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§ 1 

1.  Niniejszy Regulamin reguluje zasady orzekania w sprawach wykroczeń administracyjnych, rodzaje 
zachowań uznawanych za takie wykroczenia, a także rodzaje i wysokość kar za popełnienie czynów 
stanowiących wykroczenia administracyjne, związane z udziałem osób fizycznych i prawnych we 
współzawodnictwie sportowym w koszykówce, organizowanym przez Łódzki Związek Koszykówki 
(ŁZKosz) lub na jego zlecenie.  

2.  Przepisy regulaminu mają zastosowanie do wszystkich klubów, zawodników, trenerów i innych osób 
reprezentujących kluby sportowe lub zawodników, a także do sędziów, komisarzy i innych osób biorących 
udział w organizowaniu i prowadzeniu współzawodnictwa w ramach rozgrywek organizowanych przez 
Łódzki Związek Koszykówki lub na jego zlecenie.  

 

§ 2 

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia otrzymują następujące znaczenie:  

1.  klub – osoba prawna prowadząca działalność w zakresie sportu i uczestnicząca lub zamierzająca 
uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ŁZKosz lub na jego zlecenie;  

2.  zawodnik – osoba fizyczna posiadająca licencję uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie 
sportowym w koszykówce;  

3.  sędzia – osoba fizyczna posiadająca aktualne uprawnienia do wykonywania funkcji sędziego koszykówki, 
wydane na podstawie przepisów PZKosz lub ŁZKosz;  

4.  komisarz - osoba fizyczna posiadająca aktualne uprawnienia do wykonywania funkcji komisarza 
technicznego ŁZKosz, wydane na podstawie przepisów PZKosz lub ŁZKosz;  

5.  trener - osoba fizyczna posiadająca licencję trenera wydaną na podstawie przepisów PZKosz lub ŁZKosz;  

6.  działacz – osoba fizyczna będąca we władzach klubu sportowego uczestniczącego we 
współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez organizatora rozgrywek lub będąca jego 
pracownikiem lub przedstawicielem;  

7.  organizator rozgrywek – Łódzki Związek Koszykówki lub osoba prawna działająca na jego zlecenie;  

8.  osoba towarzysząca – osoba fizyczna będąca członkiem personelu ławki drużyny, przebywająca w 
strefie ławki swojej drużyny.  

9.  organizator meczu – osoba fizyczna odpowiedzialna z ramienia klubu za przygotowanie i organizację 
meczu, w myśl regulaminów PZKosz i ŁZKosz;  

§ 3 

1.  Odpowiedzialności administracyjnej podlega osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która osobiście 
lub działając przez upoważnionych przedstawicieli popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary 
administracyjnej przez przepisy niniejszego regulaminu lub doprowadza do powstania skutku, z którym 
łączy się zagrożenie karą administracyjną. W szczególności odpowiedzialności administracyjnej może 
podlegać zawodnik, trener, osoba towarzysząca, sędzia, komisarz, działacz, a także klub sportowy.  

2.  Odpowiedzialność administracyjną ponoszą wszystkie osoby, o których mowa w ust. 2, jeżeli w czasie 
popełnienia wykroczenia podlegały odpowiedzialności, wynikającej z niniejszego Regulaminu nawet, jeżeli 
w czasie orzekania podstawa odpowiedzialności ustała.  

3.  Kara administracyjna może być wymierzona jedynie w przypadku, gdy przepisy niniejszego Regulaminu 
lub zasady określone przez organizatora rozgrywek wyraźnie wskazują, iż określone zachowania 
stanowią wykroczenie administracyjne i wiążą się z możliwością nałożenia kary.  

4.  Organ orzekający w sprawach wykroczeń administracyjnych przestrzega zasady, że kara powinna być 
adekwatna do wagi naruszenia przepisów, za które jest wymierzana oraz do stopnia zawinienia osoby lub 
osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów.  
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5.  Korespondencja w sprawie wykroczenia administracyjnego oraz orzeczenia są doręczane stronie, której 
sprawa dotyczy, za pomocą dokumentów skanowanych i wysyłanych pocztą elektroniczną. W przypadku 
osób fizycznych posiadających licencje okresowe wydane przez ŁZKosz i podmioty prowadzące rozgrywki 
na jego zlecenie, korespondencja doręczana jest na adres e-mail klubu podany w oficjalnym zgłoszeniu 
do rozgrywek w ramach procesu licencyjnego.  

§ 4 

1.  Postępowanie w sprawie stwierdzenia wykroczenia administracyjnego wszczyna  Wydział Rozgrywek 
ŁZKosz.  

2.  Postępowanie, o którym mowa w ust. 1 może być wszczęte na wniosek uczestników współzawodnictwa 
sportowego w koszykówce, a także innych podmiotów lub organów, które w oparciu o przepisy prawa 
powszechnego lub przepisy wydane przez organizatora rozgrywek w koszykówce są bezpośrednio lub 
pośrednio zaangażowane w organizację zawodów sportowych w koszykówce.  

3.  Klub, wobec którego może zostać podjęta decyzja o orzeczeniu kary administracyjnej może złożyć 
wyjaśnienie do Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek i przesłać je na adres e-mail: 
rozgrywki@lzkosz.pl w ciągu 72 godzin od zakończenia meczu, którego sprawa dotyczy.  

 

§ 5 

1. Wydanie orzeczenia o nałożeniu kary administracyjnej przez organizatora rozgrywek powinno nastąpić 
najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zdarzenia.  

2.  W sytuacji, gdy o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w ust.1 organizator rozgrywek dowiedział się 
później, powyższe terminy liczą się od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu przepisów.  

3.  Wszelkie decyzje dotyczące kar administracyjnych doręcza się za pośrednictwem poczty e-mail. 
Doręczenie decyzji na adres wskazany przez klub uznaje się za skutecznie doręczone bez konieczności 
potwierdzenia odbioru.  

4.  Decyzja o nałożeniu kary powinna wskazywać podstawę prawną nałożenia kary oraz jej wymiar.  

 

§ 6 

1.  Wymiar kary pieniężnej powinien być adekwatny do możliwości finansowych podmiotu ukaranego oraz 
poziomu rozgrywek, w których ten podmiot uczestniczy.  

2.  Wymiar kary administracyjnej może zostać podwyższony, jeśli na stronę ukaraną nakłada się karę 
dyscyplinarną za takie samo wykroczenie popełnione w ramach rozgrywek organizowanych przez ŁZKosz 
lub na jego zlecenie.  

3.  Podwyższenie kary nie może przekroczyć dwukrotności maksymalnej kary podstawowej przewidzianej za 
tego rodzaju naruszenie przepisów.  

4.  Organem orzekającym w sprawach wykroczeń administracyjnych jest Przewodniczący Wydziału 
Rozgrywek, który orzeka jednoosobowo.  

5.  Wymiar kary dotyczy jednostkowej czynności zabronionej. Jeśli czynność zabroniona podlegająca karze 
miała miejsce wielokrotnie podczas meczu, Przewodniczący Wydziału Rozgrywek ma prawo nałożyć karę 
w wysokości wielokrotności podanej kwoty.  

 

§ 7 

1.  Orzeczenie o nałożeniu kary administracyjnej winno być wykonane w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia. 
Niewykonanie orzeczenia w tym terminie skutkować może zawieszeniem zainteresowanej osoby lub klubu 
w prawach związanych z rozgrywkami.  

2.  Klub jest odpowiedzialny za wykonanie kary nałożonej na ten klub za wykroczenie administracyjne 
działacza tego klubu, trenera oraz zawodnika będącego członkiem klubu, związanego z tym klubem 



4 
 

kontraktem lub innego rodzaju stosunkiem prawnym, a także za przewinienia związane z zachowaniem 
publiczności.  

3.  Organizator rozgrywek ma prawo do opublikowania na swojej stronie internetowej treści orzeczenia wraz 
z uzasadnieniem, z zachowaniem przepisów prawa tzw. „ustawy o RODO”. 

4.  Decyzja podjęta przez Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek może być uchylona przez Zarząd ŁZKosz 
jedynie w całości i wyłącznie w przypadku stwierdzenia, że została podjęta z rażącym naruszeniem 
prawa.  

5.  Wysokość  kary pieniężnej, w ramach decyzji podjętej przez Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek, 
może zostać zmieniona tylko przez Zarząd ŁZKosz. 

 

§ 8 

Ustala się następujący katalog wykroczeń o charakterze administracyjnym i kar orzekanych przez 
Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek.  

1.  Orzeczenie faula dyskwalifikującego w stosunku do zawodnika, trenera lub osoby towarzyszącej w 
związku z jego niesportowym zachowaniem się w stosunku do sędziego, komisarza technicznego, 
zawodnika, trenera, osoby towarzyszącej drużyny przeciwnej lub widza – kara pieniężna w wysokości 
od 200 do 500 zł oraz odsunięcie od jednego kolejnego meczu, zgodnie z terminarzem rozgrywek 

2.  Orzeczenie trzeciego i każdego następnego faula technicznego w stosunku do zawodnika w danej 
drużynie i w danym cyklu rozgrywkowym - kara pieniężna w wysokości 200 zł  

3.  Orzeczenie trzeciego i każdego następnego w danym cyklu rozgrywkowym przewinienia technicznego 
trenera (w przypadku faula technicznego z indeksem B – jeżeli w uwagach została przez sędziów 
wskazana osoba, która została ukarana, faul techniczny liczy się na konto tej osoby, w przypadku braku 
wskazania – faul zaliczany jest trenerowi) – kara pieniężna w wysokości 200 zł  

4.  Rzucanie przedmiotów na boisko – kara pieniężna w wysokości do 200 zł  

5.  Rzucanie przedmiotów na boisko powodujące chwilowe przerwanie zawodów – kara pieniężna w 
wysokości do 500 zł  

6.  Rzucanie przedmiotów na boisko powodujące wcześniejsze zakończenie zawodów, kontuzję lub 
naruszenie nietykalności cielesnej sędziego, komisarza technicznego, zawodnika lub innej osoby – kara 
pieniężna w wysokości do 1.000 zł  

7.  Wtargnięcie publiczności na boisko przed, w czasie lub po zakończeniu zawodów – kara pieniężna w 
wysokości od 500 do 2.000 zł  

8.  Skandowanie okrzyków rasistowskich, nazistowskich, kolportaż ulotek o treści rasistowskiej, nazistowskiej 
– kara pieniężna w wysokości od 1.000 do 3.000 zł  

9.  Użycie w hali rac świetlnych, świec dymnych, ogni sztucznych itp. materiałów pirotechnicznych – kara 
pieniężna w wysokości do 1.000 zł 

10.  Eksponowanie haseł o treści niezwiązanej z meczem – kara pieniężna w wysokości do 400 zł 

11.  Udział w spotkaniu zawodnika nieuprawnionego do gry – kara pieniężna w wysokości od 500 do 1.000 
zł i orzeczenie walkowera  

11.1  W rozgrywkach U12 i U11 – kara pieniężna w wysokości 100 zł i orzeczenie walkowera  

12.  Udział w spotkaniu zawodnika występującego pod fałszywym lub zmienionym imieniem lub nazwiskiem – 
kara pieniężna w wysokości od 500 do 3.000 zł i orzeczenie walkowera  

13.  Udział w spotkaniu zawodnika wobec którego stwierdzono, sfałszowanie badań lekarskich – kara 
pieniężna w wysokości 3.000 zł i orzeczenie walkowera we wszystkich wcześniejszych meczach z 
jego udziałem 
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14 Udział w spotkaniu zawodnika który posiadał nieaktualne badania lekarskie – kara pieniężna w 
wysokości 100 zł i orzeczenie walkowera we wszystkich wcześniejszych meczach z jego udziałem 
bez ważnych badań.  

15.  Wykluczenie klubu z rozgrywek – kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdą wykluczoną drużynę  

16.  Wycofanie się drużyny z rozgrywek lub nieprzystąpienie do rozgrywek ligowych – kara pieniężna na 
podstawie Regulaminu Opłat  

17.  Wycofanie się drużyny z udziału w turnieju strefowym na mniej niż 3 dni przed jego rozpoczęciem – kara 
pieniężna w wysokości 500 zł  

18.  Nieprzystąpienie drużyny do gry, zejście drużyny z boiska lub odmowa udziału w meczu – kara pieniężna 
w wysokości od 500 do 1.000 zł i orzeczenie walkowera  

19  Niestawienie się drużyny na mecz lub na turniej – kara pieniężna w wysokości od 250 zł do 500 zł i 
orzeczenie walkowera  

19.1  W rozgrywkach U12 i U11 – kara pieniężna w wysokości 100 zł i orzeczenie walkowera  

20.  Brak wymaganej liczby zawodników uprawnionych i gotowych do udziału w meczu – kara pieniężna w 
wysokości 50 zł za każdego brakującego zawodnika  

21.  Brak wymaganej liczby zawodników uprawnionych i gotowych do udziału w meczu, skutkujący 
nierozegraniem meczu w rozgrywkach seniorskich oraz młodzieżowych do U15 włącznie – kara 
pieniężna w wysokości 250 zł i orzeczenie walkowera  

22.  Brak wymaganej liczby zawodnikόw uprawnionych i gotowych do udziału w meczu w rozgrywkach 
dziecięcych oraz U13, skutkujący: 

22.1  nierozegraniem meczu – kara pieniężna w wysokości 200zł i orzeczenie walkowera  

22.2  rozegraniem meczu jako towarzyski – orzeczenie walkowera 

23.  Odmowa zorganizowania turnieju strefowego przez drużynę, która zajęła pierwsze miejsce w rozgrywkach 
wojewódzkich w przypadku braku możliwości zorganizowania tego turnieju przez drużynę, która zajęła 
drugie miejsce w tabeli końcowej - kara pieniężna w wysokości 1.000 zł  

24.  Zawinione opóźnienie w rozpoczęciu zawodów powyżej 15 minut od ustalonego czasu rozpoczęcia 
zawodów – kara pieniężna w wysokości od 100 do 200 zł  

25.  Opóźnienie lub przerwanie meczu na czas do 15 minut z powodu niezapewnienia porządku lub 
bezpieczeństwa – kara pieniężna w wysokości od 100 do 200 zł  

26.  Opóźnienie lub przerwanie meczu na czas powyżej 15 minut z powodu niezapewnienia porządku lub 
bezpieczeństwa – kara pieniężna w wysokości od 200 do 500 zł  

27.  Niedokończenie meczu lub jego nierozegranie z powodów naruszenia porządku lub zasad 
bezpieczeństwa – kara pieniężna w wysokości od 500 do 1.000 z i orzeczenie walkowera  

28.  Zweryfikowanie meczu jako przegranego walkowerem w innych przypadkach niż wymienione w pkt. 12, 
13, 14, 18, 19, 21, 22, 27 – kara pieniężna w wysokości od 200 do 1.000 zł  

28.1  W rozgrywkach U12 i U11 – kara pieniężna w wysokości 100 zł 

29.  Niezapewnienie właściwego wyposażenia technicznego – kara pieniężna w wysokości od 100 do 500 zł  

29.1  W rozgrywkach U12 i U11 – kara pieniężna w wysokości 50 zł  

30  Niezapewnienie przez gospodarza meczu dwóch niezniszczonych piłek przeznaczonych do rozegrania 
spotkania – kara pieniężna w wysokości od 200 do 500 zł oraz/lub orzeczenie walkowera  

30.1  W rozgrywkach U12 i U11 – kara pieniężna w wysokości 50 zł oraz/lub orzeczenie walkowera  

31.  Niezapewnienie przez gospodarza meczu czterech niezniszczonych piłek przeznaczonych do rozgrzewki 
– kara pieniężna w wysokości 100 zł  

31.1  W rozgrywkach U12 i U11 – kara pieniężna w wysokości 50 zł  
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32.  Niezapewnienie 15 miejsc siedzących w strefie ławki drużyny – kara pieniężna w wysokości 100 zł  

32.1  W rozgrywkach U12 i U11 – kara pieniężna w wysokości 50 zł  

33.  Niezapewnienie miejsc noclegowych dla drużyn przyjezdnych w przeddzień turnieju strefowego – kara 
pieniężna w wysokości od 300 do 1.000 zł  

34.  Brak opieki medycznej w czasie zawodów – orzeczenie walkowera oraz kara pieniężna w wysokości 
200zł 

35.  Niezapewnienie właściwego oznaczenia szatni dla sędziów lub zawodników zgodnego z obowiązującymi 
ustaleniami – kara pieniężna w wysokości 100 zł  

35.1  W rozgrywkach U12 i U11 – kara pieniężna w wysokości 50 zł  

36.  Niezapewnienie co najmniej jednego mopa do wycierania parkietu wraz z obsługą – kara pieniężna w 
wysokości 50 zł 

36.1  W rozgrywkach U12 i U11 – nie dotyczy 

37.  Naruszenie zasad dotyczących ubiorów i numerów zawodników – kara pieniężna w wysokości 50 zł za 
każde naruszenie;  

38  Użycie niewłaściwego druku protokołu zawodów, niezgodnego z oficjalnie obowiązującym – kara 
pieniężna w wysokości 50 zł  

39.  Błędne wypełnienie protokołu zawodów w części dotyczącej nazw drużyn, numerów licencji, numerów 
zawodników, nazwisk zawodników i trenerów – kara pieniężna w wysokości 50 zł  

40.  Opóźnione wysłanie do organizatora rozgrywek protokołu zawodów, składów drużyn, sprawozdania 
komisarza technicznego lub przesłanie tych dokumentów niezgodnie z obowiązującymi ustaleniami – kara 
pieniężna w wysokości od 50 do 300 zł  

41.  Opóźnienie w powiadomieniu lub niepowiadomienie sędziów, komisarza technicznego, drużyny 
przeciwnej, organizatora rozgrywek i ŁZKosz (poprzez wstawienie informacji w systemie ESOR) o 
terminie i miejscu zawodów – kara pieniężna w wysokości 100 zł  

42.  Opóźnienie w przesłaniu skanu protokołu, wyniku meczu lub osiągnięć zawodników do systemu ESOR – 
kara pieniężna w wysokości 100 zł  

43.  Umieszczenie w internetowym systemie rozgrywek nieczytelnego skanu lub zdjęcia protokołu - kara pieniężna 
w wysokości 50 zł.  

44.  Umieszczenie w internetowym systemie rozgrywek błędnych danych dotyczących wyniku meczu lub 
osiągnięć zawodnikόw – kara pieniężna w wysokości 50 zł.  

45.  Naruszenie zasad pracy spikera – kara pieniężna w wysokości od 100 zł do 200 zł  

46.  Zmiana terminu spotkania bez uzyskania zgody organizatora rozgrywek – kara pieniężna w wysokości 
200 zł dla każdego klubu lub/i orzeczony walkower dla obu drużyn.  

47.  Prowadzenie drużyny przez trenera nieposiadającego ważnej licencji okresowej – kara pieniężna w 
wysokości 250 zł (nie dotyczy U12 i U11) 

48.  Trzeci i każdy następny przypadek prowadzenia drużyny przez kapitana drużyny w przypadku braku 
trenera – kara pieniężna w wysokości 250 zł (nie dotyczy U12 i U11)  

49.  Brak właściwej ochrony drużyny gości, sędziów i komisarza technicznego – kara pieniężna w wysokości 
od 200 zł do 1.000 zł.  

51. Obraźliwe, wulgarne lub lekceważące zwracanie się trenerów, osób towarzyszących, zmienników lub/i 
zawodników do trenerów, osób towarzyszących, zmienników lub/i zawodników z drużyny przeciwnej, 
sędziów, sędziów funkcyjnych, komisarza lub/i kibiców – kara pieniężna w wysokości od 100 zł do 500 
zł 

52 .  Zachowanie kibiców, skandowanie obraźliwych i wulgarnych słów, niezachowanie porządku publicznego 
na trybunach, akty wandalizmu, agresywne zachowanie w kierunku innych uczestników meczu tj. drużyny 
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gospodarzy, drużyny gości, sędziów, organizatorów. W przypadku kibiców drużyny gospodarzy kara dla 
klubu gospodarzy, w przypadku kibiców drużyny gości lub innych drużyn kara dla klubu gości lub innego 
klubu – kara pieniężna w wysokości 200 zł do 1.000 zł 

53. Niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez organizatora meczu, w tym m.in.: brak współpracy z 
sędziami i komisarzem zawodów w celu sprawnego przeprowadzenia meczu, nieprzebywanie w okolicy 
stolika sędziowskiego, niewłaściwe zachowanie w stosunku do sędziów, komisarza, zawodników, 
trenerów, osób towarzyszących lub kibiców – kara pieniężna w wysokości od 100zł do 1.000zł  

54. Niedokończenie meczu z powodu zawinionego przez organizatora meczu (m.in.: niewykonywanie poleceń 
sędziów skutkujące brakiem możliwości bezpiecznego dokończenia zawodów, wulgarne, obraźliwe 
zachowanie organizatora w stosunku do innych uczestników meczu, opuszczenie hali przez organizatora 
przed zakończeniem meczu itd.) – kara pieniężną w wysokości od 500zł do 1.000zł i orzeczenie 
walkowera. 

§ 9 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ orzekający może odstąpić od orzekania kary pieniężnej lub 
orzec nadzwyczajne jej złagodzenie.  

§ 10 

1.  Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd ŁZKosz w dniu 11.08.2020, wchodzi w życie z 
dniem 12.08.2020 i obowiązuje dla rozgrywek prowadzonych bezpośrednio przez ŁZKosz w zawodach 
szczebla wojewódzkiego i na poziomie rozgrywek strefowych, których ŁZKosz jest organizatorem.  

2.  Traci moc regulamin z dnia 05.07.2019 

 


