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§ 1 – Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji, prowadzenia oraz uczestnictwa we współzawodnictwie 
sportowym w koszykówce, organizowanym przez Łódzki Związek Koszykówki (ŁZKosz), z siedzibą w Łodzi, 
ul. Skorupki 21, pokój 164, 90-532. 

2. Przepisy regulaminu mają zastosowanie do wszystkich klubów, zawodników, trenerów i innych osób 
reprezentujących kluby lub zawodników, a także do sędziów, komisarzy i innych osób biorących udział w 
organizowaniu i prowadzeniu współzawodnictwa sportowego w koszykówce. 

3. W imieniu ŁZKosz, bezpośrednim organizatorem rozgrywek jest, jako organ wykonawczy, Wydział Rozgrywek 
Łódzkiego Związku Koszykówki, e-mail: rozgrywki@lzkosz.pl 

4. We wszystkich zawodach, organizowanych przez ŁZKosz, obowiązuje niniejszy Regulamin Zawodów, 
zatwierdzony przez Zarząd ŁZKosz, a także Regulamin Współzawodnictwa Sportowego PZKosz, Regulamin 
Opłat ŁZKosz, Regulamin Opłat PZKosz, Regulamin Dyscyplinarny PZKosz, Regulamin Wykroczeń 
Administracyjnych ŁZKosz, Oficjalne Przepisy Gry w Koszykówkę oraz inne dokumenty, komunikaty i 
regulaminy, wydane przez FIBA, PZKosz i ŁZKosz. 

5. Sprawy nieujęte w regulaminach, rozstrzygane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
6. W rozgrywkach ŁZKosz uczestniczą wyłącznie kluby, które są członkami ŁZKosz (oraz KPZKosz w przypadku 

lig, prowadzonych wspólnie dla strefy BYDGOSZCZ. 
7. Łódzki Związek Koszykówki organizuje Mistrzostwa Województwa Łódzkiego, będące eliminacjami do 

rozgrywek na szczeblu centralnym w cyklach: 
 

 III LM – 3. liga mężczyzn   open   niedziela 
 U19K – juniorki starsze  2003 i młodsze  niedziela 
 U19M – juniorzy starsi  2003 i młodsi  sobota 
 U17K – juniorki   2005 i młodsze  sobota 
 U17M – juniorzy   2005 i młodsi  niedziela 
 U15K – kadetki    2007 i młodsze  niedziela 
 U15M – kadeci   2007 i młodsi  sobota 
 U14K – kadetki młodsze  2008 i młodsze  niedziela 
 U14M – kadeci młodsi  2008 i młodsi  sobota  
 U13K – młodziczki   2009 i młodsze  sobota 
 U13M – młodzicy   2009 i młodsi  niedziela 

W przypadku zgłoszenia się do Mistrzostw Województwa Łódzkiego lub analogicznych zawodów w województwie 
kujawsko-pomorskim mniej niż 4 drużyn, rozgrywki prowadzone będą wspólnie dla obu tych województw jako 
Mistrzostwa Strefy Bydgoszcz (na podstawie porozumienia, zatwierdzonego przez ŁZKosz oraz KPZKosz). 

Rozgrywki, będące eliminacjami do Mistrzostw Polski, prowadzone są według regulacji PZKosz (Regulamin 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski) oraz niniejszego Regulaminu Zawodów. Zasady rozgrywania meczów w 
kategorii U13 określa Regulamin Młodzieżowych Mistrzostw Polski PZKosz. 

8. Łódzki Związek Koszykówki organizuje rozgrywki dziecięce na szczeblu województwa, jako Mistrzostwa 
Województwa Łódzkiego (bez awansu do rozgrywek centralnych) w cyklach: 

 
 U12K – żaczki   2010 i młodsze  niedziela 
 U12M – żacy   2010 i młodsi  sobota 
 U11K – skrzatki   2011 i młodsze  sobota 
 U11M – skrzaci   2011 i młodsi  niedziela 



Dla powyższych rozgrywek wprowadzone mogą zostać przez ŁZKosz odrębne, uproszczone zasady. Szczegółowe 
regulacje publikuje Wydział Rozgrywek ŁZKosz w załączniku do Regulaminu Zawodów. 

9. Wszelka korespondencja z klubami, prowadzona przez Wydział Rozgrywek ŁZKosz, odbywać się będzie za 
pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi rozgrywek (ESOR) lub poczty elektronicznej 
(rozgrywki@lzkosz.pl). Każdy klub biorący udział w rozgrywkach, zobowiązany jest do posiadania adresu e-
mail. Oficjalne adresy e-mail klub wskazuje w Karcie Zgłoszenia Klubu.  
9.1 Wszelkie informacje oraz dokumenty, przesłane na oficjalny adres e-mail klubu uznaje się za doręczone. 
9.2 Wiadomości i dokumenty przesyłane na adres Wydziału Rozgrywek z adresów innych, niż podane jako 

oficjalne, nie będą rozpatrywane. 
10. Za prawidłowe i zgodne z regulacjami przeprowadzenie rozgrywek oraz ich weryfikację, odpowiedzialny jest 

Wydział Rozgrywek Łódzkiego Związku Koszykówki. 
11. Przez określenie:  

11.1. „zgłoszenie do rozgrywek” należy rozumieć wydanie licencji okresowej  
11.2. „zgłoszenie do drużyny” należy rozumieć uprawnienie zawodnika do udziału w rozgrywkach w danym 

cyklu rozgrywkowym i w danej drużynie  
11.3. „udział w rozgrywkach” należy rozumieć udział w grze danego zawodnika, w co najmniej jednym meczu  
11.4. „zgłoszenie do meczu” należy rozumieć wpisanie zawodnika do protokołu meczu  
11.5. „udział w grze” należy rozumieć wejście zawodnika do gry, potwierdzone odpowiednim zapisem w 

protokole zawodów.  
11.6. „rozgrywki młodzieżowe” należy rozumieć cykle rozgrywkowe od U13 do U19 włącznie.  
11.7. „rozgrywki dziecięce” należy rozumieć cykle rozgrywkowe U12 i U11.  
11.8. „rozgrywki seniorskie” należy rozumieć rozgrywki 2 LK oraz 3 LM.  
11.9. Pozostałe definicje zgodne z Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego PZKosz 

12. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadający status zawodnika miejscowego w myśl 
postanowień Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, Zarząd PZKosz może udzielić zgody na wyjątkowy udział w rozgrywkach zawodnika 
nieposiadającego statusu zawodnika miejscowego, zwłaszcza z uwagi na jego sytuację rodzinną.  

13. Zasady udziału w rozgrywkach wojewódzkich, strefowych i centralnych, zawodników SMS PZKosz określone 
są w odrębnych przepisach, wydanych przez PZKosz.  

14. Systemy rozgrywek wojewódzkich ustala Wydział Rozgrywek ŁZKosz.  
15. Systemy rozgrywek strefowych ustalane są wspólnie przez KPZKosz i ŁZKosz, biorąc pod uwagę zapisy 

wynikające z regulacji PZKosz. Ostateczny kształt rozgrywek strefowych określa stosowne porozumienie, 
podpisywane przez przedstawicieli obu okręgów. 

16. W rozgrywkach może uczestniczyć więcej niż jeden zespół z danego klubu w danym cyklu rozgrywkowym. W 
takim przypadku, po zakończeniu rozgrywek na szczeblu wojewódzkim, w rozgrywkach centralnych 
występować mogą wszyscy zawodnicy, zgłoszeni przez klub. 

17. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd ŁZKosz może dopuścić do rozgrywek drużynę „poza systemem 
współzawodnictwa”. W przypadku udziału w rozgrywkach drużyny „poza systemem współzawodnictwa”, 
oficjalna tabela końcowa nie będzie uwzględniała meczów z udziałem takiej drużyny. Szczegółowe zasady 
udziału takiej drużyny i jej zawodników w rozgrywkach, zostaną każdorazowo ustalone przez Wydział 
Rozgrywek ŁZKosz oraz Zarząd ŁZKosz i podane przed rozpoczęciem rozgrywek. 

 

 

 

 



§ 2 – ZGŁOSZENIE DRUŻYN DO ROZGRYWEK 

 

1. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego PZKosz, klub uczestniczący w 
rozgrywkach organizowanych przez ŁZKosz w sezonie 2021/2022, musi posiadać aktualną licencję klubową. 
W związku z tym, w przypadku braku aktualnej licencji klubowej, klub musi wystąpić do PZKosz z wnioskiem 
o jej przyznanie.  

2. Każdy z zawodników, biorących udział w rozgrywkach, organizowanych przez ŁZKosz, musi posiadać licencję 
zawodnika na uprawianie koszykówki. Licencja zawodnika (tzw. „stała licencja”) z upoważnienia PZKosz, 
wydawana jest przez Łódzki Związek Koszykówki.  
2.1. W rozgrywkach dziecięcych (U11, U12) może występować zawodnik, nieposiadający licencji stałej 

PZKosz (licencja okresowa – „amatorska”). Zawodnik, występujący z licencją amatorską (bez licencji 
stałej), nie jest zawodnikiem klubu, według rozumienia RWS, tzn. okres gry na licencji amatorskiej nie 
zalicza się do okresu, niezbędnego do zostania wychowankiem klubu w myśl zapisów RWS; zawodnik 
bez licencji stałej przechodząc do innego klubu, nie musi także przechodzić procedury zmiany barw 
klubowych (ponieważ w myśl przepisów nie jest zawodnikiem żadnego klubu) 

3. Klub biorący udział w rozgrywkach, winien dostarczyć do Wydziału Rozgrywek:  
 Kartę zgłoszenia klubu, zawierającą oficjalne dane klubu oraz wykaz osób, które są uprawnione do 

kontaktów z Łódzkim Związkiem Koszykówki (druk nr 1) – mailem na adres rozgrywki@lzkosz.pl.  
 Arkusz weryfikacji obiektu sportowego (tylko w przypadku hal, które nie były wykorzystywane do 

rozgrywek w poprzednim sezonie, lub zaszły w nich istotne zmiany funkcjonalne), w którym klub 
będzie rozgrywał swoje mecze w danym cyklu rozgrywek. Obiekt ten musi spełniać warunki określone 
w wymaganiach hali sportowej, dla uzyskania certyfikatu w rozgrywkach ŁZKosz w sezonie 
2021/2022. Organizator okresowo będzie weryfikował zgodność z podanymi danymi do wydania 
Certyfikatu Hali i wydawał dyspozycje przystosowania obiektu do rozgrywania w nim meczów – w tym 
również pod kątem wymagań sponsorów lub mediów, relacjonujących przebieg meczu – 
warunkujących wydanie certyfikatu hali. 

4. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek w poszczególnych cyklach odbywa się wyłącznie poprzez zgłoszenie w 
systemie ESOR. Zgłoszenie drużyn(y) równoznaczne jest ze zgłoszeniem klubu do udziału w rozgrywkach 
ŁZKosz. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek musi nastąpić najpóźniej w terminie, wskazanym w Harmonogramie 
Zgłoszeń. 

5. Każdy z klubów zgłoszonych do rozgrywek jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczeniowej.  
6. Terminy zgłoszeń udziału w rozgrywkach poszczególnych cykli, ustala Wydział Rozgrywek ŁZKosz i podaje 

do wiadomości klubów za pośrednictwem poczty e-mail oraz strony internetowej ŁZKosz.  
7. W ciągu 7 dni po rozegraniu pierwszego meczu, klub zobowiązany jest uzupełnić w systemie aktualną 

fotografię drużyny. 
8. Klub zgłaszający się do rozgrywek, zobowiązany jest do dokonania wpłaty wpisowego w wysokości określonej 

w aktualnym Regulaminie Opłat ŁZKosz. Wpłata wpisowego winna być dokonana na konto ŁZKosz, po 
otrzymaniu faktury wystawionej przez ŁZKosz. Kwota ta obejmuje opłatę za zgłoszenie drużyny oraz licencje 
okresowe dla nieograniczonej liczby zawodników i trenerów tej drużyny.  

9. W przypadku zgłoszenia przez klub drugiej drużyny do tego samego cyklu rozgrywkowego, opłata za drugą i 
każdą kolejną drużynę, wynosi połowę opłaty podstawowej.  

10. W przypadku zgłoszenia ogółem do rozgrywek młodzieżowych (U13-U19) pięciu lub więcej drużyn, opłata za 
zgłoszenie każdej z nich zostaje zmniejszona o 50%.  

11. Ulgi wynikające z punktów 9 i 10 sumują się.  
12. Wpłacenie zobowiązań finansowych po terminie, powoduje konieczność wniesienia opłaty dodatkowej za 

zwłokę w kwocie określonej w aktualnym Regulaminie Opłat ŁZKosz. Nieuregulowanie zobowiązań 



finansowych wobec ŁZKosz przed pierwszym terminem meczowym wynikającym z losowania drużyn 
skutkować może zweryfikowaniem meczu, jako przegranego walkowerem.  

13. Klub, który w minionym sezonie nie uiścił regulaminowych zobowiązań finansowych, zostanie dopuszczony do 
rozgrywek sezonu 2021/2022, po uregulowaniu zaległości finansowych, powiększonych o opłatę za zwłokę w 
wysokości określonej w aktualnym Regulaminie Opłat ŁZKosz, do dnia 31.07.2021. 

14. Bieżące zadłużenie klubu wobec ŁZKosz na kwotę powyżej 2.500zł, do czasu uregulowania należności 
skutkować może: 
 odmową dofinansowania udziału w turniejach eliminacyjnych Mistrzostw Polski, 
 zawieszeniem wszystkich drużyn tego klubu w rozgrywkach. 
 mecz drużyny, który nie został rozegrany z powodu jej zawieszenia, zweryfikowany będzie jako przegrany 

walkowerem. 
 w przypadku dalszego uchylania się klubu, pomimo pisemnego wezwania do uregulowania zobowiązań 

finansowych, klub podlega wykluczeniu z rozgrywek. Decyzja w tym zakresie, podjęta przez 
Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek, wymaga akceptacji Zarządu ŁZKosz.  

15. Wycofanie się drużyny z rozgrywek może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty administracyjnej, 
zgodnie z postanowieniami zawartymi w aktualnym Regulaminie Opłat ŁZKosz. Opłata wpisowego do danego 
cyklu rozgrywkowego, w przypadku wycofania drużyny po terminie zakończenia przyjmowania zapisów do 
rozgrywek, nie będzie zwracana.  

 

§ 3 – Zgłoszenia zawodników do rozgrywek 

 

1. Każdy z zawodników, biorących udział w rozgrywkach wojewódzkich organizowanych przez ŁZKosz, musi 
posiadać licencję okresową zawodnika. Licencja okresowa zawodnika nadawana jest przez Łódzki Związek 
Koszykówki. Udział w grze zawodnika nieuprawnionego (nieposiadającego licencji okresowej, bądź 
zawieszonego), skutkuje orzeczeniem walkowera oraz kary finansowej. 

2. Klub zobowiązany jest do podpisania z zawodnikiem zobowiązania do reprezentowania barw klubowych, które 
jest jednocześnie wnioskiem o wydanie licencji okresowej. Podpisany wniosek obliguje klub do wystąpienia w 
imieniu zawodnika o wydanie licencji okresowej.  

3. Przed rozpoczęciem rozgrywek, zgodnie z Harmonogramem Zgłoszeń, klub wnioskuje o nadanie licencji 
okresowych zawodników. Wykaz dokumentów, niezbędnych do otrzymania licencji okresowej zawodnika (w 
zależności od typu licencji), znajduje się w „Instrukcji zgłoszeń do rozgrywek”, wydanej przez Wydział 
Rozgrywek ŁZKosz.  

4. Zgłoszenie zawodników do pierwszego meczu (poprzez złożenie wniosku w systemie ESOR wraz z pełną 
wymaganą dokumentacją) musi nastąpić najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem sezonu. Brak zgłoszenia lub 
błędy w zgłoszeniu mogą skutkować niezatwierdzeniem zawodników do meczu, a co za tym idzie, przegraną 
walkowerem. (Wydział Rozgrywek ŁZKosz sugeruje wcześniejsze zgłoszenia zawodników, aby pozostał czas 
na ewentualne poprawki lub uzupełnienie dokumentacji w przypadku stwierdzenia błędów podczas procesu 
weryfikacji zgłoszenia). 

5. W trakcie sezonu (po rozegraniu pierwszego meczu), zgłoszenie zawodnika do rozgrywek będzie rozpatrzone 
przez WR ŁZKosz, o ile złożone zostanie do godz. 12:00 na 2 dni przed zaplanowanym terminem meczu. 
Wnioski złożone po tym terminie, albo zawierające błędną lub niepełną dokumentację, nie mają gwarancji 
zatwierdzenia przed danym meczem, co skutkować może brakiem możliwości udziału zawodnika w spotkaniu. 

6. Zawodnicy, zgłoszeni do rozgrywek muszą posiadać ważne badania lekarskie. Nie ma obowiązku 
przedstawiania ich w procesie zgłoszeniowym ani przed danym meczem, jednak w każdym momencie 



rozgrywek, biuro ŁZKosz lub Wydział Rozgrywek ŁZKosz ma prawo zażądać okazania oryginałów 
dokumentów. 

7. Uprawniony do udziału w rozgrywkach jest zawodnik, zgłoszony w sposób określony powyżej, dodany do 
systemu internetowego ESOR do odpowiedniej drużyny i zatwierdzony do rozgrywek przez Wydział 
Rozgrywek ŁZKosz (nadana licencja okresowa do danej drużyny).  

8. Jeśli w meczu wziął udział zawodnik, który nie został zgłoszony i/lub nie został zatwierdzony przez Wydział 
Rozgrywek ŁZKosz do danej drużyny, zgodnie z procedurami przewidzianymi w niniejszym regulaminie, to 
udział w grze tego zawodnika uznany będzie jako udział w grze zawodnika nieuprawnionego ze wszelkimi tego 
konsekwencjami.  

9. Licencje okresowe zawodników mają postać elektroniczną, a ich numery wygenerowane są w systemie ESOR. 
Łódzki Związek Koszykówki nie wystawia licencji plastikowych.  

10. Kluby w żadnym z cyklów rozgrywkowych nie mają obowiązku posiadania ze sobą licencji lub zaświadczeń o 
ich wydaniu, ani kart zdrowia zawodników. Dokumenty te nie będą weryfikowane przez sędziego głównego 
podczas rozgrywek organizowanych przez ŁZKosz. Decydujący jest fakt potwierdzenia zawodnika do 
rozgrywek w systemie ESOR, co pozwala na umieszczenie go w składzie drużyny, generowanym z systemu. 

11. Dla rozgrywek strefowych lub rozgrywek prowadzonych wspólnie z KPZKosz, mają zastosowanie osobne 
regulaminy, które mogą przewidywać inne wymagania, dotyczące posiadania przy sobie badań lekarskich.  

12. Warunkiem przystąpienia zawodnika do gry w danym meczu, jest przedstawienie sekretarzowi i sędziemu 
głównemu składu drużyny na mecz, wydrukowanego z systemu ESOR. Skład drużyny musi być przedstawiany 
dla danego meczu. Skład drużyny musi być wydrukowany na kartce formatu A4 (mniejszy format uniemożliwia 
identyfikację zawodników na podstawie zdjęć z systemu ESOR).  

13. Brak wydrukowanego składu, wygenerowanego z systemu ESOR, może spowodować niedopuszczenie 
drużyny do meczu i w konsekwencji przegraną walkowerem, jeśli sędzia główny nie będzie miał możliwości 
identyfikacji zawodników oraz sprawdzenia ich uprawnień do gry w danym zespole. 

14. Każdy zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez Łódzki Związek 
Koszykówki, 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 kwietnia 2011 roku 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. W przypadku zawodników do 23. roku życia, orzeczenie może być wydane przez lekarze 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). 
14.1. Orzeczenie lekarskie musi zawierać datę badania oraz termin ważności, nie dłuższy niż 12 miesięcy od 

daty badania. 
14.2. W rozgrywkach ŁZKosz zniesiony zostaje obowiązek posiadania karty badań medycznych na meczu 
14.3. Karty takie lub ich odpowiedniki nie będą też kontrolowane na meczach przez sędziów. Kontrola  

posiadania badań lekarskich prowadzona będzie przez pracownika biura ŁZKosz, Wydział Rozgrywek 
ŁZKosz, którzy po każdej kolejce ligowej mają prawo zażądać okazania badań lekarskich. Kluby będą o 
tym informowane najpóźniej do 72 godzin od meczu i będą miały 48 godzin na przesłanie drogą 
elektroniczną skanu dokumentów. W wyjątkowych sytuacjach, Biuro lub Wydział Rozgrywek ŁZKosz ma 
prawo zażądać przesłania oryginału dokumentów drogą pocztową. Kontrolę badań lekarskich może 
również przeprowadzić sędzia główny zawodów przed meczem, po wcześniejszym poinformowaniu o 
tym klubu przez pracownika biura ŁZKosz lub Wydziału Rozgrywek. 

14.4. W przypadku stwierdzenia, że w meczu wystąpił zawodnik nieposiadający aktualnych badań lekarskich 
lub na żądanie nie zostały one przesłane w określonym czasie, mecz zweryfikowany zostanie jako 
walkower dla zespołu przeciwnego. Kara walkowera będzie miała zastosowanie dla każdego z meczów, 
w których wziął udział dany zawodnik, gdy nie posiadał ważnych badań lekarskich 



14.5. W przypadku, gdy Biuro lub Wydział Rozgrywek ŁZKosz stwierdzi, że badania lekarskie lub skan badań 
lekarskich zostały sfałszowane, klub zostanie ukarany karą pieniężną zgodnie z Regulaminem 
Wykroczeń Administracyjnych ŁZKosz, a wszystkie mecze klubu, w których uczestniczył dany zawodnik, 
zostaną zweryfikowane jako walkower dla przeciwników. 

14.6. Jeśli w  meczu wziął udział zawodnik, któremu skończył się termin badań lekarskich, to jego występ 
również należy traktować jako występ zawodnika nieuprawnionego do gry, a dany mecz, jak i poprzednie, 
w których wystąpił bez ważnych badań, zweryfikować jako walkower dla przeciwników,  

14.7. Podpis trenera w protokole meczu pod składem drużyny, stanowi oświadczenie trenera, że wszyscy 
wpisani zawodnicy i dopuszczeni do gry, posiadają ważne badania lekarskie.  

14.8. W przypadku rozgrywek dziecięcych, jeśli funkcję trenera sprawuje opiekun drużyny wyznaczony przez 
klub, to jego podpis również stanowi wyżej wymienione oświadczenie. 

14.9. W przypadku ogłoszonego stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, ważność badań lekarskich 
może zostać przedłużona. Decyzję w tej sprawie wydaje Ministerstwo Zdrowia, a Wydział Rozgrywek 
ŁZKosz przekazuje ją do wiadomości klubom. 

14.10. W rozgrywkach strefowych zawodnik może występować w dowolnej liczbie cykli rozgrywkowych. 
Limit dwóch kategorii wiekowych, w których zawodnik gra, obowiązuje wyłącznie w rozgrywkach szczebla 
centralnego (od ćwierćfinałów Mistrzostw Polski). 

 

§ 4 – Zgłoszenie trenerów do rozgrywek 

 

1. Funkcję trenera lub asystenta trenera podczas rozgrywek organizowanych przez Łódzki Związek 
Koszykówki może pełnić jedynie osoba, posiadająca aktualną okresową licencję trenera, wydaną zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz i Regulaminu Zawodów 
Łódzkiego Związku Koszykówki.  

2. Okresową licencję trenera może otrzymać osoba, która:  
 Posiada licencję stałą trenera wydaną przez Polski Związek Koszykówki.  
 Złoży wniosek o wydanie okresowej licencji trenera ŁZKosz poprzez system ESOR 
 Ukończy Licencyjną Konferencję Szkoleniową, organizowaną przez ŁZKosz lub PZKosz. (jeśli osoba 

składająca wniosek o wydanie licencji okresowej nie uczestniczyła w Licencyjnej Konferencji Szkoleniowej 
organizowanej przez PZKosz lub ŁZKosz, to klub, w którym ma ona pełnić funkcję trenera, musi wnieść 
opłatę dodatkową za wydanie licencji okresowej, określoną Regulaminem Opłat ŁZKosz) 

3. W rozgrywkach dziecięcych (U11 i U12), funkcję trenera może pełnić opiekun, oddelegowany przez klub. 
Imię i Nazwisko opiekuna należy wpisać w protokole w rubrykę „trener”, a w „uwagach” sędzia powinien 
opisać sytuację. Opiekun jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich regulacji ŁZKosz i PZKosz.  

4. W rozgrywkach młodzieżowych i dziecięcych, zawody nie mogą się rozpocząć w przypadku, gdy na sali 
nie jest obecny trener drużyny, posiadający stosowną licencję albo pełnoletni opiekun drużyny lub gdy w 
drużynie nie ma zawodnika pełnoletniego. 

4.1 W przypadku dyskwalifikacji trenera lub braku możliwości sprawowania przez niego funkcji z 
jakiegokolwiek innego powodu, mecz może być kontynuowany tylko wtedy, gdy drużyna posiada 
pełnoletniego opiekuna.  

4.2 Obowiązki trenera w sytuacji opisanej w pkt. 1 i 2 przejmuje kapitan drużyny. 
4.3 Imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna drużyny w sytuacjach opisanych w pkt. 4.1 i 4.2 należy wpisać 

do protokołu meczowego. 

 



§ 5 – Zgłoszenie hali do rozgrywek 

 

1. Wszystkie zawody muszą odbywać się w halach, zweryfikowanych przez Wydział Rozgrywek ŁZKosz  
2. Wszystkie mecze kategorii U13 i wyższych, a także finały kategorii młodszych (rozgrywane w formie 

turniejów), muszą być rozgrywane w halach, spełniających wymogi, wynikające z regulacji PZKosz oraz 
Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę. 

3. Zgłoszenie hali do rozgrywek odbywa się poprzez system ESOR. W przypadku obiektów, które nie były 
wykorzystywane do rozgrywek w poprzednim sezonie lub zaszły w nich istotne zmiany funkcjonalne, 
należy dołączyć „Arkusz weryfikacji obiektu sportowego”. 

4. Wydział Rozgrywek ŁZKosz może dopuścić do rozgrywek cykli U11 i U12, hale, niespełniające 
powyższych wymogów. Hala taka powinna zostać zgłoszona przez klub do weryfikacji normalną 
procedurą w systemie ESOR, z zaznaczeniem, jakie wymogi nie są spełnione, wraz z dokumentacją 
zdjęciową. Decyzję w sprawie dopuszczenia obiektu podejmuje Wydział Rozgrywek, kierując się przede 
wszystkim możliwością zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom meczu.  

5. Wydział Rozgrywek ŁZKosz może w szczególnych przypadkach wydać warunkową tymczasową zgodę 
na rozgrywanie meczów w hali, niespełniającej wymogów PZKosz, pod warunkiem, że naruszenia nie 
wiążą się z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom meczu. 

6. Hale, w których będą rozgrywane mecze w ramach Młodzieżowych Mistrzostw Polski, muszą spełniać 
wymogi PZKosz, określone w osobnych regulaminach. 

 

§ 6 – Zasady prowadzenia rozgrywek 

 

1. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach oraz trenerzy, osoby towarzyszące drużynie i osoby związane z 
klubem, obowiązane są przestrzegać postanowień regulaminów i przepisów gry pod rygorem stosowania kar 
regulaminowych.  

2. Koszt organizacji meczu ponosi gospodarz meczu, a drużyna gości uczestniczy w zawodach całkowicie na 
koszt własny.  

3. W rozgrywkach młodzieżowych i seniorskich, obowiązkowo należy używać piłek posiadających atest FIBA, z 
uwzględnieniem ich rozmiarów dla danej klasy rozgrywkowej:  

 Piłka rozmiaru 7 – rozgrywki męskie (od 3LM do U15M włącznie)  
 Piłka rozmiaru 6 – rozgrywki U14M, U13M, U12M, rozgrywki żeńskie (od 2LK do U15K włącznie)  
 Piłka rozmiaru 5 – rozgrywki U14K, U13K, U12K, U11M, U11K  

4. Zawody należy protokołować w 3 egzemplarzach, na drukach protokołów obowiązujących w sezonie 
2021/2022.  

 Oryginał protokołu meczu przechowuje gospodarz meczu, nie krócej niż do dnia wydania 
komunikatu końcowego weryfikacji wszystkich rozgrywek za dany sezon i ma obowiązek 
udostępnić go na każde żądanie Wydziału Rozgrywek ŁZKosz.  

 Pierwszą kopię otrzymuje drużyna zwycięska.  
 Drugą kopię otrzymuje drużyna pokonana.  

5. Za opóźnione przesłanie protokołu zawodów lub przesłanie niezgodne z obowiązującymi ustaleniami, Wydział 
Rozgrywek ŁZKosz ma prawo nałożyć karę pieniężną w wysokości określonej w aktualnym Regulaminie 
Wykroczeń Administracyjnych ŁZKosz.  

6. Jeśli na żądanie Wydziału Rozgrywek, w ciągu 7 dni klub nie prześle protokołu zawodów, w jakości 
umożliwiającej jednoznaczną weryfikację i zatwierdzenie meczu, Wydział Rozgrywek zdecyduje, czy 



zweryfikuje mecz jako przegrany walkowerem, czy nakaże ponowne jego rozegranie, w całości na koszt 
organizatora. 

7. Obowiązkiem drużyny, będącej gospodarzem meczu, jest umieszczenie w internetowym systemie obsługi 
rozgrywek nie później niż do godz. 23:59 w pierwszym dniu roboczym po terminie meczu, czytelnego skanu 
oryginału protokołu meczu lub jego zdjęcia. Za niedotrzymanie terminu lub umieszczenie w internetowym 
systemie rozgrywek nieczytelnego pliku, Wydział Rozgrywek ŁZKosz orzekał będzie karę w wysokości 
określonej w aktualnym Regulaminie Wykroczeń Administracyjnych ŁZKosz.  

8. Obowiązkiem drużyny, będącej gospodarzem meczu, jest umieszczenie w systemie ESOR: wyniku meczu, 
wyników poszczególnych kwart, liczby punktów uzyskanych przez zawodników obu drużyn, liczby 
popełnionych fauli oraz celnych rzutów za 3 punkty.  
Powyższe dane należy wprowadzić nie później niż do godziny 23:59 w niedzielę dla meczów, rozgrywanych 
w weekend (sobota lub niedziela) oraz nie później niż do godziny 23:59 w dniu rozegrania meczu (dla meczów 
rozgrywanych w dni powszednie – poniedziałek-piątek). Za niedotrzymanie terminu lub wprowadzenie 
błędnych danych, Wydział Rozgrywek ŁZKosz orzekał będzie karę w wysokości określonej w aktualnym 
Regulaminie Wykroczeń Administracyjnych ŁZKosz.  
8.1. W rozgrywkach U11 i U12 nie wpisuje się indywidualnych statystyk zawodników, a jedynie wynik końcowy 

i wyniki poszczególnych kwart. 
9. Klub, będący gospodarzem meczu, wyznacza organizatora, którego nazwisko zostaje wpisane do protokołu 

meczu. Organizatorem meczu musi być osoba pełnoletnia. Funkcji organizatora nie można łączyć z innymi 
funkcjami, pełnionymi podczas meczu (np. trener, zawodnik, opieka medyczna). Organizator meczu musi 
przebywać w pobliżu stolika sędziowskiego przez cały czas trwania meczu i wypełniać wszelkie polecenia 
sędziów w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa. Ma pozostać do dyspozycji sędziów od momentu 
ich przybycia na parkiet, do podpisania protokołu przez sędziego głównego. W przypadku braku organizatora 
w hali, mecz nie może być kontynuowany. 

10. Klub do obsługi meczu może korzystać z usług spikera. Spiker jest przedstawicielem klubu i w związku z 
pełnieniem tej funkcji, jest on zobowiązany do przestrzegania następujących zasad:  

 Może przekazywać jedynie podstawowe informacje o wydarzeniach meczu: prezentacja drużyn 
i sędziów, dokonywane zmiany, wykorzystywane przerwy na żądanie, zdobyte punkty, 
popełnione faule.  

 Nie może wykazywać braku obiektywizmu.  
 Nie może komentować poczynań zawodników ani komentować decyzji sędziowskich.  
 Nie może inicjować dopingu ani w nim uczestniczyć.  
 Musi wykonywać polecenia sędziego głównego i komisarza zawodów.  

11. Klub uczestniczący w rozgrywkach, organizowanych przez ŁZKosz, zobowiązany jest do przestrzegania 
regulacji określonych przez PZKosz i ŁZKosz, w szczególności:  
11.1. Prawidłowego przygotowania obiektu sportowego, zgodnie z przyjętymi ustaleniami oraz obowiązującymi 

przepisami. Hala sportowa wraz z właściwym wyposażeniem technicznym musi być przygotowana do 
gry i dostępna dla obu drużyn oraz sędziów i komisarza meczu na co najmniej 45 minut przed oficjalną 
godziną rozpoczęcia meczu. Temperatura w hali sportowej nie może wynosić mniej niż 15°C.  

11.2. Zgodnego z Oficjalnymi Przepisami Gry w Koszykówkę, przygotowania tablic i koszy, a w przypadku 
konstrukcji stojących lub mniejszej niż 2 metry przestrzeni wolnej od przeszkód za liniami końcowymi, ich 
pełnego zabezpieczenia (obłożenie konstrukcji kosza lub ścian gąbką, matą, itp.) przed możliwością 
kontuzji. 

11.3. Określenia i przygotowania stałego miejsca dla obsługi medycznej oraz zapewnienie opieki medycznej 
począwszy od co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem meczu aż do jego zakończenia. Opiekę 
medyczną stanowić może wyłącznie lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny. Obecność opieki 
medycznej musi zostać potwierdzona wpisem do protokołu przed rozpoczęciem zawodów. Wpis musi 
być opatrzony imienną pieczątką, potwierdzającą kwalifikacje osoby odpowiedzialnej za opiekę 



medyczną. W przypadku braku pieczątki (lub w przypadku posiadania wyłącznie pieczątki np. stacji 
ratownictwa medycznego itd.), osoba sprawująca opiekę medyczną, winna okazać sędziemu głównemu 
(lub komisarzowi) dokument, potwierdzający jej uprawnienia do pełnienia takiej funkcji i podpisać się 
czytelnie w protokole meczu. Niespełnienie powyższych wymagań uznane będzie jako brak opieki 
medycznej. Nie dopuszcza się sprawowania opieki medycznej przez trenera lub zawodnika którejkolwiek 
z drużyn. Mecz nie może się rozpocząć, jeśli nie została zapewniona opieka medyczna.  

11.4. Posiadania sprawnego urządzenia (zegara) do mierzenia czasu gry każdej kwarty i przerw między nimi 
oraz stopera do mierzenia przerw na żądanie. Urządzenie (zegar) musi wyświetlać czas na tablicy 
wyników i odmierzać go w sposób malejący (liczba minut pozostająca do zakończenia kwart zawodów), 
zgodnie z aktualnymi przepisami gry w koszykówkę;  

11.5. Posiadania zegara do pomiaru czasu akcji, z możliwością automatycznego ustawiania wartości 14 
sekund, zgodnie z przepisami gry w koszykówkę.  

11.6. Przygotowania szatni oraz zapewnienia bezpiecznego przejścia z szatni na boisko:  
11.6.1. Co najmniej dwóch szatni zawodniczych (z możliwością skorzystania z kąpieli w ciepłej wodzie 

przed i po zawodach) 
11.6.2. Dla sędziów prowadzących zawody na boisku i komisarza technicznego (z możliwością 

skorzystania z kąpieli w ciepłej wodzie przed i po zawodach). Do szatni sędziów boiskowych i 
komisarza zabrania się wchodzenia i przebywania osobom trzecim. 

11.6.3. Dla sędziów stolikowych.  
12. Skład drużyny wraz z numerami, przedstawiciel klubu wręcza sędziemu głównemu (lub komisarzowi 

technicznemu jeśli jest obecny) w postaci formularza składu drużyny, wygenerowanego z systemu ESOR i 
podpisanego przez trenera / opiekuna drużyny. 

13. W meczu rozgrywek seniorskich i młodzieżowych (do U15 włącznie) może wystąpić nie więcej niż 12 i nie 
mniej niż 8 zawodników każdego zespołu. W przypadku, gdy liczba zawodników jest mniejsza niż 8 (minimum 
5 zawodników), zawody mogą się odbyć, jednak fakt ten musi zostać opisany w protokole meczu przez 
sędziego głównego zawodów (lub komisarza technicznego, jeśli jest obecny). Za mniejszą niż wymagana 
liczbę zawodników, nałożona zostanie opłata zgodna z Regulaminem Wykroczeń Administracyjnych. 

14. W rozgrywkach U13 i U14, drużyny występują w składach nie mniej niż 10 i nie więcej niż 12 zawodników. 
Zespół, który dysponował będzie liczbą mniejszą niż 10 zawodników uprawnionych do gry, przegrywa mecz 
walkowerem (bez prawa rozegrania spotkania w innym terminie), niemniej jednak zawody muszą być 
rozegrane jako mecz towarzyski i oficjalnie protokołowane (jeśli obecnych jest co najmniej 5 zawodników). 
Pomimo rozegrania zawodów jako meczu towarzyskiego, obowiązuje pełna procedura organizacji meczu, 
taka, jak w rozgrywkach oficjalnych.  

15. W rozgrywkach U11 i U12, drużyny występują w składach nie mniej niż 8 i nie więcej niż 15 zawodników. 
Zespół, który dysponował będzie liczbą mniejszą niż wyżej wymieniona minimalna liczba zawodników 
uprawnionych do gry, przegrywa mecz walkowerem (bez prawa rozegrania spotkania w innym terminie), 
niemniej jednak zawody muszą być rozegrane jako mecz towarzyski i oficjalnie protokołowane (jeśli obecnych 
jest co najmniej 5 zawodników). Pomimo rozegrania zawodów jako meczu towarzyskiego obowiązuje pełna 
procedura organizacji meczu, taka, jak w rozgrywkach oficjalnych. 

16. Obowiązkiem sędziego głównego jest opisanie w protokole powodów, dlaczego mecz został rozegrany jako 
towarzyski. 

17. Zawodnik w trakcie sezonu na poziomie rozgrywek wojewódzkich może reprezentować jednocześnie barwy 
tylko jednej drużyny danego klubu w danym cyklu rozgrywek.  
17.1. W czasie trwania rozgrywek wojewódzkich, zawodnik może raz zmienić drużynę (w ramach jednego 

klubu), w której występuje (w dowolnym momencie). Po dokonaniu takiej zmiany, powrót do zespołu, w 
którym zawodnik rozpoczynał rozgrywki, jest niemożliwy. Zmiana drużyny następuje poprzez zgłoszenie 
zawodnika do nowej drużyny w systemie ESOR. W momencie zatwierdzenia zawodnika przez Wydział 



Rozgrywek, gracz traci prawo gry w poprzedniej drużynie i jego ewentualny występ, traktowany będzie 
jako występ zawodnika nieuprawnionego, ze wszystkimi konsekwencjami. 

17.2. Po zakończeniu rozgrywek wojewódzkich, drużyna reprezentująca klub, która awansuje na poziom 
rozgrywek strefowych lub centralnych, może składać się z dowolnych zawodników, którzy zostali 
uprawnieni do gry w danym cyklu rozgrywek w danym klubie.  

18. Szczegóły dotyczące rozgrywek w poszczególnych cyklach rozgrywek, systemy rozgrywek i terminarze, 
zostaną podane do wiadomości w formie komunikatów, wydawanych przez Wydział Rozgrywek ŁZKosz, 
pocztą e-mail na oficjalne adresy klubów oraz poprzez stronę internetową ŁZKosz.  

19. Drużyny, biorące udział w zawodach, muszą być ubrane w jednolite stroje sportowe o odmiennych, 
kontrastowych kolorach, zgodnie z aktualnymi przepisami gry w koszykówkę. Drużyna jest zobowiązana do 
wystąpienia w jednolitych strojach także podczas prezentacji.  
19.1. Drużyna gospodarzy powinna występować w strojach jasnych, drużyna gości w strojach ciemnych. 

Możliwa jest inna konfiguracja, wyłącznie za zgodą obu drużyn.  
20. Kapitan drużyny musi posiadać widoczne oznaczenie swej funkcji, z przodu na lewym ramieniu koszulki w 

odmiennym kolorze niż kolor koszulki.  
21. Spotkania muszą być rozegrane zgodnie z terminarzem i w godzinach podanych przez gospodarza meczu.  
22. Obowiązkiem klubu jest powiadomienie, na co najmniej 7 dni przed zawodami, o terminie, godzinie i miejscu 

rozgrywania spotkania, przeciwnika i ŁZKosz, poprzez wprowadzenie właściwych danych w systemie ESOR. 
Po tym terminie nie będzie możliwe edytowanie danych dotyczących meczu przez administratora klubowego. 
Edycja godziny meczu przez Wydział Rozgrywek skutkować będzie koniecznością wniesienia przez klub 
opłaty określonej w aktualnym Regulaminie Wykroczeń Administracyjnych ŁZKosz.  

23. Mecze w rozgrywkach ŁZKosz należy rozpoczynać:  
 W sobotę i niedzielę – nie wcześniej niż o godz. 9:00 i nie później niż o godz. 19:00.  
 W dzień powszedni – nie wcześniej niż o godz. 16:00 i nie później niż o godz. 20:00.  

chyba, że kluby zgodnie ustalą inną godzinę rozpoczęcia meczu i uzyskają zgodę Wydziału Sędziowskiego. W 
szczególnych przypadkach, Wydział Rozgrywek może zmienić ustaloną przez organizatora godzinę rozpoczęcia 
meczu, mając na uwadze względy sportowe (np. rozgrywanie meczów dzień po dniu przez daną drużynę) lub 
organizacyjne (godzina wyjazdu lub powrotu z meczu w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych).  

24. Zmiany zaplanowanych terminów meczów mogą być dokonywane jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu 
między klubami nowego terminu, zaakceptowanego przez Wydział Rozgrywek. Klub wnoszący o zmianę 
terminu meczu zobowiązany jest do ustalenia z przeciwnikiem nowego terminu meczu (propozycja oraz 
zaakceptowanie przez przeciwników w systemie ESOR).  

25. Za zmianę terminu meczu, dokonaną na mniej niż 14 dni przed jego terminem, klub wnoszący o zmianę musi 
wnieść opłatę, zgodną z Regulaminem Opłat ŁZKosz. 

26. Termin przełożonego meczu:  
 Nie powinien wykraczać poza termin tej rundy rozgrywek, w której miał być pierwotnie rozegrany.  
 Winien być ustalony pomiędzy zainteresowanymi drużynami w ten sposób, by od pierwotnie wyznaczonej 

daty meczu do dnia jego rozegrania upłynął jak najkrótszy czas.  
 Może zostać wyznaczony z urzędu przez Wydział Rozgrywek ŁZKosz w przypadku braku możliwości 

ustalenia nowego terminu meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami, ustalenia terminu zbyt 
odległego od pierwotnego. 

 Nie może wypaczać sportowej rywalizacji; w sytuacjach spornych, decyzję podejmuje Wydział Rozgrywek 
ŁZKosz 

27. 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 uzyskanie zgody 
przeciwnika.  



28. 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.). Wniosek z odpowiednią dokumentacją należy 
przesłać do Wydziału Rozgrywek natychmiast po pojawieniu się okoliczności, które uniemożliwiają 
przeprowadzenie meczu w pierwotnym terminie.  

29. 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 
Wykroczeń Administracyjnych ŁZKosz w sezonie 2021-2022.  

30. Uznaje się, że termin meczu lub gospodarz został zmieniony, gdy wniosek o przełożenie meczu w systemie 
ESOR jest zaakceptowany przez Wydział Rozgrywek i nowy termin widnieje w terminarzu na stronie 
internetowej. 

31. W przypadku wniosku o przełożenie meczu na termin krótszy niż 7 dni od momentu przełożenia, należy 
uzyskać zgodę Wydziału Sędziowskiego. 

32. W przypadku nierozegrania zawodów lub ich przerwania z przyczyn uznanych za niezależne od klubów 
biorących w nich udział, Wydział Rozgrywek wyznaczy nowy termin ich rozegrania. Koszty wynikające z 
powtórnego rozegrania meczu ponosi drużyna, która była jego gospodarzem w pierwszym terminie, chyba że 
Wydział Rozgrywek postanowi inaczej.  

33. Drużyna, która nie przybędzie na mecz, uznana będzie winną nierozegrania meczu w wyznaczonym terminie, 
co skutkować będzie orzeczeniem walkowera na korzyść przeciwnika. 

34. Wydział Rozgrywek ŁZKosz może z własnej inicjatywy lub na prośbę klubu delegować na zawody komisarza 
technicznego lub obserwatora, który zobowiązany jest złożyć pisemne sprawozdanie, przedstawiając przebieg 
zawodów od strony porządkowej, organizacyjnej i sportowej. Sprawozdanie komisarza technicznego 
(obserwatora) może stanowić podstawę do ukarania zawodnika, klubu lub unieważnienia zawodów, względnie 
do wszczęcia przez Wydział Sędziowski ŁZKosz postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu, który 
naruszył obowiązujące regulaminy. Koszty delegacji komisarza technicznego (obserwatora) ponosi klub, na 
prośbę którego delegowano komisarza (obserwatora) lub drużyna gospodarzy, gdy nominacja nastąpiła z 
inicjatywy Wydziału Rozgrywek ŁZKosz.  

 

§ 7 – Nagrody indywidualne 

 

1. W rozgrywkach seniorskich oraz młodzieżowych, przyznawana jest nagroda dla najlepszego strzelca. 
Podstawą ustalenia tej klasyfikacji jest średnia zdobytych punktów w meczach, w których zawodnik brał udział. 
Zawodnik będzie ujęty w klasyfikacji indywidualnej, jeśli rozegra co najmniej 75% meczów swojej drużyny w 
trakcie sezonu. Do klasyfikacji nie są wliczane mecze strefowe. 

2. W kategoriach dziecięcych (U11 i U12) nie prowadzi się statystyk indywidualnych, a co za tym idzie, nie 
wybiera się najskuteczniejszego zawodnika. Trenerzy w głosowaniu, przeprowadzanym drogą elektroniczną, 
wybierają pierwszą piątkę oraz MVP rozgrywek. 

 

§ 8 – Klasyfikacja drużyn 

 

1. Drużyny klasyfikowane są w tabeli końcowej rozgrywek (danego etapu) na podstawie Oficjalnych Przepisów 
Gry w Koszykówkę i systemu rozgrywek, ustalonego przed ich rozpoczęciem przez Wydział Rozgrywek 
ŁZKosz. 



2. W przypadku niedokończenia rozgrywek z powodu siły wyższej, niezwiązanej z żadnym z klubów (np. stan 
epidemii, zarządzenie władz państwowych lub samorządowych, klęska żywiołowa itd.), klasyfikacja końcowa 
drużyn dokonana będzie w następujący sposób: 
2.1. Jeżeli rozegrano co najmniej 50% kolejek (jedna runda „każdy z każdym”) fazy zasadniczej (w przypadku 

gry wszystkich drużyn w jednej grupie) lub fazy finałowej (w przypadku systemu gry z podziałem na 
grupy), klasyfikację końcową ustala się, sprowadzając wyniki do takiej formy, jak gdyby każda drużyna 
rozegrała po jednym meczu z każdym przeciwnikiem: 

2.1.1. Jeżeli drużyny zagrały ze sobą 1 mecz, wynik tego meczu jest zachowany i wlicza się do tabeli 
końcowej 

2.1.2. Jeżeli drużyny rozegrały ze sobą inną liczbę meczów, małe punkty z tych spotkań się sumuje i 
wlicza do tabeli końcowej. Dwa punkty meczowe (za zwycięstwo) otrzymuje w tabeli drużyna, która 
zdobyła łącznie więcej małych punktów, natomiast drugi zespół otrzymuje 1 punkt meczowy do 
tabeli (w przypadku równej liczby punktów, obie drużyny otrzymują w tabeli po 1,5 punktu 
meczowego) 

2.1.3. Po ustaleniu punktacji, zgodnie z punktami 2.1.1 i 2.1.2, dalsza klasyfikacja ustalana jest zgodnie z 
Oficjalnymi Przepisami Gry w Koszykówkę. 

2.2. Jeśli do momentu zawieszenia i zakończenia rozgrywek nie rozegrano co najmniej 50% kolejek (jednej 
rundy) fazy zasadniczej (w przypadku gry wszystkich drużyn w jednej grupie) lub fazy finałowej (w 
przypadku systemu gry z podziałem na grupy), klasyfikacji końcowej danego etapu się nie ustala. Wydział 
Rozgrywek ŁZKosz oraz Zarząd ŁZKosz, mają prawo w tej sytuacji podjąć decyzję o: 

 rozegraniu wyłącznie fazy finałowej, na podstawie systemu rozgrywek, który umożliwi udział w 
rywalizacji o tytuł Mistrza Województwa Łódzkiego wszystkim drużynom, biorącym udział w 
rozgrywkach danego cyklu, które wyrażą taką chęć (w przypadku zawieszenia rozgrywek 
podczas fazy finałowej, należy umożliwić udział w rywalizacji o medale drużynom, 
zakwalifikowanym do fazy finałowej) 

 anulowaniu sezonu w danym cyklu rozgrywkowym bez ustalania klasyfikacji końcowej 
3. W przypadku wycofania lub wykluczenia drużyny z rozgrywek w trakcie sezonu:  

 Jeżeli drużyna rozegrała mniej niż połowę spotkań danego cyklu / etapu rozgrywek - unieważnia się 
dotychczas rozegrane mecze.  

 Jeżeli drużyna rozegrała co najmniej połowę spotkań danego etapu rozgrywek - wyniki rozegranych 
spotkań pozostają zostają utrzymane w mocy, a pozostałe mecze weryfikuje się jako walkowery dla 
przeciwników.  

 Drużyna wycofana lub wykluczona z rozgrywek, przesuwana jest na ostatnie miejsce w tabeli 
końcowej. 

 

§ 9 – Sprawy dyscyplinarne 

 

1. Podstawowe kary za faule techniczne, dyskwalifikujące i inne naruszenia regulaminów, ujęte są w Regulaminie 
Wykroczeń Administracyjnych ŁZKosz.  

2. Kary za naruszenia przepisów i regulaminów, wynikające z Regulaminu Wykroczeń Administracyjnych, 
orzekane są przez Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek ŁZKosz w formie decyzji.  

3. Przewodniczący Wydziału Rozgrywek ŁZKosz, Sędzia Dyscyplinarny ŁZKosz, a także Zarząd ŁZKosz, mogą 
nakładać dodatkowe kary na zawodników i trenerów za rażące (lub powtarzające się) naruszenie 
dyscyplinarne, dotyczące meczu, a opisane w protokole zawodów, w raporcie komisarza technicznego, na 
podstawie zapisu meczu na płycie DVD lub innym nośniku lub na podstawie dochodzenia, wszczętego na 



wniosek któregoś z uczestników meczu. W szczególności, w/w organy mają prawo do czasowego zawieszenia 
zawodnika lub trenera w prawach reprezentowania drużyny. 

4. W czasie trwania kary zawieszenia, trener i zawodnik pozbawiony praw reprezentowania drużyny lub 
zdyskwalifikowany, nie może przebywać w strefie ławki drużyny podczas meczu. 

5. Kara automatycznego zakazu gry zawodnika wynikająca z popełnionych fauli dyskwalifikujących, dotyczy 
danej klasy rozgrywkowej i danej drużyny w danym sezonie. 

6. Kara zawieszenia zawodnika w prawach reprezentowania drużyny lub dyskwalifikacji, może obejmować 
zarówno daną klasę rozgrywkową, jak i wszystkie cykle, w których zawodnik występuje. Decyzja w tej sprawie 
podejmowana jest przez organ, nakładający karę i ogłaszana w sentencji decyzji dyscyplinarnej. 

7. Przewodniczący Wydziału Rozgrywek ŁZKosz oraz Sędzia Dyscyplinarny ŁZKosz mogą wszcząć 
postępowanie i nakładać kary za niestosowne zachowanie zawodników, trenerów, działaczy, sędziów i innych 
uczestników rywalizacji, zarówno w hali sportowej (przed, w trakcie i po meczu), ale także poza meczami. W 
szczególności dotyczy to aktów przemocy, mających miejsce poza halą sportową, a związanych z rywalizacją 
koszykarską, ale także m.in.: publikowania obraźliwych wpisów w internecie, czy jakiejkolwiek innej formy 
zachowania agresywnego, wulgarnego itp.. W związku z takim zachowaniem, organ rozpatrujący sprawę, ma 
prawo do czasowego odsunięcia zawodnika, trenera, działacza, czy też sędziego, od uczestnictwa w 
rywalizacji. 

8. Drużyna, która nie stawia się na dwa kolejne spotkania lub trzy w całym cyklu rozgrywek, a mecze te zostaną 
zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika, zostaje automatycznie wycofana z rozgrywek. 

9. W przypadku rozgrywek, które odbywają się w formie turniejów, powyższy przepis ten dotyczy niestawienia 
się drużyny na dwa lub trzy turnieje.   

10. Orzeczone przez Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek kary należy wpłacać w wyznaczonym terminie (14 
dni od dnia wystawienia faktury). 

11. Od decyzji wydanych przez Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek ŁZKosz, podjętych w trybie określonym 
w Regulaminie Wykroczeń Administracyjnych ŁZKosz, nie przysługuje prawo wniesienia odwołania.  

12. Od decyzji wydanych przez Sędziego Dyscyplinarnego ŁZKosz, przysługuje klubowi prawo złożenia odwołania 
do Komisji Odwoławczej PZKosz.  

13. Równocześnie z wnioskiem odwołania musi być wniesiona opłata manipulacyjna w wysokości określonej w 
aktualnym Regulaminie Opłat PZKosz, a do wniosku dołączony dowód wpłaty (kserokopia). Bez spełnienia 
powyższych wymagań odwołanie nie będzie rozpatrywane.  

14. Odwołanie, o którym mowa w punkcie 12 i 13, nie wstrzymuje obowiązku wpłacenia określonej kary finansowej, 
która będzie zwrócona klubowi w całości w przypadku uznania odwołania przez Komisję Odwoławczą PZKosz.  

15. Klubowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek, jako 
organu I instancji, w sprawie niedotyczącej naruszenia postanowień Regulaminu Wykroczeń 
Administracyjnych ŁZKosz. Odwołanie wnosi się w formie skanu dokumentu do organu odwoławczego, jakim 
jest Zarząd ŁZKosz, za pośrednictwem Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek (na adres 
rozgrywki@lzkosz.pl) w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji. Do odwołania należy dołączyć potwierdzenie 
wpłacenia kaucji odwoławczej w kwocie określonej w aktualnym Regulaminie Opłat ŁZKosz. Bez spełnienia 
powyższych wymagań, odwołanie nie będzie rozpatrywane.  

16. Przewodniczący Wydziału Rozgrywek może uchylić w całości swoją decyzję, jeśli uzna argumenty 
przedstawione w odwołaniu za wystarczające lub przekazać sprawę do organu odwoławczego.  

17. Organ odwoławczy po rozpatrzeniu odwołania, wydaje orzeczenie, w którym może: utrzymać w mocy 
orzeczenie organu orzekającego w I instancji albo uchylić zaskarżone orzeczenie w całości i orzec co do istoty 
sprawy albo uchylić orzeczenie w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy albo uchylić orzeczenie w 
całości i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji, wskazując jednocześnie na 
okoliczności, które przy ponownym rozpoznaniu sprawy powinny być wzięte pod uwagę, bądź na czynności, 
które winny być dokonane albo umorzyć postępowanie odwoławcze.  



18. Organ odwoławczy uzasadnia swoje orzeczenie z urzędu i doręcza je wszystkim zainteresowanym stronom. 
Orzeczenie organu odwoławczego jest ostateczne.  

19. Procedura protestu do wyniku meczu. 
W przypadku składania przez klub protestu dotyczącego wyniku meczu, należy: 
19.1. Niezwłocznie po zakończeniu meczu potwierdzić zamiar złożenia protestu w protokole meczu podpisem 

kapitana drużyny (w rubryce na to przeznaczonej) 
19.2. W ciągu 60 minut od zakończenia meczu złożyć na ręce komisarza (lub sędziego głównego, gdy nie ma 

komisarza) pisemne potwierdzenie zamiaru złożenia protestu z krótkim jego opisem;  
19.3. Nie później niż w ciągu 48 godzin od zakończenia spotkania, przekazać do Wydziału Rozgrywek ŁZKosz 

pisemne uzasadnienie protestu; 
19.4. Wpłacić kaucję określoną w Regulaminie Opłat ŁZKosz na konto bankowe ŁZKosz. Potwierdzenie 

dowodu wpłaty należy przesłać wraz z pisemnym uzasadnieniem protestu. 
19.5. W przypadku nieuzasadnionego wpisu protestu w protokole zawodów, klub obciążony będzie opłatą 

administracyjną w wysokości określonej w aktualnym Regulaminie Opłat ŁZKosz.  
19.6. Dopuszcza się wniesienie protestu pocztą elektroniczną. W obu przypadkach pod treścią protestu winna 

się podpisać osoba upoważniona, wskazana przez klub do występowania w jego imieniu karcie 
zgłoszenia drużyny do rozgrywek.  

19.7. Protest będzie rozpatrzony, jeżeli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki. 
19.8. Protest dotyczący decyzji sędziowskich – poza naruszeniem przepisów gry i niniejszego regulaminu – 

nie będzie rozpatrywany.  
19.9. Od decyzji w sprawie protestu przysługuje odwołanie na zasadach określonych w § 35 niniejszego 

regulaminu. 

 

§ 10 – Sędziowie i komisarze 

 

1. Mecze w ramach rozgrywek ŁZKosz prowadzą sędziowie, uprawnieni do sędziowania zawodów w sezonie 
2021/2022, nominowani przez Wydział Sędziowski ŁZKosz, a w rozgrywkach strefowych – także sędziowie z 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

2. Wydział Sędziowski w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o dopuszczeniu do sędziowania 
spotkań licencjonowanych sędziów spoza województwa łódzkiego. 

3. Komisarz techniczny oraz sędziowie prowadzący zawody na boisku, przybywają do hali sportowej (miejsca 
rozgrywania zawodów) na co najmniej 60 minut przed zawodami, a sędziowie stolikowi na 45 minut przed 
zawodami.  

4. Skład drużyny na mecz (wygenerowany z systemu ESOR i podpisany przez trenera) będzie sprawdzany przez 
komisarza technicznego, a w razie jego nieobecności - przez sędziego głównego spotkania – co najmniej 45 
minut przed zawodami. Postanowienia te mają także zastosowanie w odniesieniu do turnieju strefowego.  

5. Po sprawdzeniu składu drużyny, komisarz, a w razie jego nieobecności sędzia główny, powinien skontaktować 
się z obsadą sędziów stolikowych i przekazać sekretarzowi zawodów zatwierdzony (parafowany przez 
komisarza, a w razie jego nieobecności przez sędziego głównego) skład drużyny do protokołu meczu.  

6. Przedstawiciel gospodarza meczu (organizatora zawodów w przypadku turniejów U11/U12) obowiązany jest 
wypłacić ekwiwalent sędziowski (i komisarski) według dokumentów, przedłożonych przez komisarza i sędziów 
prowadzących zawody na boisku. Rozliczenie delegacji winno nastąpić: 
- nie mniej niż 30 minut przed rozpoczęciem meczu, w przypadku płatności gotówką 
- w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozegrania meczu, w przypadku płatności przelewem  
Sędziowie mają obowiązek wprowadzić w systemie ESOR kwoty delegacji sędziowskich nie później niż 48 
godzin przed rozpoczęciem meczu. 



7. W przypadku, gdy mecz rozgrywany jest w ramach turnieju strefowego, komisarz techniczny turnieju – (lub 
sędzia główny, jeśli nie zawodach nie ma komisarza) – zobowiązany jest wysłać najpóźniej w pierwszy dzień 
powszedni po turnieju, do Wydziału Rozgrywek ŁZKosz pocztą poleconą jako przesyłkę priorytetową: oryginały 
protokołów meczów, zweryfikowane druki składów drużyn biorących udział w turnieju, sprawozdanie z turnieju.  

8. W przypadku rozgrywek okręgowych, komisarz przesyła raport z meczu oraz inne dokumenty, o które poprosi 
Wydział Rozgrywek ŁZKosz, drogą elektroniczną na adres rozgrywki@lzkosz.pl najpóźniej w pierwszy dzień 
roboczy po meczu. 

9. Komisarz techniczny, działając jako przedstawiciel ŁZKosz podczas rozgrywanego turnieju wojewódzkiego lub 
strefowego, upoważniony jest w imieniu Wydziału Rozgrywek ŁZKosz do podejmowania decyzji 
dyscyplinarnych w sytuacjach wyjątkowych, dotyczących orzekania kary dyskwalifikacji trenera, zawodnika lub 
osoby towarzyszącej oraz rozpatrywania protestów dotyczących meczów, zgodnie z odpowiednimi 
postanowieniami Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz.  

 

 

§ 11 – Kadra Wojewódzka 

 

1. Każdy zawodnik, posiadający licencję okresową ŁZKosz, zobowiązany jest do udziału w 
konsultacjach i zgrupowaniach kadry wojewódzkiej. Powołania na konsultacje i zgrupowania kadry 
wojewódzkiej umieszczane są na stronie internetowej ŁZKosz co najmniej na 10 dni przed terminem.  

2. O niemożności udziału w akcji kadry wojewódzkiej, zawodnik lub klub, którego jest członkiem, musi 
powiadomić Biuro ŁZKosz w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyn minimum 5 dni przed akcją 
(decyduje data wpłynięcia powiadomienia do Biura ŁZKosz).  

3. Zawodnik, który bez usprawiedliwienia nie weźmie udziału w akcji kadry wojewódzkiej, może zostać 
ukarany dyskwalifikacją na okres do 3 miesięcy oraz skreśleniem z listy kadry wojewódzkiej.  

4. Decyzje, o których mowa w pkt 3 podejmuje Przewodniczący Wydziału Rozgrywek na wniosek trenera 
kadry wojewódzkiej. Od decyzji tych przysługuje zawodnikom i klubom prawo wniesienia odwołania 
do Zarządu ŁZKosz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.  

 

§ 12 – Postanowienia końcowe 

 

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 regulaminie, regulowane będą odrębnymi komunikatami wydawanymi przez Wydział 
Rozgrywek ŁZKosz lub Zarząd ŁZKosz.  

3. We wszystkich przypadkach, w których w niniejszym regulaminie jest mowa o zawodnikach, należy przez 
analogię rozumieć zawodniczki. 

4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Łódzkiego Związku Koszykówki.  

 

Regulamin niniejszy został przygotowany przez Wydział Rozgrywek ŁZKosz i zatwierdzony przez Zarząd ŁZKosz 
w dniu 24.06.2021 i wchodzi w życie z dniem 25.06.2021. Traci moc regulamin z dnia 11.08.2020. 


