KOMUNIKAT
WYDZIAŁU ROZGRYWEK ŁZKOSZ
NR 1/2013/2014 Z DNIA 05.08.2013

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Organizatorem rozgrywek jest Łódzki Związek Koszykówki, w imieniu którego działa, jako organ
wykonawczy,

Wydział

Rozgrywek

Łódzkiego

Związku

Koszykówki,

91-427 Łódź,

ul. Kamińskiego 7/9, tel. 42 205 5865, www.lzkosz.pl, e-mail: rozgrywki@lzkosz.pl
2. Przewodniczący Wydziału Rozgrywek – Jarosław Nowak, e-mail: rozgrywki@lzkosz.pl,
tel. 601 549 779.
3.

Nadzór nad działalnością Wydziału Rozgrywek i Wydziału Sędziowskiego – Wiceprezes
ŁZKosz ds. Rozgrywek – Maciej Kucharski.

4.

Sprawy związane z wydawaniem okresowych licencji trenerskich – Wiceprezes ŁZKosz
ds. Szkolenia – Piotr Zych – piotr.zych@lzkosz.pl

5.

Sprawy związane z wydawaniem licencji na uprawianie koszykówki – Sekretarz Biura ŁZKosz –
Karolina Pietrzko – biuro@lzkosz.pl

6.

Osoby uprawnione do potwierdzania wniosku o przyznanie licencji okresowej, Listu Czystości,
Promesy Listu Czystości, umowy wypożyczenia, umowy o współpracy, umowy szkoleniowej:
Jarosław Nowak, Karolina Pietrzko.

7.

Związkiem wiodącym dla strefy złożonej z województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego jest
Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki.
§2

1.

Wydział Rozgrywek przypomina, że wszelka korespondencja z klubami obywać się będzie za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez internetowy system obsługi rozgrywek ISOR.
Dokumenty w postaci druków przesyłane będą faxem lub listem poleconym jedynie
w wyjątkowych przypadkach.

2. Wydział Rozgrywek zwraca uwagę na konieczność posługiwania się właściwymi, wydanymi na bieżący
sezon, wzorami dokumentów i druków stanowiących załączniki do odpowiednich regulacji wydanych przez
ŁZKosz lub PZKosz.

II. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW DO ROZGRYWEK
§3
1. Każdy klub uczestniczący w rozgrywkach organizowanych przez ŁZKosz w sezonie 2013/2014 musi
posiadać aktualną licencję klubową. W związku z tym, w przypadku braku aktualnej licencji klubowej, klub
ten musi wystąpić do PZKosz z wnioskiem o jej przyznanie. Przyznanie klubowej licencji okresowej
uzależnione jest od spełnienia wymagań określonych odrębnymi przepisami.
2. Każdy z zawodników biorących udział w rozgrywkach organizowanych przez ŁZKosz musi posiadać licencję
zawodnika na uprawianie koszykówki. Licencja zawodnika z upoważnienia PZKosz wydawana jest przez
Łódzki Związek Koszykówki. Przepis ten ma zastosowanie także w odniesieniu do zawodników biorących
udział rozgrywkach U12 i U11.
§4
1. Klub zgłaszający się do rozgrywek zobowiązany jest do dokonania wpłaty wpisowego (opłata za zagłoszenie
drużyny oraz opłata za wydanie licencji okresowej zawodnika) w wysokości określonej w Regulaminie Opłat
ŁZKosz w sezonie 2013/2014.
2. Zasady dotyczące zgłaszania do danego cyklu rozgrywek więcej niż jednej drużyny z tego samego klubu
określa Regulamin Zawodów ŁZKosz w sezonie 2013/2014. Zgłoszenia drużyn do rozgrywek można
dokonać za pomocą załącznika nr 2 do tego Regulaminu lub poprzez zgłoszenie w internetowym systemie
obsługi rozgrywek ISOR.
3. Kwota wpisowego winna być dokonana na konto ŁZKosz w terminie wskazanym w Regulaminie Opłat
ŁZKosz w sezonie 2013/2014.
4. Opłata za wydanie licencji okresowej zawodnika winna być dokonana w terminie wskazanym w Regulaminie
Opłat ŁZKosz w sezonie 2013/2014. Wydanie licencji okresowej dla zawodnika po rozpoczęciu rozgrywek
wymaga uprzedniego wniesienia opłaty za jej wydanie.
5. Kserokopię dowodu wniesienia opłaty za zgłoszenie drużyny do rozgrywek należy dostarczyć do Wydziału
Rozgrywek ŁZKosz najpóźniej do dnia 01.09.2013 na adres rozgrywki@lzkosz.pl.
§5
Wydział Rozgrywek przypomina, że zgodnie z Regulaminem Zawodów ŁZKosz w sezonie 2013/2014:
1. Wpłacenie zobowiązań finansowych po terminie powoduje konieczność wniesienia opłaty dodatkowej za
zwłokę w kwocie określonej w Regulaminie Opłat ŁZKosz w sezonie 2013/2014. Nieuregulowanie

zobowiązań finansowych wobec ŁZKosz na przed pierwszym terminem meczowym wynikającym z losowania
drużyn skutkować może zweryfikowaniem meczu jako walkower na korzyść przeciwnika.
2. Klub, który w minionym sezonie nie uiścił regulaminowych zobowiązań finansowych, zostanie dopuszczony
do rozgrywek sezonu 2013/2014 po uregulowaniu zaległości finansowych do dnia 15.08.2013,
powiększonych o opłatę za zwłokę w wysokości określonej w Regulaminie Opłat ŁZKosz w sezonie
2013/2014.
3. Wycofanie drużyny z rozgrywek przed dniem 01.09.2013 nie wiąże się z wnoszeniem opłaty
administracyjnej, niemniej jednak wszelkie koszty klubu związane ze zgłoszeniem drużyny nie podlegają
zwrotowi.
4. Wycofanie drużyny z rozgrywek w dniu 01.09.2013 lub po tym terminie skutkuje koniecznością wniesienia
opłaty administracyjnej, przewidzianej w Regulaminie Opłat ŁZKosz w sezonie 2013/2014. oraz powoduje,
że wszelkie koszty klubu związane ze zgłoszeniem drużyny nie podlegają zwrotowi.
§6
1. W celu wydania licencji okresowej zawodnika klub biorący udział w rozgrywkach musi dostarczyć, na adres
Wydziału Rozgrywek ŁZKosz, 2 egzemplarze wniosku o wydanie licencji okresowej dla zawodnika w danym
cyklu rozgrywek - oddzielnie dla każdego zespołu w danego cyklu. Wnioski wraz załącznikami składać
można drogą pocztową (listem poleconym), drogą elektroniczną (na adres rozgrywki@lzkosz.pl w postaci
podpisanych i opieczętowanych dokumentów zeskanowanych) lub osobiście w Biurze ŁZKosz.
2. Prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie licencji okresowej dla zawodnika winien być złożony na druku
będącym załącznikiem nr 3 do Regulaminu Zawodów ŁZKosz w sezonie 2013/2014.
3. Do wniosku o wydanie licencji okresowej należy dołączyć dokument pozwalający na stwierdzenie zgody
zawodnika na udział w rozgrywkach:
1)

dla zawodnika własnego - zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych

2)

dla zawodnika zmieniającego barwy klubowe - zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych,
List Czystości lub Promesę Listu Czystości z potwierdzeniem dowodu wpłaty za opłatę transferową
oraz opłaty z tytułu ekwiwalentu za wyszkolenie w przypadku zawodnika-wychowanka, promesę
licencji okresowej wydaną przez PZKosz dla zawodnika zmieniającego barwy klubowe z klubu
mającego siedzibę poza województwem łódzkim

3) w przypadku zawodnika wypożyczonego - kopię umowy o wypożyczeniu zawartej między klubami na
jeden sezon wraz ze zgodą zawodnika na wypożyczenie, potwierdzoną przez WZKosz właściwy
miejscowo dla siedziby klubu oddającego wraz z dowodem wpłaty za zawarcie umowy,
4) w przypadku zawodnika objętego umową szkoleniową – kopię tej umowy potwierdzoną przez właściwy
miejscowo WZKosz wraz z dowodem wpłaty za zawarcie umowy i listą zawodników nią objętych,
będącą załącznikiem do umowy,

5) w przypadku zawodnika zmieniającego barwy klubowe w oparciu o podpisaną pomiędzy klubami umowę
o współpracy – kopię tej umowy wraz z załącznikiem, stanowiącym wykaz zawodników z danego
rocznika objętych tą umową,
4.

Do wniosku należy ponadto dołączyć:
1) zdjęcie w postaci pliku elektronicznego w formacie JPG lub PNG
2) oświadczenie klubu o posiadaniu ważnej polisy NW dla co najmniej 12 zawodników.

5. W związku z wydawaniem licencji okresowych w formie kart plastikowych niezbędne jest dostarczenie wraz
z wnioskiem o wydanie takiej licencji aktualnego cyfrowego zdjęcia każdego zawodnika zapisanego
w formacie .jpg lub .png. Nazwa pliku zawierającego zdjęcie powinna być podana według następującego
wzoru: klub_nazwisko_imię bez polskich znaków, czyli np.: lider_nowak_jaroslaw. Dla usprawnienia
wydawania licencji okresowych i dotrzymania terminu ich wydania przed rozpoczęciem rozgrywek w imieniu
Wydziału Rozgrywek proszę o przesyłanie plików ze zdęciami tak szybko, jak to jest tylko możliwe (nawet
jeszcze przed oficjalnym zgłoszeniem klubu do rozgrywek) na adres rozgrywki@lzkosz.pl
6. Wydział Rozgrywek przypomina, że podstawą udziału w rozgrywkach każdego zawodnika jest licencja
okresowa zawodnika wydawana jest przez Łódzki Związek Koszykówki. Przepis ten ma zastosowanie także
w odniesieniu do zawodników biorących udział rozgrywkach U12 i U11.
7. W trakcie sezonu wniosek o przyznanie licencji okresowej zawodnika nie będzie zrealizowany, o ile złożony
zostanie po godz. 12:00 w ostatnim dniu roboczym przed zaplanowanym terminem meczu. W praktyce
oznacza to, iż wniosek o przyznanie licencji okresowej (wraz z kompletem załączników) dla zawodnika
przed meczem planowanym na sobotę lub niedzielę należy złożyć najpóźniej do godz. 12:00 w piątek
poprzedzający termin meczu, natomiast przed meczem środowym – najpóźniej do godz. 12:00 we wtorek
poprzedzający termin meczu.
8.

Wniosek o przyznanie licencji okresowej zawodnika może być złożony w terminie od dnia 01.07.2013 do
dnia 15.01.2014. Termin ten dotyczy zawodnika:
1) zmieniającego barwy klubowe (transferowanego),
2) wypożyczonego
3) powracającego z wypożyczenia
4) objętego umową szkoleniową
5) objętego umową o współpracy
Po tym terminie możliwe jest wydanie licencji okresowej jedynie dla zawodnika własnego.

9.

Do wniosku o przyznanie licencji okresowej należy dołączyć niezbędne dokumenty, opisane szczegółowo
w Regulaminie Zawodów ŁZKosz w sezonie 2013/2014.

§7
W przypadku potwierdzonych zaległości finansowych klubu Wydział Rozgrywek ŁZKosz ma prawo – po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – do odmowy przyznania klubowi licencji okresowych dla
zawodników i zawieszenia drużyn klubu w rozgrywkach.

III. ZASADY PROWADZENIA ROZGRYWEK
§8
1.

Spotkanie informacyjne o zasadach rozgrywek w sezonie 2013/2014, losowanie numerów drużyn do
rozgrywek, określenie systemów rozgrywek i ich terminarza odbędzie się w dniu 09.09.2013
(poniedziałek). Miejsce i godzina rozpoczęcia spotkanie zostanie podana w terminie późniejszym.

2.

Terminarz i system rozgrywek seniorskich i młodzieżowych zostanie opublikowany w komunikacie Wydziału
Rozgrywek, który zostanie wydany po dniu 09.09.2013.

3.

Zasady udziału zawodników w rozgrywkach U11, U12 oraz U14 zawarte są w załącznikach nr 1 i nr 2 do
niniejszego komunikatu. Terminarz i system rozgrywek dziecięcych (U11 i U12) zostanie opublikowany po
zamknięciu listy zgłoszeń do tych cyklów rozgrywkowych.
§9

1.

Zawody należy protokołować w 3 egzemplarzach na drukach protokołów obowiązujących od sezonu
2013/14.
1)

Oryginał protokołu meczu wysyła gospodarz meczu nie później niż do dziesiątego dnia
następnego miesiąca z meczów rozegranych w miesiącu poprzednim pocztą poleconą jako
przesyłkę priorytetową na adres Wydziału Rozgrywek ŁZKosz.

2.

2)

Pierwszą kopię otrzymuje drużyna zwycięska.

3)

Drugą kopię otrzymuje drużyna pokonana.

Obowiązkiem drużyny będącej gospodarzem meczu jest umieszczenie czytelnego skanu lub zdjęcia
oryginału protokołu meczu w internetowym systemie obsługi rozgrywek ISOR nie później niż do godz. 24:00
w pierwszym dniu powszednim po terminie meczu.

3.

Obowiązkiem drużyny będącej gospodarzem meczu jest umieszczenie w internetowym systemie obsługi
rozgrywek ISOR w ciągu 24 godzin po zakończeniu meczu:
1)

wyników poszczególnych kwart meczu,

2)

liczby punktów uzyskanych przez zawodników obu drużyn.

§ 10
1.

Zmiany zaplanowanych terminów meczów mogą być dokonywane jedynie w wyjątkowych przypadkach po
wcześniejszym uzgodnieniu między klubami nowego terminu, zaakceptowanego przez Wydział Rozgrywek.

2.

W przypadku nieuzgodnienia terminu pomiędzy drużynami nowy termin meczu zostanie wyznaczony
z urzędu przez Wydział Rozgrywek.

3.

W szczególnych przypadkach Wydział Rozgrywek może zmienić ustaloną wcześniej godzinę rozpoczęcia
meczu.

4.

Przełożone spotkanie musi być rozegrane przed zakończeniem danej rundy rozgrywek. W przypadku nie
rozegrania spotkania orzeczony zostanie obustronny walkower i nałożona kara finansowa na oba zespoły.

5.

Zgoda na zmianę terminu meczu wydawana będzie przez Wydział Rozgrywek ŁZKosz tylko w wyjątkowych
przypadkach. Klub wnoszący o zmianę terminu meczu zobowiązany jest do:
1)

przesłania wniosku o zmianę terminu meczu wraz ze zgodą przeciwnika do Wydziału Rozgrywek na
adres: rozgrywki@lzkosz.pl (załącznik nr 11 do Regulaminu Zawodów ŁZKosz w sezonie 2013/2014)
lub uzyskania takiej zgody bezpośrednio w internetowym systemie obsługi rozgrywek ISOR.

2) przesłania potwierdzenia dowodu wpłaty za zmianę terminu meczu) do Wydziału Rozgrywek na adres
rozgrywki@lzkosz.pl
6. Samowolna zmiana terminu meczu, bez zgody Wydziału Rozgrywek ŁZKosz, skutkować będzie
orzeczeniem walkowera wobec obu drużyn biorących udział w meczu oraz kary pieniężnej, zgodnie
z Regulaminem Karania Dyscyplinarnego ŁZKosz w sezonie 2013/2014.
7. Przypadki kontuzji lub choroby zawodników nie są podstawą do składania wniosku o zmianę terminu meczu
z urzędu. Do rozpatrzenia wniosku o zmianę terminu meczu w takim przypadku wymagane jest dostarczenie
zgody przeciwnika oraz przesłanie dowodu wpłaty za zmianę terminu.
8. Termin przełożonego meczu:
1) nie może wykraczać poza termin tej rundy rozgrywek, w której miał być pierwotnie rozegrany.
2) winien być ustalony pomiędzy zainteresowanymi drużynami w ten sposób, by od pierwotnie
wyznaczonej daty meczu do dnia jego rozegrania upłynął jak najkrótszy czas.
3) może zostać wyznaczony z urzędu przez Wydział Rozgrywek ŁZKosz w przypadku braku możliwości
ustalenia nowego terminu meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami lub ustalenia terminu zbyt
odległego od pierwotnego. Drużyna, która nie przybędzie na mecz uznana będzie winną nie rozegrania
meczu w wyznaczonym terminie, co skutkować będzie orzeczeniem walkowera na korzyść przeciwnika.
9. Wydział Rozgrywek ŁZKosz ma prawo, w szczególnych przypadkach, zmienić ustalony termin spotkania
„z urzędu”, (np. epidemia choroby, zdarzenie losowe, konflikt terminów z terminami PZKosz, udział
zawodników w zgrupowaniu reprezentacji lub kadry wojewódzkiej, itp.)

.

W przypadku zgłoszenia zmiany terminu meczu I rundy przed dniem 15.09.2013, a II rundy na 4 kolejki
przed zakończeniem rundy I, Wydział Rozgrywek nie będzie pobierał opłaty manipulacyjnej za zmianę
terminu meczu.

10. Nieusprawiedliwione nieprzybycie drużyny na mecz bez zgody Wydziału Rozgrywek ŁZKosz skutkować
będzie orzeczeniem walkowera na korzyść przeciwnika.
§ 11
1.

W rozgrywkach U18M bierze udział poza systemem współzawodnictwa sportowego drużyna SMS MG-13
Łódź. Wszystkie mecze tej drużyny muszą być rozgrywane w oparciu o obowiązujące regulaminy wraz
z wszelkimi konsekwencjami z nich wynikającymi.

2.

W związku z tym dla rozgrywek U18M prowadzona będzie podwójna klasyfikacja. Oficjalna klasyfikacja
drużyn na potrzeby awansu na poziom rozgrywek strefowych nie będzie uwzględniać drużyny SMS MG-13.
Klasyfikacja uwzględniająca drużynę SMS MG-13 Łódź prowadzona będzie jedynie na potrzeby Łódzkiego
Związku Koszykówki.

3.

Zawodnicy SMS MG-13 Łódź mogą reprezentować jednocześnie barwy tej drużyny i swojego klubu
aktualnego, biorącego udział w rozgrywkach organizowanych przez ŁZKosz.
§ 12

W cyklach U20, U18 oraz U16 na poziomie rozgrywek wojewódzkich nie ma zastosowania ograniczenie liczby
4 zawodników roczników młodszych, wynikające z zapisów Regulaminu Zawodów ŁZKosz w sezonie 2013/2014.
W związku z tym cyklach tych może brać udział dowolna liczba zawodników dwóch roczników głównych
i dowolna liczba zawodników dwóch roczników bezpośrednio młodszych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
1. Nieuregulowanie zaległości finansowych przez klub w stosunku do Łódzkiego Związku Koszykówki może
skutkować odmową przyjęcia drużyny tego klubu do rozgrywek.
2. Sprawy związane z rozgrywkami organizowanymi przez Łódzki Związek Koszykówki, a nie ujęte
w niniejszym komunikacie regulowane będą odrębnymi komunikatami wydawanymi przez Wydział
Rozgrywek ŁZKosz lub Zarząd ŁZKosz.
3. We wszystkich przypadkach, w których w niniejszym komunikacie jest mowa o zawodnikach należy przez
analogię rozumieć zawodniczki.

