Łódź 25.08.2017

KOMUNIKAT
WYDZIAŁU ROZGRYWEK ŁZKOSZ
NR 1/2017/2018 Z DNIA

25.08.2017

ORGANIZACJA ROZGRYWEK ŁZKosz

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Organizatorem rozgrywek jest Łódzki Związek Koszykówki w imieniu którego
działa, jako organ wykonawczy, Wydział Rozgrywek Łódzkiego Związek Koszykówki.
Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za pracę Wydziału jest Przewodniczący Wydziału
Rozgrywek – Piotr Cyniak, e-mail: rozgrywki@lzkosz.pl, tel. 696 038 725.
2. Związkiem wiodącym dla strefy BYDGOSZCZ, 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. Logowanie po przez interfejs www.lzkosz.pl/cms
2. Dokumenty przesyłane będą listem poleconym jedynie w wyjątkowych przypadkach.
3. Kolejne komunikaty Wydziału Rozgrywek, odpowiednie druki i inne dokumenty wysyłane
będą do klubów pocztą elektroniczną oraz będą umieszczane na oficjalnej stronie
internetowej Łódzkiego Związku Koszykówki: http://www.lzkosz.pl
4.

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.

5. Każdy klub zobowiązany jest w terminie do dnia 31.08.2017 do sprawdzenia i ewentualnego
skorygowania w systemie ISOR danych umieszczanych na fakturze wystawianej przez ŁZKosz
II. ZASADY ORGANIZACJI ROZGRYWEK
§3
1. W rozgrywkach przeznaczonych dla mężczyzn mogą brać udział wyłącznie mężczyźni, a w
rozgrywkach przeznaczonych dla kobiet - wyłącznie kobiety
2. Kwestie proceduralne zgłoszenia drużyny do rozgrywek, wydawania licencji okresowych dla
zawodników i trenerów zawarte są w Regulaminie Zawodów ŁZKosz w sezonie, Regulaminie
Przyznawania Licencji Okresowej Trenera oraz w Harmonogramie Procedur na sezon 2017/18.
§4
1. W sezonie 2017/18 rozgrywki organizowane są w następujących cyklach:
Cykl

Roczniki

rozgrywkowy

podstawowe

1

3LM

Open

n/d

Niedziela

2

2LK

Open

n/d

Wg. WOZKosz

3

U20M

1998-1999

Młodsze

Czwartek / wg.KPZKosz

4

U22K

1996-1999

Młodsze

Środa

5

U18M

2000-2001

Młodsze

Sobota

6

U18K

2000-2001

Młodsze

Niedziela

7

U16M

2002-2003

Młodsze

Niedziela

8

U16K

2002-2003

Młodsze

Sobota

9

U14M

2004-2005

Młodsze

Sobota

10

U14K

2004-2005

Młodsze

Niedziela

11

U13M

2005

Młodsze

Niedziela – turnieje

12

U13K

2005

Młodsze

Sobota – turnieje

13

U12M

2006

Młodsze

Niedziela – turnieje

14

U12K

2006

Młodsze

Sobota – turnieje

15

U11M

2007

Młodsze

Niedziela – turnieje

16

U11K

2007

Młodsze

Sobota – turnieje

L.p.

Roczniki dodatkowe

Planowany dzień
meczowy

2. W oficjalnych rozgrywkach cyklu 3LM, U20M, U22K, U18M, U18K, U16M, U16K, U14M i U14K został
zniesiony zapis o posiadaniu minimalnej ilości zawodników z rocznika podstawowego. Oznacza to, że
do drużyny można zgłosić każdego zawodnika nie starszego niż rocznik podstawowy, w dowolnej ilości.

2.1. Dotyczy to również rozgrywek nieoficjalnych, organizowanych przez ŁZKosz, w cyklach U13M,
U13K, U12M, U12K, U11M i U11K.
3. W rozgrywkach cyklu 3LM, U20M, U22K, U18M, U18K, U16M, U16K, drużyna musi posiadać co
najmniej 8-u zawodników, a w cyklu U14M i U14K 10-ciu zawodników gotowych do gry przed każdym
meczem. Brak wymaganej w meczu liczby zawodników wiąże się z nałożeniem na klub kary pieniężnej zgodnie
z Regulaminem Wykroczeń Administracyjnych ŁZKosz. Zapis ten obowiązuje na poziomie rozgrywek
wojewódzkich. Na poziomie rozgrywek strefowych i centralnych, wymaganie jest posiadanie nie mniej
niż 10-ciu zawodników gotowych do gry. Za każdego brakującego zawodnika w danym meczu orzekane
będą kary określone na Liście Kar Administracyjnych PZKosz
3.1 Dla rozgrywek U13M i U13K, obowiązują takie same zasady jak U14M i U14K.
3.2 Dla rozgrywek U12 i U11, minimalna liczba zawodników, która może wziąć udział w jednym meczu
to 10, a maksymalna 15.
§5
1. 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.
2. . Zawodnicy SMS PZKosz biorą udział w Mistrzostwach w barwach klubów macierzystych lub klubów,
do których zostali wypożyczeni. Zgodnie z zapisem Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego
PZKosz, w rozgrywkach strefowych zawodnicy SMS PZKosz mogą brać udział wyłącznie w jednym,
rozgrywanym w terminie wyznaczonym przez PZKosz, decydującym lub barażowym, turnieju o wyjście
ze strefy.
3. Liczba zawodników zgłoszonych do turnieju strefowego i centralnego nie może być większa niż 15 i
nie może być mniejsz niż 10.
4. W rozgrywkach wojewódzkich począwszy od cyklu U16 drużyna nie może liczyć mniej niż 8 i nie
więcej niż 12 zawodników. Za każdego brakującego zawodnika poniżej 8 w danym meczu będzie
orzeczona kara określona w Regulaminie Wykroczeń Administracyjnych ŁZKosz. Przepis ten nie ma
zastosowania do rozgrywek U14, U13, U12 i U11, gdzie obowiązują odrębne postanowienia, opisane
szczegόłowo w załączniku do nieniejszego komunikatu.
5. W rozgrywkach młodzieżowych i dziecięcych (od U22 do U11):
5.1 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.

5.2 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. W innym przypadku mecz zostanie zweryfikowany jako
przegrany walkowerem.
5.3 Obowiązki trenera w sytuacji opisanej w pkt. 5.1 i 5.2 przejmuje kapitan drużyny.
5.4 W przypadku sytuacja opisana w pkt. 5.1 i 5.2 ma miejsce przed meczem, w protokole
meczu w rubryce „trener” wpisuje się nazwisko i imię kapitana drużyny, a sekretarz meczu
rubrykę „numer licencji trenera” wykreśla linią poziomą przed rozpoczęciem meczu. Jeśli
sytuacja ma miejsce w trakcie meczu, sędzia główny opisuje zdarzenie w protokole, w rubryce
„uwagi”.
6. Warunkiem udziału w meczu jest posiadanie jednolitych, nieróżniących się między sobą w ramach
jednej drużyny pod względem koloru, fasonu, oznaczeń klubowych i kroju numerów, strojów o
odmiennych kontrastujących kolorach. Zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Gry w Koszykówkę: drużyna
gospodarzy w strojach jasnych (białych, żółtych lub w innym bardzo jasnym kolorze), a drużyna gości w
strojach ciemnych (zamiana jest możliwa za zgodą obu drużyn, a w przypadkach konfliktu decyzję
podejmuje komisarz); absolutnie niedopuszczalny jest występ zawodnika bez numeru na koszulce lub
spodenkach, z różnym numerem z przodu i z tyłu, lub w stroju innego koloru niż pozostali zawodnicy
zespołu. Numery powinny być z przedziału 1-99 oraz 0 lub 00.
§6
1. Terminarz i systemy rozgrywek seniorskich i młodzieżowych zostanie opublikowany w komunikacie
Wydziału Rozgrywek, który zostanie wydany po dniu 30.09.2017
2. Terminarz i systemy rozgrywek dziecięcych (U11 i U12) zostanie opublikowany po zamknięciu listy
zgłoszeń do tych cyklów rozgrywkowych.
3. Zasady udziału w grze zawodników w rozgrywkach U14 i U13 określone są w załączniku nr 1 do
niniejszego komunikatu.
4. Zasady udziału w grze zawodników w rozgrywkach U12 i U11 określone są w załączniku nr 2 do
niniejszego komunikatu.
5. Każdy klub zobowiązany jest do uzupełnienia danych zawodnika w pozycji „wzrost” przed
wystąpieniem o wydanie licencji okresowej zawodnika. Brak odpowiednich danych skutkować może
odmową wydania licencji okresowej.

§7
1. Wniosek o przyznanie licencji okresowej zawodnika może być złożony do Wydziału Rozgrywek nie
wcześniej niż w dniu 17.08.2017.
2. Ostateczny termin na złożenie wniosku o wydanie licencji okresowej dla zawodnika
2.1 wypożyczonego – upływa w dniu 31.10.2017
2.2 powracającego z wypożyczenia - upływa w dniu 15.01.2018
2.3 zmieniającego barwy klubowe (transferowanego) - upływa w dniu 15.01.2018
2.4 objętego umową szkoleniową - upływa w dniu 15.01.2018
2.5 objętego umową o współpracy - upływa w dniu 15.01.2018.
3. Po terminie 15.01.2018 możliwe jest wydanie licencji okresowej jedynie dla zawodnika własnego.
4. Wniosek o licencje okresowe przed startem rozgrywek będą wydawane na podstawie Zbiorowego
Wniosku o Wydanie Licencji Zawodników (druk ŁZKosz nr 13). Dla wszystkich zawodników, należy
przesłać tylko wniosek zbiorowy. Wniosek może być wypełniony dla wszystkich zawodników z klubu lub
osobno dla każdej z drużyn.
4.1. Zniesiony został obowiązek przesyłania zaświadczenia lekarskiego i dowodu
poświadczającego obywatelstwo polskie. Niemniej jednak, Wydział Rozgrywek ma prawo zażądać
takiego dowodu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.
4.2. Dla zawodników transferowanych wewnątrz województwa, nie trzeba ponownie przesyłać Listu
Czystości, o ile był asygnowany wcześniej przez Wydział Rozgrywek ŁZKosz, ale obowiązkowo
należy przesłać Wniosek o Zmianę barw Klubowych (druk ŁZKosz nr 11). Dla transferów spoza
województwa łódzkiego, List Czystości należy przesłać razem z wnioskiem zbiorowym. Należy
dołączyć potwierdzenie dowodu opłaty transferowej.
4.3. Dla transferów między województwami obowiązuje "promesa PZKosz". W tym celu należy
napisać na adres rozgrywki@pzkosz.pl prośbę o wydanie takiej promesy. Maksymalna liczba
transferów/ wypożyczeń spoza województwa to 3, dla jednego klubu w kategorii U18, U16 oraz
U14. Należy dołączyć potwierdzenie dowodu opłaty transferowej.
4.4. Dla zawodników wypożyczanych wewnątrz województwa, nie trzeba ponownie przesyłać
Umowy Wypożyczenia, o ile była asygnowana wcześniej przez Wydział Rozgrywek ŁZKosz. Dla
wypożyczenia spoza województwa łódzkiego, Umowę Wypożyczenia należy przesłać razem z
wnioskiem zbiorowym.

4.5. Dla zawodników w ramach Umowy Szkoleniowej, nie trzeba ponownie jej przesyłać z
wnioskiem zbiorowym, o ile była asygnowana wcześniej przez Wydział Rozgrywek ŁZKosz.
4.6. Dla zawodników z zagranicy, należy przejść etap weryfikacji i transferu przez PZKosz.
4.7. Dla zawodników nowych, nie będących w Internetowym Systemie Obsługi Rozgrywek (ISOR),
ale posiadających licencję stałą PZKosz nadaną w innym województwie, należy dołączyć Wniosek
o Wydanie Licencji Okresowej Zawodnika (druk nr 5 ŁZKosz), który można wydrukować z
danymi bezpośrednio z Internetowym Systemu Obsługi Rozgrywek (ISOR) i zdjęcie.
4.8. Dla zawodników zgłaszanych pierwszy raz w ogóle, należy dołączyć Wniosek o Przyznanie
Licencji Zawodnika (zał nr 2 PZKosz) , Wniosek o Wydanie Licencji Okresowej Zawodnika
(druk nr 5 ŁZKosz) i zdjęcie.
5. W trakcie trwania sezonu, można dogłosić dowolną ilość zadowników, za pomocą Zbiorowego
Wniosku o Wydanie Licencji Zawodników (druk ŁZKosz nr 13) lub składając pojedynczy Wniosek o
Wydanie Licencji Okresowej Zawodnika (druk nr 5 ŁZKosz), na takich samych zasadach jak wyżej.
6. Po nadaniu licencji okresowej, jeśli wystąpi opłata klubowi zostanie wystawiony rachunek zgdonie z
obowiązującymi regulaminami. Brak wniesienia opłaty w terminie wymienionum na rachunku, może
skutować zawieszeniem licencji okresowej.
7. W przypadku zawodnika niepełnoletniego wymagane jest pisemne wyrażenie zgody przez opiekunów
prawnych zawodnika, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie Współzawodnictwa
Sportowego PZKosz.
§8
1. W ciągu 7-dmiu dni po rozegraniu pierwszego meczu, klub zobowiązany jest przesłać aktualną
fotografię drużyny, wykonaną zgodnie z wytycznymi załącznika nr 3.
§9
1. Klub może zgłosić do rozgrywek zawodnika wypożyczonego na jeden sezon. Zawodnik wypożyczony
może w trakcie sezonu powrócić do macierzystego klubu i rozgrywać w jego barwach spotkania
mistrzowskie pod warunkiem, że:
1.1 Uzyskał zgodę obu zainteresowanych klubów, a jego powrót z wypożyczenia nastąpił przed
dniem 15.01.2018
1.2 Nastąpiła likwidacja sekcji lub klubu, do którego został wypożyczony.

2. Klub przy zgłaszaniu do rozgrywek zawodnika wypożyczonego musi dostarczyć umowę zawartą
pomiędzy zainteresowanymi klubami wraz z pisemną zgodą zawodnika na jego wypożyczenie, zgodnie
z postanowieniami Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz. W umowie tej musi być także
zawarta informacja o zgodzie klubu i zawodnika (lub braku takiej zgody) na objęcie go ewentualną
umową szkoleniową. Brak informacji w tym zakresie rozumiany będzie jako brak takiej zgody.
§ 10
1. Wydział Rozgrywek przypomina, że spiker zawodów:
1.1 Jest zobowiązany do przekazywania podstawowych informacji o wydarzeniach meczu
(prezentacja, zmiany, zdobyte kosze, faule, czas meczu, czas przerw, czas ‘’24).
1.2 Nie może inicjować i uczestniczyć w dopingu, wykazywać braku obiektywizmu, a także
komentować lub wyprzedzać decyzji sędziów i komisarza.
1.3 Nie może odmówić przekazania komunikatu, jeśli nakazuje mu to komisarz lub sędzia
główny.
1.4 Musi używać oficjalnych nazw drużyn i nazwisk w brzmieniu występującym w bazie
statystycznej ŁZKosz.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Sprawy związane z rozgrywkami organizowanymi przez Łódzki Związek Koszykówki, a nieujęte w
niniejszym komunikacie i Regulaminie Zawodów ŁZkosz 2017/18, regulowane będą odrębnymi
komunikatami lub innego rodzaju dokumentami wydawanymi przez Wydział Rozgrywek ŁZKosz lub
Zarząd ŁZKosz.
2. We wszystkich przypadkach, w których w niniejszym komunikacie jest mowa o zawodnikach należy
przez analogię rozumieć zawodniczki.
3. Jeżeli brzmienie którychkolwiek regulacji wydawanych przez Wydział Rozgrywek ŁZKosz lub/i Zarząd
ŁZKosz lub ich interpretacje różnią się w tych samych kwestiach od regulacji wydawanych przez Polski
Związek Koszykówki, to pierwszeństwo mają regulacje PZKosz.
4. Pozostałe kwestie dotyczące rozgrywek centralnych zawarte są w regulaminach poszczególnych
cyklów wydanych przez Polski Związek Koszykówki.

Załączniki do komunikatu:
Nr 1 - ZASADY DOTYCZĄCE UDZIAŁU ZAWODNIKÓW W GRZE ZAWODNIKÓW W
ROZGRYWKACH U14 i U13 W SEZONIE 2017/2018
Nr 2 - ZASADY DOTYCZĄCE UDZIAŁU ZAWODNIKÓW W GRZE ZAWODNIKÓW W
ROZGRYWKACH U12 i U11 W SEZONIE 2017/2018
Nr 3 – ZDJĘCIE DRUŻYNY

