REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI
DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI WE WROCŁAWIU
SEZON 2018/2019
I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Organizatorem rozgrywek jest Dolnośląski Związek Koszykówki
50-529 Wrocław, ul.
Borowska 1-3, tel. 609 888 239,
www.dzkosz.wroclaw.pl, e-mail:biuro@dzkosz.wroclaw.pl.

we Wrocławiu,
609 888 099,

§2
W rozgrywkach obowiązuje Regulamin Zawodów Mini Koszykówki DZKosz we Wrocławiu
na sezon 2018/2019, a sprawy nieujęte niniejszym Regulaminem są rozstrzygane zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami Polskiego Związku Koszykówki.
§3
Za prawidłowe i zgodne z Regulaminem przeprowadzenie rozgrywek oraz ich weryfikację
odpowiedzialny jest Wydział Gier i Dyscypliny Dolnośląskiego Związku Koszykówki
we Wrocławiu.
§4
Rozgrywki odbywają się w czterech kategoriach:
- chłopcy U-13
– ur. 2006 r. i młodsi
- chłopcy U-12
– ur. 2007 r. i młodsi
- dziewczęta U-13
– ur. 2006 r. i młodsze
- dziewczęta U-12
– ur. 2007 r. i młodsze
§5
Terminarz spotkań oraz system rozgrywek ustala i podaje WGiD DZKosz we Wrocławiu.
§6
Spotkania prowadzą sędziowie uprawnieni do sędziowania zawodów w sezonie 2018/2019,
wyznaczeni przez Kolegium Sędziów DZKosz we Wrocławiu lub Kolegium Sędziów
Lubuskiego Związku Koszykówki.
§7
Przez określenie „uczestnictwo w meczu” należy rozumieć wejście zawodnika do gry tj.
znaczek X w protokole zawodów. W meczach mini koszykówki może wziąć udział nie mniej
niż 10 i nie więcej niż 14 zawodników.
§8
Weryfikację zawodów przeprowadza WGiD DZKosz we Wrocławiu na podstawie protokołu
zawodów.
§9
1. Wszelkiego rodzaju odwołania są wystąpieniem o zmianę decyzji wydanej przez organy do
tego upoważnione.
2. Równocześnie z wnioskiem odwołania musi być wniesiona opłata manipulacyjna
w wysokości 25 zł, a do wniosku dołączony dowód wpłaty (kserokopia).
3. Bez spełnienia powyższych wymagań odwołanie nie będzie rozpatrywane.
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§ 10
1. Protest dotyczący przebiegu i wyniku meczu należy zgłosić w ciągu 48 godzin po jego
zakończeniu, po spełnieniu warunków określonych w przepisach gry w koszykówkę.
2. Równocześnie ze złożeniem protestu musi być wpłacona kaucja w wysokości 200 zł, a do
wniosku dołączony dowód wpłaty (kserokopia).
3. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przepada na rzecz DZKosz we Wrocławiu.
II. PRAWA I OBOWIĄZKI DRUŻYN
§ 11
Zespoły uczestniczące w rozgrywkach oraz trenerzy i osoby towarzyszące drużynie
zobowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminów i przepisów gry pod rygorem
stosowania kar regulaminowych.
§ 12
1. Gospodarz turnieju wyznacza organizatora zawodów, którego nazwisko zostaje wpisane do
protokołu zawodów.
2. Do obowiązków organizatora turnieju należy:
a) wprowadzenie do Systemu Obsługi Rozgrywek Sportowych (SORS) miejsca i godziny
spotkania najpóźniej na 5 dni przed datą rozegrania spotkania,
b) prawidłowe przygotowanie sali do gry (min. temp. powietrza 15C) oraz udostępnienie
na minimum godzinę przed meczem oddzielnych szatni dla drużyn i sędziów,
c) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia technicznego w czasie
turnieju,
d) zapewnienie opieki medycznej w czasie, jak i po zakończeniu spotkania. Osoba
sprawująca funkcję opieki medycznej zobowiązana jest posiadać pieczątkę
potwierdzającą posiadane uprawnienia, którą ma obowiązek przybić na protokole.
Może ona także potwierdzić spełnienie wymogów poprzez okazanie dokumentu
wykazującego stosowne uprawnienia - co zostanie stwierdzone wpisem w protokole
zawodów. W przypadku braku służby medycznej nie można rozpocząć zawodów.
e) przesłanie oryginałów protokołów do DZKosz we Wrocławiu najpóźniej w pierwszy
dzień roboczy po rozegraniu zawodów,
f) wprowadzenie, najpóźniej na 4 godziny od rozpoczęcia spotkania, do SORS wyniku
spotkania oraz wyników kwart.
§ 13
Koszty organizacyjne turnieju ponoszą gospodarze zawodów, a drużyny gości uczestniczą
w zawodach całkowicie na koszt własny.
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§ 14
Termin zgłaszania drużyn do rozgrywek mini koszykówki w sezonie 2018/2019 upływa
31.08.2018 r.
Każdy zawodnik biorący udział w zawodach mini koszykówki Dolnośląskiego Związku
Koszykówki we Wrocławiu musi posiadać licencję zawodnika PZKosz oraz licencję
okresową DZKosz na sezon 2018/2019.
W celu wystawienia licencji zawodnika PZKosz należy dostarczyć, najpóźniej na 14 dni
przed pierwszym meczem, na adres DZKosz we Wrocławiu:
 wypełniony załącznik nr 2 do Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego, podpisany
przez obojga rodziców/opiekunów prawnych lub oświadczenie, że jest to jedyny
rodzic/opiekun prawny,
 dowód opłaty za przyznanie licencji.
W celu wystawienia licencji okresowej DZKosz należy dostarczyć, najpóźniej na 14 dni
przed pierwszym meczem, na adres DZKosz we Wrocławiu:
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 licencję do uaktualnienia lub aktualne zdjęcie w formie elektronicznej (w formacie JPG
o wymiarach 400x500 pikseli i rozdzielczości 300 DPI, podpisane w następujący
sposób: <klub/drużyna>_<imię>_<nazwisko>_<data urodzenia ddmmrrrr> - w
przypadku wyrabiania licencji po raz pierwszy,
 2 egzemplarze list zawodników, przewidzianych do gry w danej kategorii rozgrywek oddzielnie dla każdego zespołu w danej grupie wiekowej,
 potwierdzenie wpłaty opłaty regulaminowej za licencje okresowe zawodników.
5. Listy zawodników powinny zawierać
a) dane zawodników:
 nazwisko i imię,
 datę urodzenia,
 PESEL,
 nr licencji zawodnika PZKosz
 nr licencji okresowej DZKosz
b) dane trenerów:
 imię i nazwisko trenera,
 nr licencji trenerskiej,
c) oświadczenie władz klubu, że wymienieni na liście zawodnicy oraz ich opiekunowie prawni (w
przypadku osób niepełnoletnich), podpisali zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych w
sezonie 2018/2019.
6. Termin wydawania licencji okresowych mija z dniem 15.01.2018, z wyjątkiem zawodników
własnych lub zawodników, którzy nie posiadali wcześniej licencji na uprawianie koszykówki.

7. Uprawniony do gry jest zawodnik zgłoszony w sposób określony wyżej i potwierdzony
do rozgrywek przez WGiD DZKosz we Wrocławiu.
§ 15
Spotkania muszą być rozegrane zgodnie z terminarzem i w godzinach podanych przez
organizatora zawodów.
§ 16
1. Zmiany zaplanowanych terminów meczów mogą być dokonywane jedynie w wyjątkowych
przypadkach i tylko za zgodą WGiD DZKosz we Wrocławiu, po wcześniejszym
uzgodnieniu między zespołami nowego terminu, zaakceptowanego przez WGiD.
2. Przełożone spotkania mają być rozegrane przed 12.05.2019. W przypadku nie rozegrania
spotkania orzeczony zostanie obustronny walkower i nałożona kara finansowa na oba
zespoły.
§ 17
WGiD DZKosz we Wrocławiu ma prawo, w szczególnych przypadkach, zmienić termin
spotkania „z urzędu”.
§ 18
1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni do gry
w danym zespole oraz potwierdzeni przez WGiD DZKosz we Wrocławiu, posiadający
odpowiednie licencje.
2. Podstawą do udziału zespołu w turnieju bądź meczu jest okazanie listy zawodników
potwierdzonej przez DZKosz we Wrocławiu.
3. Udział w meczu zawodnika, którego nie ma na liście skutkuje zweryfikowaniem meczu
jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej.
4. Nie okazanie sędziemu głównemu karty zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi
powoduje, że zawodnik ten nie może brać udziału w zawodach.
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5. W rozgrywkach mini koszykówki nie można rozpocząć zawodów w przypadku, gdy na sali
nie jest obecny trener zespołu posiadający licencje okresową DZKosz. W przypadku
nieokazania sędziemu licencji trenera przed rozpoczęciem meczu, trener zobowiązany jest
złożyć pisemne oświadczenie, w protokole zawodów, o posiadaniu stosownej licencji. W
przypadku dyskwalifikacji trenera zawody mogą być kontynuowane tylko wtedy, gdy w
strefie ławki drużyny obecny jest pełnoletni opiekun.
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§ 19
Zawody należy protokołować w 3 egzemplarzach na drukach protokołów obowiązujących
w rozgrywkach mini koszykówki na sezon 2018/2019.
Oryginał dostarcza gospodarz zawodów do DZKosz we Wrocławiu w terminie 7 dni od
daty rozegrania meczu.
Różową kopię otrzymuje drużyna zwycięska.
Żółtą kopię otrzymuje drużyna pokonana.

III. ZASADY GRY
§ 20
Zawody rozgrywane są według obowiązujących przepisów gry w koszykówkę z
uwzględnieniem zmian przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
§ 21
1. Mecz składa się z czterech kwart po osiem minut każda. Jeżeli po zakończeniu czasu
gry czwartej kwarty wynik jest nierozstrzygnięty, mecz będzie kontynuowany tyloma 4minutowymi dogrywkami, ile trzeba będzie na do rozstrzygnięcia wyniku.
2. Czas gry zatrzymywany jest zgodnie z przepisami gry w koszykówkę.
3. Przerwy w meczu:
 1-minutowe, mają miejsce pomiędzy pierwszą i drugą oraz trzecią i czwartą kwartą,
jak równiej przed każdą dogrywką,
 5-minutowa pomiędzy drugą i trzecią kwartą meczu.
4. Każdej drużynie może być przyznana jedna 1-minutowa przerwa na żądanie w trakcie
jednej kwarty. Niewykorzystane przerwy na żądanie nie mogą być przenoszone na
następną kwartę lub dogrywkę.
§ 22
1. W meczach mini koszykówki może wziąć udział nie mniej niż 10 i nie więcej niż 14zawodników.
2. Drużyna, która przed rozpoczęciem meczu liczy mniej niż 10 zawodników nie zostanie
dopuszczona do zawodów, a mecz zostanie zweryfikowany jako walkower na korzyść
drużyny przeciwnej (bez prawa rozegrania spotkania w innym terminie), niemniej jednak
zawody muszą być rozegrane jako towarzyskie.
3. W każdej z pierwszych trzech kwart musi wziąć udział co najmniej 10 zawodników, przy
czym zawodnicy, którzy wzięli udział w grze w pierwszych czterech minutach każdej z
trzech pierwszych kwart, nie mogą wziąć udziału w grze w drugich czterech minutach
każdej z trzech pierwszych kwart. Zmiana zawodników powinna nastąpić podczas przerwy,
która następuje z urzędu po zakończeniu okresu czterech minut gry w każdej z trzech
pierwszych kwart. Grę należy wznowić natychmiast po przeprowadzeniu zmian zgodnie ze
strzałką naprzemiennego posiadania piłki. Skład piątek przebywających na boisku w
poszczególnych częściach kwart jest dowolny i zależy wyłącznie od uznania trenera.
4. W przypadku kontuzji lub przekroczenia limitu fauli przez zawodnika przed upłynięciem
czwartej minuty gry w każdej z części w trzech pierwszych kwartach, zawodnik ten może
być zastąpiony przez dowolnego zawodnika rezerwowego.
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5. W czwartej kwarcie wszyscy zawodnicy zespołu mogą brać udział w grze w dowolnym
wymiarze, o ile nie przekroczyli limitu fauli lub nie zostali zdyskwalifikowani.
6. Jeśli przed zakończeniem trzeciej kwarty liczba zawodników drużyny jest mniejsza niż 10
(np. na skutek kontuzji lub popełnionych faulów) na zasadzie wyjątku do gry w drugim
okresie kwarty może wystąpić zawodnik grający w pierwszym okresie, zastępując
wyeliminowanego z gry zawodnika. Jeśli sytuacja zdekompletowania drużyny nastąpiła w
pierwszej lub drugiej kwarcie, w każdej kolejnej kwarcie prawo do gry w obu okresach na
zasadzie wyjątku musi dotyczyć innego zawodnika. Drużyna przeciwna nie posiada z tego
tytułu żadnych przywilejów i rotacja zawodników musi się w niej odbywać na normalnych
zasadach, bez wyjątków.
7. Niezastosowanie się do powyższych zasad gry skutkować będzie orzeczeniem walkowera
dla drużyny przeciwnej.
§ 23
W rozgrywkach mini koszykówki wymagane jest następujące wyposażenie:
1. boisko do gry (organizator turnieju zobowiązany jest do zaznaczenia taśmą linii rzutów
wolnych w taki sposób, że dalsza krawędź tej linii powinna być oddalona od wewnętrznej
krawędzi linii końcowej o 5,3 m),
2. kosze do gry (wysokość koszów może wynosić 2,8 lub 3,05 m i ustalana jest przed
rozpoczęciem turnieju przez trenerów drużyn; w przypadku sytuacji spornych o wysokości
koszów decyduje organizator turnieju),
3. piłki do koszykówki: chłopcy U13 – nr 6, chłopcy U12 oraz dziewczęta U13 i U12 - nr 5
4. zegar zawodów,
5. tablica wyników,
6. stoper,
7. protokoły zawodów,
8. wskaźniki fauli zawodników,
9. wskaźnik fauli drużyny,
10. strzałka naprzemiennego posiadania piłki.
§ 24
1. W rozgrywkach mini koszykówki obowiązuje nakaz obrony systemem „każdy swego”. Nakaz
obrony „każdy swego” wyklucza obronę „zona Press”, czyli obronę strefową na całym boisku.
2. Za realizację postanowień dotyczących nakazu obrony „każdy swego” odpowiada trener
drużyny, a w razie jego nieobecności asystent trenera (jeśli jest obecny) lub zawodnik
pełniący funkcję kapitana drużyny.
3. W przypadku naruszenia nakazu obrony „każdy swego” sędziowie powinni postąpić w
następujący sposób:
 jeżeli drużyna naruszyła nakaz po raz pierwszy sędzia ma obowiązek przerwać
natychmiast grę, o ile nie postawi to drużyny ataku w sytuacji niekorzystnej, lub
poczekać do pierwszej martwej piłki i zwrócić uwagę trenerowi zespołu, że nie stosuje
on zasad obrony gry „każdy swego”; po zwróceniu uwagi grę należy wznowić zgodnie
z przepisami gry w koszykówkę i przyznać drużynie posiadającej piłkę nowy okres 24
sekund na rozegranie akcji,
 jeżeli ta sama drużyna naruszyła nakaz po raz kolejny sędzia ma obowiązek przerwać
natychmiast grę i orzec wobec trenera drużyny faul techniczny (zapisany trenerowi z
indeksem B),
 jeżeli ta sama drużyna naruszyła nakaz po raz kolejny, gdy trener drużyny został już
zdyskwalifikowany, sędzia ma obowiązek przerwać grę, bez orzekania faula
technicznego i zarządzić wykonanie jednego rzutu wolnego przez dowolnego
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zawodnika drużyny ataku, a następnie wręczyć piłkę drużynie ataku do wprowadzenia
jej do gry z przedłużenia linii środkowej naprzeciw stolika sędziowskiego.
IV. SPRAWY DYSCYPLINARNE
§ 25
Drużyna, która nie weźmie udziału w dwóch turniejach w całym cyklu rozgrywek lub, jeśli na
dwóch turniejach jest mniej niż 10 zawodników, a mecze te zostaną zweryfikowane jako
walkower dla przeciwnika, zostaje automatycznie wycofana z rozgrywek.
§ 26
W przypadku rozegrania przez drużynę do chwili wycofania z rozgrywek:
1. Połowy lub mniej spotkań danego cyklu - unieważnia się dotychczas rozegrane mecze.
2. Więcej niż połowy spotkań - wyniki rozegranych spotkań pozostają bez zmian, a pozostałe
mecze weryfikuje się jako walkowery dla przeciwników.
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§ 27
W stosunku do zawodników naruszających przepisy gry w zakresie fauli technicznych
i dyskwalifikujących ustala się następujące kary.
a) Za otrzymanie w danym sezonie fauli technicznych:
- po drugim faulu technicznym i każdym następnym zawodnik karany jest odsunięciem od
jednego kolejnego spotkania, przypadającego zgodnie z terminarzem rozgrywek.
b) Za otrzymanie faula dyskwalifikującego zawodnik karany jest automatycznie
odsunięciem od dwóch kolejnych spotkań, zgodnie z terminarzem rozgrywek. Jako faul
dyskwalifikujący nie jest traktowane zdyskwalifikowanie zawodnika za dwa faule
niesportowe, dwa faule techniczne lub jeden faul niesportowy i jeden faul techniczny w
meczu.
d) Liczba fauli technicznych obliczana jest tylko w danym sezonie rozgrywek, przy czym
faule dyskwalifikujące przeliczane są jako dwa faule techniczne.
Postanowienia te obowiązują automatycznie pod rygorem uznania zawodnika jako
nieuprawnionego do gry.
Za prowadzenie ewidencji fauli technicznych i dyskwalifikujących odpowiedzialni są
trenerzy drużyn.
Faule techniczne zapisane trenerowi za faule zawodników należy bezwzględnie zaliczać
danym zawodnikom.
Zobowiązuje się sędziów do powiadamiania o powyższych faulach trenera drużyny
i umieszczenia stosownego zapisu w protokole zawodów na wszystkich egzemplarzach.

§ 28
1. W stosunku do trenerów naruszających przepisy gry w zakresie fauli technicznych
i dyskwalifikujących ustala się następujące kary.
a) Za otrzymanie w sezonie faulów technicznych:
- po trzecim faulu technicznym - kara finansowa w wysokości 50 zł,
- po każdym następnym faulu technicznym - kara finansowa w wysokości 100 zł.
b) za każdy faul dyskwalifikujący - kara finansowa w wysokości 100 zł.
c) faul dyskwalifikujący równoważny jest dwóm faulom technicznym.
2. Za prowadzenie ewidencji fauli technicznych i dyskwalifikujących odpowiedzialni są
trenerzy drużyn.
3. Faule techniczne zapisane trenerowi za faule asystentów trenera należy bezwzględnie
zaliczać asystentom.
§ 29
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W czasie trwania kary trenerzy i zawodnicy pozbawieni praw reprezentowania drużyny lub
zdyskwalifikowani nie mogą przebywać w strefie ławki drużyny podczas spotkań.
§ 30

1. Ustala się następujące wysokości kar za poszczególne wykroczenia:
1. Wycofanie zespołu z rozgrywek
0 – 500 zł
2. Zweryfikowanie meczu walkowerem
0 – 200 zł
3. Brak porządku i bezpieczeństwa na zawodach
100 – 300 zł
4. Nieumieszczenie w SORS informacji o meczu
50 zł
5. Nieterminowe wprowadzenie do SORS wyniku meczu
do 50 zł
6. Zmiana terminu meczu lub gospodarza zawodów bez zgody WGiD
100 zł
7. Nieterminowe dostarczenie oryginału protokołu zawodów
50 zł
8. Niedostarczenie oryginału protokołu zawodów
100 zł
9. Używanie innych druków protokołów niż aktualnie obowiązujące w
50 zł
rozgrywkach mini koszykówki organizowanych przez DZKosz
2. W przypadku innych wykroczeń nie wymienionych w ust. 1 decyzję o nałożeniu kary w
wysokości od 20 zł do 500 zł podejmie WGiD.
§ 31

1. Orzeczone kary należy wpłacać w wyznaczonym terminie, a kserokopię dowodu wpłaty
przesłać do Biura DZKosz we Wrocławiu.
2. Wpłacenie kary po wyznaczonym terminie wiąże się automatycznie z naliczeniem karnych
odsetek w wysokości 10 % należnej kwoty.
§ 32
1. Od nałożonych przez WGiD kar przysługuje klubom prawo złożenia odwołania do
Zarządu DZKosz we Wrocławiu.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 nie wstrzymuje obowiązku wpłacenia
określonej kary finansowej, która będzie zwrócona klubowi w całości w przypadku
uznania odwołania przez Zarząd DZKosz we Wrocławiu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
We wszystkich przypadkach, w których w niniejszym Regulaminie jest mowa o zawodnikach
należy przez analogię rozumieć zawodniczki.
§ 34
W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem mają zastosowania postanowienia WGiD
DZKosz we Wrocławiu.
§ 35
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi DZKosz we Wrocławiu.
§ 36
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd DZKosz, to jest z dniem
30.07.2018 r.

Przewodniczący
Wydziału Gier i Dyscypliny
DZKosz we Wrocławiu
Marek Bąba

Prezes
Dolnośląskiego Związku Koszykówki
we Wrocławiu
Arkadiusz Zagrodnik

