REGULAMIN
Lubuskiego Nurtu Basketu Amatorskiego (LNBA)
Rozdział I
ORGANIZATOR
1. Organizatorem rozgrywek Lubuskiego Nurtu Basketu Amatorskiego (zwanego dalej:
LNBA) jest Lubuski Związek Koszykówki w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a,
65-119 Zielona Góra.
2. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwa wyznaczony Komisarz
Ligi - Pełnomocnik Zarządu LZKosz do rozgrywek LNBA.

Rozdział II
CEL
1. Propagowanie

zdrowego

stylu

życia

oraz

popularyzacja

koszykówki

jako

bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Zielonej Góry
i województwa lubuskiego.
2. Integracja środowiska związanego z koszykówką amatorską.
3. Wyłonienie najlepszej drużyny koszykarskiej – nie zawodowej w Zielonej Górze.

Rozdział III
MIEJSCE, CZAS, SĘDZIOWIE
1. Miejscem

rozgrywek

są

hale

na

terenie

Zielonej

Góry

zapewnione

przez

Organizatora rozgrywek. Za zgodą drużyn mecze mogą odbyć się w innych miastach
województwa lubuskiego.
2. W sezonie 2018/2019 rozgrywki LNBA odbywają się od września 2018 r. do maja
2019 r. Szczegółowy terminarz zostanie określony do 17.09.2018 r. i będzie
stanowił Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Zawody odbywające się w ramach LNBA sędziują licencjonowani sędziowie
Kolegium

Sędziów

Lubuskiego

Związku

Koszykówki

w

Zielonej

Górze.

W uzasadnionych przypadkach zawody mogą obsługiwać również sędziowiekandydaci RC z innych województw.
Rozdział IV
UCZESTNICTWO
1. Uczestnikiem rozgrywek LNBA może być osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.

2. Uczestnikiem nie może być osoba posiadająca licencję okresową PZKosz na grę
w ligach PZKosz, makroregionalnych lub rozgrywkach młodzieżowych w danym
sezonie rozgrywkowym.
3. Do rozgrywek dopuszczana jest Drużyna po:
a) Przesłaniu mail lub dostarczenia do biura LZKosz formularza zgłoszenia Drużyny do
LNBA – do 26.08.2018 r.,
b) wpłaceniu opłaty startowej w wysokości 250zł na konto LZKosz – do 31.08.2018 r.,
c) Przesłaniu mail lub dostarczeniu do biura LZKosz oryginału Imiennego wykazu
zgłoszeń wraz z podpisem kapitana – do 14.09.2018 r.
4. Drużyna biorąca udział w rozgrywkach musi składać się z minimum 5 zawodników.
5. Zawodnik występujący w LNBA może w ciągu jednej edycji raz zmienić barwy
klubowe

–

po

I

rundzie

meczy

sezonu

zasadniczego

wyszczególnionych

w terminarzu LNBA.
6. W trakcie rozgrywek zawodnik nie grający wcześniej w żadnej drużynie powinien
zostać zgłoszony na 48h przed meczem, w którym ma zamiar wystąpić.
7. Zgłoszenie nowego zawodnika do Drużyny następuje drogą elektroniczną do biura
LZKosz poprzez przesłanie mail (lnba@lubuskikosz.pl) lub dostarczenia do biura
LZKosz oryginału skanu zgłoszenia zawodnika stanowiącego Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
8. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych każdy uczestnik LNBA musi wyrazić
zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora. W przypadku osoby niepełnoletniej taką
zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Wzór OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA LNBA O
WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH stanowi załącznik do
Regulaminu. Oświadczenie musi zostać dostarczone w oryginale na adres Organizatora.
9. Aby wystąpić w fazie play-off zawodnik musi rozegrać co najmniej 5 spotkań
w rundzie zasadniczej. Sytuacje szczególne:
- każdy mecz jest zaliczany do tej liczby – nawet taki, który z jakiś powodu został
nie rozegrany (walkower, sytuacje losowe). Dotyczy to drużyny, która jest gotowa
do gry,
- zawodnik jest zgłoszony do sezonu i kontuzjowany (przez większą część sezonu
zasadniczego). Jeśli organizatorzy nie mają wątpliwości co do jego zaangażowania i
uczestnictwie w LNBA wymóg 5 spotkań nie jest konieczny.
10. Drużyna

zostanie

zakwalifikowana

do

rozgrywek

po

spełnieniu

wszystkich

wymogów organizatora określonych w niniejszym Regulaminie.
11. Do meczu musi przystąpić, co najmniej pięciu zawodników w danej Drużynie.
Oznacza to, że w momencie rozpoczęcia zawodów obecnych jest minimum pięciu
zawodników gotowych do gry.
12. Wymagane jest aby każda Drużyna LNBA występowała w jednolitych strojach, które
posiadają wyraźne numery oznaczające zawodników.

13. Przed rozpoczęciem meczu kapitan Drużyny zobowiązany jest do podania sędziemu
funkcyjnemu składu Drużyny wraz z numeracją zawodników uczestniczących w
zawodach.
14. Ostateczną listę Drużyn uczestniczących, systemem rozgrywek i terminarz zostanie
podany na stronie internetowej www.lubuskikosz.pl po zamknięciu listy zgłoszeń.
15. Dodatkowe

informacje

o

LNBA

można

uzyskać

na

stronie

internetowej

www.lubuskikosz.pl i pod adresem lnba@lubuskikosz.pl.

Rozdział V
SYSTEM ROZGRYWEK ORAZ ZASADY GRY
1. W rozgrywkach LNBA obowiązują przepisy gry FIBA z następującymi zmianami:
a)

przerwa między 1-2 oraz 3-4 kwartą wynosi 1min, przerwa w połowie meczu
wynosi max 10min,

b)

Drużyna dopuszczona jest do meczu w przypadku obecności co najmniej
5 zawodników,

c)

w przypadku remisu zarządza się dogrywkę, która będzie trwała 5 min. czasu
zatrzymywanego.

2. Rozgrywki LNBA odbywają się w dwóch rundach:
a) runda zasadnicza – Drużyny rozgrywają mecze na zasadzie każdy z każdym
w konkretnej Dywizji – zasada mecz i rewanż,
c) faza play off / play - out – Drużyny rozgrywają spotkania miedzy sobą zgodnie z
Terminarzem – Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
3. System rozgrywek jest kontynuacją rozgrywek z poprzedniego sezonu i przewiduje
podział drużyn na następujące dywizje:
a) Dywizja Atlantycka – prawo gry dla wszystkich uczestników z poprzedniego
sezonu + 1 drużyna awansująca,
b) Dywizja Centralna – prawo gry dla tych drużyny, które awansowały do rundy
play off, rozstrzygnęły na swoją korzyść rywalizację w rundzie play out + 2
drużyny awansujące,
c) Dywizja Wschód/Zachód – prawo gry wszystkich pozostałych zgłoszonych
drużyn do LNBA.
Organizator po zamknięciu listy drużyn zgłoszonych przedstawi szczegółowy
terminarz gier wszystkich Dywizji.
Organizator zastrzega możliwość przyznania 2 „Dzikich kart” do każdej z Dywizji.
4. Organizator będzie publikował terminarz rozgrywek z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem. W uzasadnionych przypadkach terminarz może być podany z

mniejszym wyprzedzeniem (nie mniejszym niż 4 dni przed konkretną kolejką
rozgrywek).
5. W trakcie rozgrywek koszty spotkań pokrywają w równym stopniu obydwie biorące
w nich udział Drużyny (sala i sędziowie):
a) runda zasadnicza – Dywizja Atlantycka – 130zł od drużyny, Dywizja Centralna –
130zł, Dywizja Wschód/Zachód – 120zł od drużyny,
b) faza play off / play out – wpłaty powiększone o 10zł od drużyny.
6. Kapitanowie Drużyn zobowiązani są do wpłat „z góry” na konto Organizatora. Brak
wpłaty i kontaktu w tej kwestii będzie przyczyną zawieszenia bądź dyskwalifikacji
Drużyny.
7. W fazie zasadniczej za każde wygrane spotkanie Drużynie zalicza się 2 punkty, za
porażkę 1 punkt, a za porażkę walkowerem 0 punktów (w koszach 0:20). Jeśli
Drużyna wycofa się z rozgrywek lub zostanie zdyskwalifikowana - mecze rozegrane
zostają zaliczone, natomiast nie rozegrane wpisane będą jako walkowery dla
Drużyn przeciwnych.
8. Kolejność Drużyn w tabeli każdej z grup ustala się wg ilości zdobytych punktów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują:
a)

przy dwóch Drużynach - zwycięstwo w bezpośrednim spotkaniu,

b)

przy więcej niż dwóch Drużynach - należy dokonać oddzielnej klasyfikacji biorąc
pod uwagę tylko wyniki spotkań pomiędzy Drużynami z równą ilością punktów.
O kolejności decyduje ilość dużych punktów (zwycięstwo 2pkt, przegrana 1pkt,
walkower 0pkt) zdobytych w rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi Drużynami.
Jeśli w dalszym ciągu utrzymuje się remis – decyduje korzystniejsza różnica
pomiędzy koszami zdobytymi i straconymi (+/-), a w ostateczności większa ilość
zdobytych punktów.

10. W fazie play off / play out dominować będzie system rozstrzygnięć „do 2
wygranych”.
11. Z Dywizji Atlantyckiej spada 1 zespół – bezpośredni awans uzyskuje najlepsza
drużyna Dywizji Centralnej. Przedostatni zespół Dywizji Atlantyckiej rozgrywa
baraże z II zespołem Dywizji Centralnej o utrzymanie. Z Dywizji Centralnej spada
jeden

zespół

-

bezpośredni

awans

uzyskuje

najlepsza

drużyna

Dywizji

Wschód/Zachód. Przedostatni zespół Dywizji Centralnej rozgrywa baraże z II
zespołem Dywizji Wschód/Zachód o utrzymanie.
12. W przypadku dwumeczu (play – off) zwycięzcą jest Drużyna, która osiągnie lepszy
sumaryczny wynik obu spotkań. W przypadku braku wyłonienia zwycięzcy w dalszej
kolejności o zwycięstwie decyzje wyższa pozycja w tabeli grupy na koniec rundy
zasadniczej.

13. Zawody zostaną zweryfikowane, jako przegrana bez gry (walkower) - w małych
punktach 20:0, w przypadku gdy:
a) Drużyna nie stawi się na boisku pięć minut przed rozpoczęciem meczu,
b)

Drużyna stawi się do rozpoczęcia spotkania z mniejszą ilością zawodników niż
pięciu,

c)

Drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed końcem spotkania /mniej niż
2 zawodników/, nawet w przypadku gdy Drużyna prowadzi - przegrywa 20:0.
W przypadku, gdy wynik jest dla niej niekorzystny – utrzymany zostaje wynik
osiągnięty na boisku. W przypadku zdekompletowania porażka liczy się za 1 punkt,

d) W Drużynie grają zawodnicy nieuprawnieni do gry lub grają pod fałszywym
nazwiskiem,
e) Zaistnieją jakieś okoliczności, które z winy którejś z Drużyn uniemożliwiają
przeprowadzenie zawodów lub rozegranie ich do końca.
14. Drużyna winna oddania meczu walkowerem ponosi cały koszt takiego meczu, czyli
wpłata na konto organizatora: stawka spotkania x 2.
15. Pomimo nie przybycia drużyny na mecz kapitan drużyny oddającej walkowera ma
obowiązek skutecznie powiadomić o takim fakcie Komisarza Ligi. Musi to nastąpić
możliwie szybko od momentu powzięcia wiadomości o rezygnacji z zawodów.
16. W sytuacjach podyktowanych dobrem rozgrywek LNBA Komisarz Ligi ma prawo
przełożyć każde spotkanie ligowe lub całą kolejkę.
17. Drużyna ma prawo zgłosić niedyspozycję na dany dzień, w sytuacjach wyjątkowych
na cały weekend. Niedyspozycję należy zgłosić z 14 dniowym wyprzedzeniem.
Zgłoszenie niedyspozycji w terminie późniejszym może zostać nie uwzględnione,
szczególnie w sytuacji opublikowania terminarza.
18. W przypadku ustalonego już terminu spotkania, gdy Drużyna jest zainteresowana
jego przełożeniem na inny termin musi:
a) uzyskać zgodę przeciwnika,
b) w

momencie

przekładania,

wystąpić

o

nowy

termin

meczu

lub

go

zaproponować. Mecz powinien się odbyć do dwóch tygodni od terminu
pierwotnego,
c) zorganizować i przeprowadzić zawody w terminie uzgodnionym oraz zapewnić
możliwość prowadzenia protokołu i statystyk,
d) ponieść całkowite koszty rozegrania meczu (hala, arbitrzy boiskowi i stolikowi).
W

przypadku

uzyskania

zgody

przeciwnika

i

odwołania

spotkania

w planowanym terminie Drużyny poniosą koszty zgodne z pkt. 5 niniejszego
Rozdziału,

e) w przypadku nie uzyskania zgody od przeciwnika, a użyciu racjonalnych
argumentów Organizator ma prawo do przełożenia meczu „z urzędu”.
19. Wszystkie mecze „przełożone” muszą się odbyć do końca I lub II rundy zasadniczej.
W przypadku nie rozegrania meczu o wyniku zdecyduje Komisarz Ligi.
Rozdział VI
DYSCYPLINA
1. Mecze prowadzone są przez sędziów Kolegium Sędziów Lubuskiego Związku
Koszykówki i do nich należy egzekwowanie zasad gry w koszykówkę, zasady fair
play oraz postanowień Regulaminu LNBA.
2. Regulamin LNBA zobowiązuje wszystkich arbitrów do bezwzględnego karania
zawodników, trenerów i osób towarzyszących Drużynie za wszelkie objawy
niesportowego zachowania. Arbiter ma prawo do wypraszania z sali osób, które
utrudniają prowadzenie zawodów lub zakłócają ich sportowy charakter. Zaistniałe
sytuacje,

wszystkie

przewinienia

techniczne

i

dyskwalifikujące

musza

być

szczegółowo opisywane w protokole.
3. Drużyna lub zawodnik mogą zostać zdyskwalifikowani przez Komisarza Ligi za
niesportowe zachowanie w stosunku do organizatora, arbitrów oraz przeciwnej
Drużyny w trakcie, przed i po meczu.
4. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy oraz osoby
towarzyszące obowiązani są przestrzegać postanowień, przepisów gry i Regulaminu
LNBA.
5. Dyskwalifikacja powoduje, że przez Komisarza Ligi zostaje wszczęta procedura
związana z orzeczeniem wymiaru kary dla zawodnika bądź Drużyny.
6. W przypadku, gdy odsunięcie od gry nie może być wyegzekwowane ze względu na
zakończenie rozgrywek w danej edycji, kary przechodzą na następny cykl
rozgrywek.
7. Na ławce rezerwowych Drużyny mogą znajdować się tylko zawodnicy rezerwowi
Drużyny oraz trener Drużyny i 3 osoby towarzyszące (np. zawodnicy kontuzjowani).
8. Sędzia funkcyjny ma prawo wnioskowania do arbitrów prowadzących spotkanie
o ukaranie ławki rezerwowych Drużyny w przypadku niesportowego zachowania
znajdujących się tam osób.
9. Zawodnik/trener ukarany przewinieniem technicznym zostaje wpisany na listę
ukaranych.
10. Zawodnik/trener ukarany trzecim i każdym kolejnym przewinieniem technicznym
w danym sezonie rozgrywek zostaje ukarany odsunięciem od gry w jednym
kolejnym spotkaniu.
11. Zawodnik/trener ukarany przewinieniem dyskwalifikującym zostaje automatycznie
odsunięty

od

gry

w

dwóch

kolejnych

spotkaniach.

Nie

dotyczy

to

faula

dyskwalifikującego

uzyskanego

w

wyniku

dwóch

fauli

technicznych

bądź

niesportowych w jednym meczu.
12. Zawodnik/trener ukarany drugim przewinieniem dyskwalifikującym w danym
sezonie rozgrywek zostaje zawieszony do końca edycji rozgrywek.
13. Organizator zastrzega prawo do wymierzenia dodatkowej kary za powtarzające się
faule techniczne (odsunięcie od rozgrywek na czas dłuższy niż kolejka) oraz kary
finansowej.
14. Sędzia może ukarać przewinieniem technicznym ławkę lub konkretnego zawodnika
na ławce. W przypadku przewinienia technicznego dla ławki odpowiedzialność
ponosi kapitan Drużyny, a przewinienie zapisuje się na jego konto i może
powodować odsunięcie go od gry w kolejnych meczach. W innym przypadku
odpowiedzialność ponosi konkretny zawodnik na ławce.
15. Uregulowanie należności względem organizatora wynikającej z przyznanej kary
grzywny jest warunkiem dalszego uczestnictwa zawodnika/trenera w rozgrywkach
LNBA.
16. Wszelkie protesty i odwołania powinny być składane w formie pisemnej, opatrzone
szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Procedura
ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończonym spotkaniu po uprzednim
poinformowaniu sędziego stolikowego o zamiarze wniesienia uwag do protokołu
spotkania lub przebiegu meczu. Komisarz Ligi nie będzie rozpatrywał protestów,
które wpłyną w terminie późniejszym. Ewentualny protest powinien być złożony po
dokonaniu wpłaty kaucji w wysokości 100zł. W przypadku rozpatrzenia protestu
pozytywnie

kaucja

zostanie

zwrócona.

W

przypadku

protestu

dotyczącego

przewinień technicznych/dyskwalifikacyjnych kaucja zaliczana jest na poczet kary
w przypadku odrzucenia protestu przez Komisarza Ligi. Decyzje Komisarza Ligi są
ostateczne.
17. Drużynie oraz poszczególnym zawodnikom przysługuje prawo wypowiedzenia się
o pracy sędziów w formie pisemnej. Ocena wraz z uzasadnieniem jest przedkładana
do wglądu Przewodniczącemu Kolegium Sędziów LZKosz w Zielonej Górze za
pośrednictwem Komisarza Ligi.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy
z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późniejszymi zmianami).
2. Komisarz Ligi ma prawo odmówić zaakceptowania nazwy Drużyny. W przypadku gdy
jest ona obraźliwa, wulgarna lub ma negatywne konotacje.

3. Komisarz Ligi po uzgodnieniu z organizatorem ma prawo dokonać wszelkich
odstępstw od postanowień niniejszego regulaminu w drodze jednostronnej decyzji.
4. Organizator nie odpowiada materialnie za rzeczy ani przedmioty zawodników
znajdujące się na obiektach, w których rozgrywane są mecze LNBA.
5. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy,
a także z winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek na obiektach, w których
prowadzone są rozgrywki LNBA. Za egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych
odpowiada kapitan Drużyny.
6. Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie zobowiązani są przestrzegać Regulaminu
korzystania z obiektu, w którym rozgrywane są spotkania.
7. Za wszelkie kontakty Drużyny z organizatorem i Komisarzem Ligi odpowiada kapitan
Drużyny.
8. Po rozegraniu całego sezonu najlepsze drużyny otrzymają medale, puchary,
nagrody rzeczowe oraz nagrody finansowe w wysokości:I miejsce = 3 tys. zł, II
miejsce – 2 tys. zł, III miejsce – 1 tys. zł. W Dywizjach innych niż najwyższa
Organizator również może wprowadzić dodatkowe nagrody finansowe.
9. W czasie sezonu prowadzona będzie statystyka fair-play. Najlepsza drużyna
zostanie nagrodzona okolicznościowym pucharem.
10. W czasie rozgrywek prowadzone są klasyfikacje indywidulane, których zwycięzcy
otrzymają okolicznościowe wyróżnienia:
a)

króla strzelców,

b)

najskuteczniejszych zawodników (3 pkt),

e)

najlepiej asystujący,

f)

najlepiej zbierających,

g)

najlepiej blokujących,

h)

najlepiej przechwytujących,

11. Na podstawie statystyk ustalana jest lista wyróżnionych w danej Dywizji.
12. Aby Zawodnik został ujęty w statystykach końcowych, musi rozegrać minimum pięć
spotkań.
13. Królem strzelców zostaje zawodnik, który w danej edycji rozgrywek LNBA zdobył
największa liczbę punktów.
14. Każdy uczestnik przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki określone
niniejszym Regulaminem.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów
audiowizualnych, zrealizowanych podczas rozgrywek LNBA, a w szczególności zdjęć,
materiałów

filmowych,

nagrań

dźwiękowych

przedstawiających

uczestników

w celach informacyjnych i promocyjnych.
16. Wzory załączników do niniejszego Regulaminu dostępne są do pobrania pod
adresem: www.lubuskikosz.pl/dokumenty.
17. Wszelka

korespondencja

oraz

płatności

na

rzecz

z regulaminu dokonywane są zgodnie z danymi poniżej:

organizatora

wynikające

Lubuski Związek Koszykówki
Ul. Sulechowska 4
65-119 Zielona Góra
NIP: 973-069-05-13
Nr konta: BZWBK: 79 1090 1535 0000 0000 5302 3851

