołów meczowych (20 szt.).
16. Klub zobowiązany jest wypłacić sędziom należny ryczałt za sędziowanie i zwrot kosztów
podróży 30 minut przed rozpoczęciem meczu. Kwota powinna być dokładnie odliczona dla
każdego z sędziów. W przypadku wątpliwości, co do wysokości podanych przez sędziów kwot
klub powinien wypłacić je sędziom, a następnie zwrócić się do WMZKosz o wyjaśnienie sprawy.
Nienależnie pobrane środki zostaną zwrócone do klubu przez sędziego.
17. W przypadku, gdy mecz nie może być rozegrany z powodu braku zawodników uprawnionych
do gry, organizator meczu zobowiązany jest do zapłaty ekwiwalentu sędziowskiego (w tym
dojazdu) wszystkim obecnym sędziom.
18. Wysokość ekwiwalentów sędziowskich:
Lp.

Cykl rozgrywkowy

1
2
3
4
5

1 Liga Kobiet
2 Liga Mężczyzn
3 Liga mężczyzn
Junior Starszy U20
Juniorzy U18, juniorki U18

6
7
8

Kadeci, kadetki (U16)
Młodzicy, młodziczki (U14)
Żaczki (U12)

Sędzia boiskowy
(brutto)
PZKosz
PZKosz
120 zł
75 zł
60 zł

Sędzia stolikowy
(brutto)
45 zł
55 zł
35 zł

30 zł
50 zł

Dojazd rozliczany jest zgodnie z mapa.pf.pl. Obowiązuje najkrótsza droga dojazdu do miejsca
rozgrywania meczu (najkrótsza trasa z miejscowości A do B bez nazw ulic
i wpisywania opcji dodaj punkt). Stawka za 1 km wynosi 0,70 zł. Sędziowie muszą być
wyznaczeni z miejscowości rozgrywania spotkania. Jeżeli w miejscowości, gdzie odbywają się
zawody nie ma uprawnionych sędziów do prowadzenia zawodów to sędziów należy wyznaczyć
z miejscowości (lub po trasie), z której jest wyznaczony jeden z sędziów. Rozliczenie
„kilometrówki” przysługuje wyłącznie jednemu sędziemu. W przypadku różnic pomiędzy klubem
i sędzią, co do ilości kilometrów, klub zobowiązany jest wypłacić wysokość przedłożonej
delegacji przez sędziego, a o zaistniałej sytuacji powiadomić WGiD oraz przesłać stosowną
dokumentację celem rozstrzygnięcia. Ewentualne nadpłaty z odsetkami sędzia będzie
zobowiązany zwrócić płatnikowi.
19. Kolegium Sędziów WMZKosz w przypadku obsady sędziego spoza miejsca zamieszkania
poinformuje organizatora o tym fakcie, aby mógł przygotować odpowiednią kwotę do rozliczenia
kosztów dojazdu (możliwe poprzez system ESOR).
20. Obsady sędziowskie na zawody ustala Kolegium Sędziów WMZKosz. W rozgrywkach
U20, U18, U16 i U14 dopuszcza się możliwość obsługi stolika sędziowskiego przez jednego
sędziego stolikowego oraz dwie osoby przeszkolone. Kluby ponoszą odpowiedzialność za
kompetencje osób przeszkolonych. W przypadku niezadowalającej pracy osób przeszkolonych
Kolegium Sędziów może odstąpić od wyznaczania tych osób do obsługi stolika sędziowskiego.

Art. 3 Organizacja meczów
1.

Mecze mogą być rozgrywane wyłącznie na salach zweryfikowanych przez WMZKosz.
Zweryfikowane obiekty otrzymają stosowny certyfikat. Wydanie certyfikatu jest bezpłatne
w przypadku podania przez klub wszystkich, zgodnych ze stanem rzeczywistym parametrów
wskazanych we wniosku o wydanie certyfikatu sali. W przypadku braków lub podania
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

niezgodnych danych we wniosku, których następstwem jest dokonanie oględzin i pomiarów sali
przez WMZKosz, pobiera się opłatę specjalną w wysokości 200 zł. Certyfikat wydawany jest na
okres jednego sezonu rozgrywkowego. Organizator rozgrywek może wydawać dyspozycje
dotyczące przystosowania obiektu do rozgrywania w nim meczów. Certyfikat powinien być
okazany na życzenie sędziego głównego. Certyfikat wydawany jest dla konkretnego klubu.
Mecze należy rozgrywać piłkami zgodnymi z przepisami FIBA, z uwzględnieniem ich rozmiarów
dla danej klasy rozgrywkowej, czyli U18 piłka rozmiar „7”, U-14 piłka rozmiar „6”. Mecze należy
rozgrywać piłkami posiadającymi atest FIBA. Do rozgrzewki drużyn należy dostarczyć co
najmniej cztery piłki.
Mecze protokołowane są w 3 egzemplarzach oficjalnych protokołów WMZKosz. Oryginał
otrzymuje organizator meczu, pierwszą kopię otrzymuje zwycięzca meczu, drugą kopię
pokonany. W kategorii U14 stosuje się wzór protokołu odpowiedni do tych rozgrywek.
W rozgrywkach w jednym meczu może wystąpić nie więcej niż 12 i nie mniej niż 8 zawodników.
W przypadku, gdy liczba zawodników jest mniejsza niż 8, zawody mogą się odbyć, jednak fakt
ten musi zostać opisany w protokole meczu przez sędziego głównego zawodów. Brak
wymaganej w meczu liczby zawodników może spowodować nałożenie na klub kary pieniężnej.
W przypadku drużyn U14 w jednym meczu może wystąpić nie więcej niż 12 zawodników.
Ponadto mecz nie może być rozpoczęty, gdy którakolwiek z drużyn nie ma w swoim składzie 10
(dziesięciu) zawodników zdolnych do gry. Fakt ten musi zostać opisany przez sędziów
w protokole. Mecz zostanie zweryfikowany jako walkower na niekorzyść zespołu, który nie
posiadał wymaganej liczby zawodników. Jeżeli oba zespoły nie miały wymaganej liczby
zawodników mecz zostanie zweryfikowany jako obustronny walkower. Mimo braku zawodników
mecz musi zostać rozegrany, jako sparing i odpowiednio opisany przez sędziego głównego.
Gospodarz meczu ponosi wszelkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem meczu.
Gospodarz zawodów zobowiązany jest do:
a) Ustalenia godziny rozpoczęcia meczu wyłącznie w godzinach 10-14 oraz poinformowanie
najpóźniej na 7 dni przed meczem drużyny przeciwnej, Kolegium Sędziów oraz WGiD
o godzinie i miejscu rozgrywania meczu. W przypadku niepoinformowania którejkolwiek ze
stron, WGiD może nałożyć karę w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki.
b) Przygotowania sali do gry oraz oddzielnych szatni z natryskami dla drużyn i sędziów. Sala
oraz szatnie powinny być udostępnione najpóźniej 30 minut przed meczem. Szatnie dla
drużyn i sędziów powinny być wyposażone w natryski. W szatni sędziów mogą przebywać
jedynie wyznaczeni sędziowie zawodów.
c) Oznaczenia szatni gospodarzy, gości oraz sędziów.
d) Odpowiedniego przygotowania sali do gry, a w szczególności:
- zapewnienia temperatury w przedziale między 16 a 25 stopni Celsjusza;
- zgodnego z przepisami gry przygotowania tablic i koszy, a w przypadku konstrukcji
stojących pełnego ich zabezpieczenia (obłożenie gąbką, matą itp.);
- przepisowego rozmieszczenia ławek dla obu drużyn oraz wyznaczenia stref ławek
drużyny;
- przygotowania i przepisowego rozmieszczenia dwóch krzeseł do zmian zawodników;
- przygotowania i oznaczenia czerwonym krzyżem stałego miejsca dla opieki medycznej
w strefie ławki gospodarzy;
- przygotowania i udostępnienia do rozgrzewki minimum czterech piłek opisanych
w pkt 2, o wyborze piłki meczowej decyduje sędzia główny zawodów;
- zapewnienia kompletnego wyposażenia stolika sędziowskiego poprzez dostarczenie na
minimum 30 minut przed rozpoczęciem spotkania: protokołu zawodów, urządzenia do
pomiaru czasu głównego zawodów, urządzenia do pomiaru czasu 24 sekund,
wskaźników fauli zawodników, wskaźników (markerów) fauli drużyny oraz strzałki
naprzemiennego posiadania piłki. Na stoliku powinny znajdować się rezerwowe dwa
stopery elektroniczne. W przypadku awarii tablicy świetlnej gospodarz meczu
zobowiązany jest do zapewnienia prostego urządzenia informującego uczestników
o wyniku i aktualnym czasie gry;
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zapewnienia opieki medycznej minimum 30 minut przed rozpoczęciem spotkania, w jego
trakcie oraz 15 minut po zakończeniu zawodów. Obecność opieki medycznej musi
zostać potwierdzona wpisem do protokołu przed rozpoczęciem zawodów. Wpis musi być
opatrzony pieczątką potwierdzającą kwalifikację osoby odpowiedzialnej za opiekę
medyczną. W przypadku braku pieczątki osoba sprawująca opiekę medyczną winna
okazać sędziemu meczu dokument potwierdzający jej uprawnienia do pełnienia takiej
funkcji. Nie dopuszcza się sprawowania opieki medycznej przez trenera lub zawodnika
którejkolwiek z drużyn. Osoba sprawująca opiekę medyczną musi przez cały czas
trwania zawodów przebywać na sali w wyznaczonym miejscu;
- gospodarz powinien zapewnić ekipie gości i sędziom niegazowaną wodę mineralną –
minimum 9 litrów dla ekipy gości i minimum 1,5 litra dla sędziów;
- zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa drużynom i sędziom od 30 minut przed
meczem do momentu opuszczenia przez nich rejonu hali, w której rozgrywany był mecz;
- natychmiast po zakończeniu meczu i podpisaniu przez sędziego głównego, przesłać
skan lub zdjęcie protokołu zawodów w formacie pdf lub jpg na adres:
wgid@wmzkosz.olsztyn.pl lub piotrchomicki@op.pl jednak nie później niż 24 godziny po
meczu;
- obowiązkowego przechowywania oryginału protokołu do końca sezonu z możliwością
udostępnienia WMZKosz na każde żądanie.
8. Zmiana terminu meczu może nastąpić tylko z ważnego powodu. Zmiana terminu meczu nie
może naruszać zasad sportowej rywalizacji, w szczególności prowadzić do uzyskania
jakichkolwiek niezasłużonych korzyści przez inne kluby. Zespół, który chce przełożyć mecz
wysyła wniosek do drużyny przeciwnej oraz WGiD z propozycją nowego terminu.
W przypadku, gdy drużyna przeciwna nie akceptuje zaproponowanego terminu, wówczas oba
kluby mają 14 dni na wyznaczenie nowego terminu. Jeżeli kluby nie dojdą do porozumienia w
sprawie ustalenia terminu rozegrania zaległego meczu, wówczas termin meczu wyznaczy
WGiD. Klub ma prawo bezpłatnie przełożyć 2 mecze. Kolejna zmiana terminu powoduje
nałożenie opłaty w wysokości 30 zł. Jedna drużyna może mieć jednorazowo najwyżej dwa
przełożone mecze. Kolejne przełożenia mogą zostać dokonane dopiero po rozegraniu meczów
wcześniej przełożonych.
9. WGiD ma prawo do przełożenia z urzędu meczu drużyny, której przynajmniej jeden zawodnik
został powołany w danym terminie na zgrupowanie kadry narodowej, OSSM lub kadry
wojewódzkiej.
10. Za zmianę terminu meczu uważa się zmianę dnia rozgrywania meczu na inny niż wskazany
w terminarzu rozgrywek oraz zmianę wcześniej podanej godziny lub miejsca rozegrania meczu,
jeżeli zmiana dokonywana jest na mniej niż 7 dni przed meczem.
11. Przegrana walkowerem może powodować nałożenie na klub kary pieniężnej.
12. W przypadku nie rozegrania zawodów lub ich przerwania z przyczyn uznanych za niezależne
od klubów biorących w nich udział, WGiD wyznacza nowy termin ich rozegrania. Koszty
wynikające z powtórnego rozegrania meczu ponosi drużyna, która była jego gospodarzem
w pierwszym terminie, chyba że organizator rozrywek zadecyduje inaczej.
-

Art. 4 Kadra wojewódzka
1.

2.

3.

Każdy zawodnik posiadający licencję okresową WMZKosz zobowiązany jest do udziału
w konsultacjach i zgrupowaniach Kadry Wojewódzkiej. Powołania na konsultacje
i zgrupowania Kadry Wojewódzkiej przekazywane są drogą elektr. przez trenera kadry
WMZKosz.
O niemożności udziału w Kadrze Wojewódzkiej zawodnik lub klub, którego jest członkiem musi
powiadomić WGiD w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyn minimum 5 dni przed
zgrupowaniem (decyduje data wpływu powiadomienia do WGiD).
Zawodnik lub jego klub zobowiązany jest do pokrycia 30% kosztów udziału w zgrupowaniach
Kadry Wojewódzkiej. Szczegółowe informacje w zakresie opłat podejmuje Zarząd WMZKosz.
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4.

Zawodnik, który bez usprawiedliwienia nie weźmie udziału w zgrupowaniu Kadry Wojewódzkiej
może zostać ukarany dyskwalifikacją na okres do 3 miesięcy oraz skreśleniem z listy Kadry
Wojewódzkiej. Dodatkowo klub zawodnika może zostać ukarany karą regulaminową
w wysokości do 2000 zł. Decyzje w tym zakresie podejmuje WGiD. Od decyzji WGiD przysługuje
zawodnikom i klubom odwołanie do Zarządu WMZKosz.

Art. 5 Sprawy dyscyplinarne
1.

2.
3.
4.
5.

Za faule techniczne i dyskwalifikujące zawodników uczestniczących w rozgrywkach
młodzieżowych stosuje się następujące kary:
a) pierwszy faul techniczny – bez konsekwencji;
b) drugi i każdy następny faul techniczny – obligatoryjne pauzowanie w następnym meczu
wyznaczonym terminarzem rozgrywek;
c) faul dyskwalifikujący – obligatoryjne pauzowanie w następnym meczu wyznaczonym
terminarzem rozgrywek. Decyzję co do ewentualnego podwyższenia kary podejmuje
wyłącznie WGiD.
W przypadku każdego faula technicznego lub dyskwalifikującego, WGiD może podjąć decyzję
o obniżeniu lub podwyższeniu kary.
Faul dyskwalifikujący otrzymany w wyniku dwóch fauli niesportowych nie powoduje kary
orzeczonych w punkcie 1 lit. c.
Do orzekania w pierwszej instancji w sprawach wykroczeń w związku z nieprzestrzeganiem
postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz RWS upoważniony jest WGiD.
Od decyzji organu I instancji przysługuje odwołanie do Zarządu WMZKosz. Decyzja Zarządu
WMZKosz jest ostateczna.

Art. 6 Wysokość kar dyscyplinarnych
1.

2.
3.

4.

Niesportowe zachowanie członków drużyny i reprezentantów klubu:
a) niesportowe zachowanie się zawodnika, trenera, asystenta lub osoby towarzyszącej
drużynie, a także innej osoby działającej w imieniu klubu przed, w czasie lub po zawodach
– kara pieniężna od 200 do 500 zł lub/także kara dyskwalifikacji na okres do 3 miesięcy;
b) niesportowe zachowanie się zawodnika, trenera, asystenta lub osoby towarzyszącej
drużynie a także innej osoby działające w imieniu klubu przed, w czasie lub po zawodach,
związane z naruszeniem nietykalności cielesnej bądź innym czynnym znieważeniem innej
osoby – kara pieniężna od 300 do 1000 zł oraz kara dyskwalifikacji na okres do 12 miesięcy;
c) niesportowe zachowanie się zawodnika, trenera, asystenta lub osoby towarzyszącej
drużynie a także innej osoby działające w imieniu klubu przed, w czasie lub po zawodach,
związane z naruszeniem nietykalności cielesnej, bądź innym czynnym znieważeniem
sędziego zawodów – kara pieniężna od 300 do 1000 zł oraz kara dyskwalifikacji na okres
do 12 miesięcy.
Niesportowe zachowanie się publiczności – kara pieniężna do 400 zł.
Nieprzestrzeganie procedur regulaminowych związanych z przygotowaniem obiektu
sportowego do zawodów:
a) brak właściwego lub źle działającego (niesprawnego) wyposażenia technicznego – kara
pieniężna do 300 zł;
b) brak właściwego zapewnienia porządku, bezpieczeństwa i ochrony sędziom, drużynie gości
oraz zaproszonym gościom bezpośrednio przed, w czasie lub po zawodach – kara
pieniężna do 500 zł.
Nieprzestrzeganie procedur regulaminowych związanych z przeprowadzeniem zawodów:
a) zawinione opóźnienie w rozpoczęciu zawodów powyżej 15 minut od ustalonego czasu
rozpoczęcia zawodów – kara pieniężna do 200 zł;
b) nieprzystąpienie drużyny do gry, zejście drużyny z boiska lub odmowa gry – kara pieniężna
do 1000 zł i orzeczony walkower;
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udział w spotkaniu zawodnika (zawodników) nieuprawnionych do gry – kara pieniężna do
500 zł i orzeczony walkower;
d) udział w spotkaniu zawodnika występującego pod fałszywym lub zmienionym imieniem lub
nazwiskiem – kara pieniężna do 1000 zł i orzeczony walkower.
Nieprzestrzeganie przez właścicieli klubu obowiązujących regulaminów i przepisów gry:
a) opóźnienie lub niepowiadomienie Kolegium Sędziów lub drużyny przeciwnej rozgrywek
o terminie i miejscu zawodów – kara pieniężna do 500 zł;
b) brak zapewnienia opieki medycznej w czasie rozgrywania zawodów – kara pieniężna do
500 zł;
c) nieprzygotowanie obiektu sportowego zgodnie z przyjętymi ustaleniami oraz
obowiązującymi przepisami – kara pieniężna do 300 zł; a w wypadku powtarzania się
uchybień – zakaz rozgrywania spotkań w tym obiekcie w kolejnym sezonie;
d) zmiana terminu spotkania bez powiadomienia organizatora rozgrywek – kara pieniężna do
500 zł.
Nieprzestrzeganie terminów wskazywanych przez WGiD – kara od 10 zł za każdy dzień
opóźnienia.
c)

5.

6.

Art. 7 Taryfikator opłat
1.

2.

3.

Opłata za wypożyczenie lub zmianę barw klubowych zawodnika w ramach okręgu WMZKosz:
a) do 3 Ligi Męskiej – 250 zł;
b) do U20 i U18 – 150 zł;
c) do U16 – 100 zł;
d) do U14 – 50 zł.
Opłata za objęcie zawodnika umową szkoleniową w ramach okręgu WMZKosz:
a) do 3 Ligi Męskiej – 250 zł każdy z klubów;
b) do U20 i U18 – 150 zł każdy z klubów;
c) do U16 – 100 zł każdy z klubów;
d) do U14 – 50 zł każdy z klubów.
Opłaty za transfery zawodników (wypożyczenie, zmiana barw klubowych, umowa szkoleniowa)
spoza okręgu WMZKosz są zgodne z opłatami wskazanymi w Regulaminie Opłat PZKosz.

Wyłączne prawo interpretacji Regulaminu posiada Zarząd WMZKosz.
Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd W-MZKosz w dniu 05 sierpnia 2017 r.
Z dniem podpisania niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Organizacji Rozgrywek
Warmińsko – Mazurskiego Związku Koszykówki w sezonie 2016/2017.
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