REGULAMIN ZAWODÓW
MINI KOSZYKÓWKI U-12 i MŁODSI
LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE
SEZON 2018/2019
I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Organizatorem rozgrywek jest Lubuski Związek Koszykówki w Zielonej Górze,
65-119 Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a, tel./fax: +48 68 328 45 81, www.lubuskikosz.pl,
e-mail: info@lubuskikosz.pl.
§2
Zawody rozgrywane są według obowiązujących przepisów gry w koszykówkę, wydanych
przez Polski Związek Koszykówki, z uwzględnieniem zmian wydanych w Załączniku nr 1 do
niniejszego regulaminu.
§3
W rozgrywkach obowiązuje Regulamin Zawodów Mini Koszykówki LZKosz w Zielonej
Górze na sezon 2018-2019, a sprawy nieujęte niniejszym Regulaminem są rozstrzygane
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami Polskiego Związku Koszykówki.
§4
Za prawidłowe i zgodne z Regulaminem przeprowadzenie rozgrywek oraz ich weryfikację
odpowiedzialny jest Wydział Gier i Dyscypliny Lubuskiego Związku Koszykówki
w Zielonej Górze.
§5
Rozgrywki odbywają się w dwóch/trzech kategoriach:
- chłopcy starsi
– ur. 2007r. i młodsi
- chłopcy młodsi
– ur. 2008r. i młodsi
- dziewczęta
– ur. 2007r. i młodsze
§6
Terminarz spotkań oraz system rozgrywek ustala i podaje WGiD LZKosz w Zielonej Górze.
§7
Spotkania prowadzą sędziowie uprawnieni do sędziowania zawodów w sezonie 2018/2019,
wyznaczeni przez Kolegium Sędziów LZKosz w Zielonej Górze.
§8
1. Przez określenie „uczestnictwo w meczu” należy rozumieć wejście zawodnika do gry tj.
znaczek X w protokole zawodów. Wszyscy zawodnicy wpisani do protokołu muszą
uczestniczyć w meczu.
2. W meczach mini koszykówki może wziąć udział nie mniej niż 10 i nie więcej niż 14
zawodników.
§9
Weryfikację zawodów przeprowadza WGiD LZKosz w Zielonej Górze na podstawie
protokołu zawodów.

§ 10
1. Wszelkiego rodzaju odwołania są wystąpieniem o zmianę decyzji wydanej przez organa do
tego upoważnione.
2. Równocześnie z wnioskiem odwołania musi być wniesiona opłata manipulacyjna
w wysokości 25 zł, a do wniosku dołączony dowód wpłaty (kserokopia).
3. Bez spełnienia powyższych wymagań odwołanie nie będzie rozpatrywane.
§ 11
1. Protest dotyczący przebiegu i wyniku meczu należy zgłosić w ciągu 48 godzin po jego
zakończeniu, po spełnieniu warunków określonych w przepisach gry w koszykówkę.
2. Równocześnie ze złożeniem protestu musi być wpłacona kaucja w wysokości 200 zł, a do
wniosku dołączony dowód wpłaty (kserokopia).
3. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przepada na rzecz LZKosz w Zielonej Górze.
II. PRAWA I OBOWIĄZKI DRUŻYN
§ 12
Zespoły uczestniczące w rozgrywkach oraz trenerzy i osoby towarzyszące drużynie
zobowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminów i przepisów gry pod rygorem
stosowania kar regulaminowych.
§ 13
1. Gospodarz turnieju wyznacza organizatora zawodów, którego nazwisko zostaje wpisane do
protokołu zawodów.
2. Do obowiązków organizatora turnieju należy:
a) powiadomienie pocztą elektroniczną, najpóźniej na 7 dni przed terminem turnieju lub
meczu, przeciwników i LZKosz w Zielonej Górze,
b) prawidłowe przygotowanie sali do gry (min. temp. powietrza 15C) oraz
udostępnienie na minimum godzinę przed meczem oddzielnych szatni dla drużyn i
sędziów,
c) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia technicznego w czasie
turnieju,
d) zapewnienie opieki medycznej w czasie, jak i po zakończeniu spotkania.
Przedstawiciel opieki medycznej jest zobowiązany potwierdzić swoją obecność
pieczątką w protokole,
e) przesłanie oryginałów protokołów do LZKosz w Zielonej Górze natychmiast po
zakończeniu turnieju.
§ 14
Koszty organizacyjne turnieju ponoszą gospodarze zawodów, a drużyny gości uczestniczą
w zawodach całkowicie na koszt własny.
§ 15
1. Termin zgłaszania drużyn do rozgrywek mini koszykówki w sezonie 2018/2019 upływa
20.09.2018 r.
2. Warunkiem przyjęcia zespołu do rozgrywek mini koszykówki jest dostarczenie do dnia
30.09.2018 r., na adres LZKosz w Zielonej Górze, dwóch egzemplarzy list zawodników,
które powinny zawierać:
 nazwisko i imię,
 datę urodzenia,
 PESEL,
 nr licencji zawodnika PZKosz (o której mowa w § 15, pkt 3),

 imię i nazwisko trenera oraz nr licencji trenerskiej
Każdy zawodnik biorący udział w zawodach mini koszykówki Lubuskiego Związku
Koszykówki w Zielonej Górze musi posiadać licencję zawodnika PZKosz.
3. Uprawniony do gry jest zawodnik zgłoszony w sposób określony wyżej i potwierdzony do
rozgrywek przez WGiD LZKosz w Zielonej Górze.
§ 16
Po rozpoczęciu rozgrywek można dodatkowo zgłosić zawodnika do gry, pod warunkiem, że
zawodnik ten nie był wcześniej zgłoszony przez inny zespół. Zawodnik może reprezentować
barwy tylko jednego zespołu.
§ 17
Spotkania muszą być rozegrane zgodnie z terminarzem i w godzinach podanych przez
organizatora zawodów.
§ 18
Zmiany zaplanowanych terminów meczów mogą być dokonywane jedynie w wyjątkowych
przypadkach i tylko za zgodą WGiD LZKosz w Zielonej Górze, po wcześniejszym
uzgodnieniu między zespołami nowego terminu, zaakceptowanego przez WGiD.
§ 19
WGiD LZKosz w Zielonej Górze ma prawo, w szczególnych przypadkach, zmienić termin
spotkania „z urzędu”, (z ważnych przyczyn).
§ 20
1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni do gry
w danym zespole oraz potwierdzeni przez WGiD LZKosz w Zielonej Górze, posiadający
odpowiednie licencje.
2. Podstawą do udziału zespołu w turnieju bądź meczu jest okazanie listy zawodników
potwierdzonej przez LZKosz w Zielonej Górze.
3. Udział w meczu zawodnika, którego nie ma na liście skutkuje zweryfikowaniem meczu
jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej.
4. Nie okazanie sędziemu głównemu przed zawodami dokumentu tożsamości zawodnika
powoduje, że zawodnik ten nie może brać udziału w zawodach (dopuszczane są
kserokopie obustronne legitymacji szkolnej, potwierdzoną przez podpis rodziców).
5. Nie okazanie sędziemu głównemu karty zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi
powoduje, że zawodnik ten nie może brać udziału w zawodach.
6. W rozgrywkach mini koszykówki nie można rozpocząć zawodów w przypadku, gdy na sali
nie jest obecny trener zespołu posiadający licencje okresową LZKosz. W przypadku
dyskwalifikacji trenera zawody mogą być kontynuowane tylko wtedy, gdy w strefie ławki
drużyny obecny jest pełnoletni opiekun.
§ 21
1. Zawody należy protokołować w 3 egzemplarzach na drukach protokołów obowiązujących
w rozgrywkach mini koszykówki od sezonu 2018/19, dostępnych na stronie
www.lubuskikosz.pl.
2. Oryginał przesyła gospodarz zawodów do LZKosz w Zielonej Górze najpóźniej w
pierwszy dzień roboczy po rozegraniu zawodów.
3. Pierwszą kopię otrzymuje drużyna zwycięska.
4. Drugą kopię otrzymuje drużyna pokonana.
5. Protokół mogą zastąpić statystyki elektroniczne uzgodnione z LZKosz.

III. SPRAWY DYSCYPLINARNE
§ 22
Drużyna, która nie weźmie udziału w dwóch turniejach w całym cyklu rozgrywek lub, jeśli na
dwóch turniejach jest mniej niż 10 zawodników, a mecze te zostaną zweryfikowane jako
walkower dla przeciwnika, zostaje automatycznie wycofana z rozgrywek.
§ 23
W przypadku rozegrania przez drużynę do chwili wycofania z rozgrywek:
1. Połowy lub mniej spotkań danego cyklu - unieważnia się dotychczas rozegrane mecze.
2. Więcej niż połowy spotkań - wyniki rozegranych spotkań pozostają bez zmian, a pozostałe
mecze weryfikuje się jako walkowery dla przeciwników.
§ 24
1. W stosunku do zawodników naruszających przepisy gry w zakresie fauli technicznych
i dyskwalifikujących ustala się następujące kary:
a) za otrzymanie w danej edycji fauli technicznych:
- po drugim faulu technicznym i każdym następnym zawodnik karany jest odsunięciem
od jednego kolejnego spotkania, przypadającego zgodnie z terminarzem rozgrywek,
- ilość fauli technicznych obliczana jest tylko w danym sezonie rozgrywek, przy czym
faule dyskwalifikujące przeliczane są jako dwa faule techniczne,
b) za usunięcie zawodnika przez sędziego z boiska (z wyjątkiem wykluczenia za pięć fauli
– zawodnik karany jest automatycznie odsunięciem od jednego kolejnego spotkania,
zgodnie z terminarzem rozgrywek.
c) faul dyskwalifikujący równoważny jest dwóm faulom technicznym.
2. Postanowienia te obowiązują automatycznie pod rygorem uznania zawodnika jako
nieuprawnionego do gry.
3. Za prowadzenie ewidencji fauli technicznych i dyskwalifikujących odpowiedzialni są
trenerzy drużyn.
4. Faule techniczne zapisane trenerowi za faule zawodników należy bezwzględnie zaliczać
danym zawodnikom.
5. Zobowiązuje się sędziów do powiadamiania o powyższych faulach trenera drużyny
i umieszczenia stosownego zapisu w protokole zawodów na wszystkich egzemplarzach.
§ 25
1. W stosunku do trenerów naruszających przepisy gry w zakresie fauli technicznych
i dyskwalifikujących ustala się następujące kary:
a) za otrzymanie w danej edycji fauli technicznych:
- po drugim faulu technicznym i każdym następnym trener karany jest odsunięciem od
jednego kolejnego spotkania, przypadającego zgodnie z terminarzem rozgrywek,
- ilość fauli technicznych obliczana jest tylko w danym sezonie rozgrywek, przy czym
faule dyskwalifikujące przeliczane są jako dwa faule techniczne,
b) za każdy faul dyskwalifikujący - kara odsunięcia od jednego kolejnego spotkania,
przypadającego zgodnie z terminarzem rozgrywek,
c) faul dyskwalifikujący równoważny jest dwóm faulom technicznym.
2. Za prowadzenie ewidencji faulów odpowiedzialni są trenerzy drużyn.
§ 26
W czasie trwania kary trenerzy i zawodnicy pozbawieni praw reprezentowania drużyny lub
zdyskwalifikowani nie mogą przebywać w strefie ławki drużyny podczas spotkań.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27
We wszystkich przypadkach, w których w niniejszym Regulaminie jest mowa o zawodnikach
należy przez analogię rozumieć zawodniczki.
§ 28
W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem mają zastosowania postanowienia WGiD
LZKosz w Zielonej Górze.
§ 29
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi LZKosz w Zielonej Górze.
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