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I . POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

Organizatorem rozgrywek jest Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu 
50-529 Wrocław, ul. Borowska 1/3, e-mail: biuro@dzkosz.wroclaw.pl, tel. 71 367-39-80,  

tel. 609 888 099, 609 888 239, www.dzkosz.wroclaw.pl. 
 

§ 2 

Zawody rozgrywane są według obowiązujących przepisów gry w koszykówkę, wydanych 
przez Polski Związek Koszykówki z ich ewentualnymi zmianami, podanymi w oficjalnych 
komunikatach PZKosz. 
 

§ 3 

W zawodach obowiązuje Regulamin Zawodów Dolnośląskiego Związku Koszykówki 
we Wrocławiu, zatwierdzony przez Zarząd DZKosz we Wrocławiu, a sprawy nieujęte 
niniejszym Regulaminem rozstrzygane są zgodnie z obowiązującymi regulaminami 
Polskiego Związku Koszykówki. 
 

§ 4 

Za prawidłowe i zgodne z Regulaminem przeprowadzenie rozgrywek oraz ich weryfikację 
odpowiedzialny jest Wydział Gier i Dyscypliny Dolnośląskiego Związku Koszykówki 
we Wrocławiu. 
 

§ 5 
Rozgrywki strefowe organizowane są w następujących kategoriach: 
1. 3 Liga Mężczyzn 
2. U19 – juniorki starsze i juniorzy starsi (rocznik  2004 oraz młodsi) 
3. U17 – juniorki i juniorzy   (rocznik  2006 oraz młodsi) 
4. U15 – kadetki i kadeci   (rocznik  2008 oraz młodsi) 
5. U13 – młodziczki i młodzicy  (rocznik  2010 oraz młodsi) 
6. Eliminacje MMP 3x3 w kategoriach podanych przez PZKosz 
7. 2 Liga Kobiet – w przypadku przyznania organizacji przez PZKosz 
 
W rozgrywkach szczebla centralnego zawodnik może występować wyłącznie w dwóch 
cyklach rozgrywkowych w tym samym sezonie, przy czym zawodnicy U13 mogą grać 
dodatkowo wyłącznie w rozgrywkach cyklu U15. Regulacje te nie obowiązują w rozgrywkach 
strefowych. 
 
Rozgrywki wojewódzkie organizowane przez DZKosz we Wrocławiu w kategoriach: 
 
1. Junior (U16)    (rocznik  2007 i młodsi) 
2. Kadet ( U14)    (rocznik  2009 i młodsi) 
3. Mini koszykówka dziewcząt:  
 -  U12      (rocznik  2011 i młodsze) 
 -  U11       (rocznik  2012 i młodsze)  
4.  Mini koszykówka chłopców: 
 - U12      (rocznik  2011 i młodsi) 
 - U11      (rocznik  2012 i młodsi)  
5.  Pierwszy dwutakt: 
 - Żacy – dziewczynki i chłopcy  (rocznik 2013 i młodsi) 
 - Skrzaty – dziewczynki i chłopcy  (rocznik 2014 i młodsi) 
 
W rozgrywkach Mini Koszykówki oraz Pierwszego Dwutaktu obowiązują odrębne 
regulaminy.  
 

http://www.dzkosz.wroclaw.pl/
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§ 6 

Terminarze spotkań oraz systemy rozgrywek ustala i podaje w odrębnych komunikatach 
WGiD DZKosz we Wrocławiu. 
 

§ 7 

1. Spotkania prowadzą sędziowie uprawnieni do sędziowania zawodów w sezonie  
2022/2023 i wyznaczeni przez Kolegium Sędziów DZKosz we Wrocławiu lub Kolegium 
Sędziów Lubuskiego Związku Koszykówki. 

2. W przypadku braku możliwości zapewnienia pełnej obsady sędziów stolikowych  
na danym meczu klub gospodarz meczu zobowiązany jest do zapewnienia jednej osoby 
pełniącej funkcję sędziego wspomagającego. 

3.  Kluby zobowiązane są do zgłoszenia kandydatur takich osób (3-5 osób) do dnia 
22.08.2022. Osoby te zostaną przeszkolone przez Kolegium Sędziów do pełnienia funkcji 
mierzącego czas gry lub mierzącego czas akcji. 

4.  Kolegium Sędziów zobowiązane jest, najpóźniej 72 godziny przed meczem, zgłosić 
zapotrzebowanie na sędziego wspomagającego poprzez system ESOR. 

5. W przypadku niezapewnienia sędziego wspomagającego na meczu, pomimo zgłoszenia 
zapotrzebowania przez Kolegium Sędziów, Wydział Gier i Dyscypliny uprawniony jest  
do nałożenia kary finansowej na gospodarza spotkania. 

 
§ 8 

Wszystkie zawody muszą odbywać się na salach zweryfikowanych przez WGiD DZKosz  
we Wrocławiu, posiadających pełne wyposażenie techniczne, wymagane przepisami gry 
w koszykówkę. 
 

§ 9 

1. W rozgrywkach uczestniczą zespoły zgłoszone przez kluby i potwierdzone przez 
macierzysty WZKosz. 

2. W rozgrywkach może uczestniczyć więcej niż jeden zespół z danego klubu w danej 
kategorii rozgrywek. 
 

§ 10 

1. Przez określenie „grupy młodzieżowe” należy rozumieć kategorie rozgrywek od U13  
do U19. 

2. Przez określenie „uczestnictwo w meczu” należy rozumieć wejście zawodnika do gry 
potwierdzone zapisem w protokole zawodów. 

3. We wszystkich rozgrywkach może występować w drużynie maksymalnie 12 zawodników. 
4. W lidze młodzików i młodziczek drużyny występują w składach nie mniej niż 10  

i nie więcej niż 12 zawodników. Zespół, który zgłosi się na zawody w mniejszej liczbie niż 
10 zawodników przegrywa mecz walkowerem (bez prawa rozegrania spotkania w innym 
terminie), niemniej jednak zawody muszą być rozegrane jako towarzyskie. 

5. W rozgrywkach U13 obowiązują szczegółowe zasady dotyczące udziału zawodników 
w grze zawarte w Regulaminie Cyklu Młodzieżowe Mistrzostwa Polski na sezon  
2022/2023 (pkt. 12). 

 
§ 11 

Weryfikację zawodów przeprowadza Wydział Gier i Dyscypliny Dolnośląskiego Związku 
Koszykówki we Wrocławiu na podstawie protokołu zawodów. 
   

§ 12 

1. Wszelkiego rodzaju odwołania są wystąpieniem o zmianę decyzji wydanej przez organy 
do tego upoważnione.  
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2. Równocześnie z wnioskiem odwołania musi być wniesiona opłata manipulacyjna 
w wysokości określonej w Regulaminie Opłat DZKosz we Wrocławiu na sezon   
2022/2023, a do wniosku dołączony dowód wpłaty. 

3. Bez spełnienia powyższych wymagań odwołanie nie będzie rozpatrywane. 
 

§ 13 

1. Protest dotyczący przebiegu i wyniku meczu zostanie rozpatrzony po spełnieniu warunków 
określonych w niniejszym Regulaminie:  

2. Kapitan (KPT.) drużyny, nie później niż piętnaście (15) minut po zakończeniu meczu, 
poinformuje sędziego głównego, że jego drużyna składa protest przeciwko wynikowi 
meczu oraz złoży podpis w rubryce „Podpis kapitana w sytuacji protestu”. 

3. Klub składający protest, nie później niż 24 godziny po zakończeniu meczu, prześle na 
adres biura DZKosz pisemne uzasadnienie protestu. 

4.  Równocześnie ze złożeniem protestu musi być wpłacona kaucja w wysokości określonej 
w Regulaminie Opłat DZKosz we Wrocławiu na sezon 2022/2023, a do wniosku 
dołączony dowód wpłaty. 

5. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przepada na rzecz DZKosz we Wrocławiu. 
 

§ 14 

1. WGiD DZKosz we Wrocławiu, w porozumieniu z Zarządem DZKosz we Wrocławiu,  
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. 

2. Sprawozdanie komisarza technicznego (obserwatora) może stanowić podstawę 
do ukarania zawodnika, klubu lub unieważnienia zawodów, względnie do wszczęcia przez 
Kolegium Sędziów DZKosz we Wrocławiu postępowania dyscyplinarnego przeciwko 
sędziemu, który naruszył obowiązujące regulaminy. 

3. Koszty delegacji komisarza technicznego (obserwatora) ponosi klub, na prośbę którego          
delegowano komisarza (obserwatora) lub drużyna gospodarzy, gdy nominacja nastąpiła 
z inicjatywy WGiD DZKosz we Wrocławiu. 

 
II. PRAWA I OBOWIĄZKI DRUŻYN 

§ 15 

Zespoły uczestniczące w rozgrywkach oraz trenerzy i osoby towarzyszące drużynie 
zobowiązane są przestrzegać postanowień regulaminów i przepisów gry pod rygorem 
stosowania kar regulaminowych. 
 

§ 16 

1. Klub będący gospodarzem zawodów wyznacza organizatora zawodów, którego                    
 nazwisko zostaje wpisane do protokołu zawodów.  
2. Organizator zawodów musi przebywać w pobliżu stolika sędziowskiego przez cały czas                      
 trwania zawodów i wypełniać wszelkie polecenia sędziów w zakresie                                           
 utrzymania porządku i bezpieczeństwa. 
3. Do obowiązków klubu - organizatora zawodów należy: 
 a) wprowadzenie do Elektronicznego Systemu Obsługi Rozgrywek (ESOR) miejsca 

i godziny spotkania najpóźniej na 5 dni przed jego terminem, 
 b) powiadomienie sędziów o miejscu i godzinie spotkania najpóźniej na 5 dni przed jego 

terminem – wyłącznie w przypadku klubów spoza województwa dolnośląskiego, 
jeśli obsady sędziowskie nie są prowadzone w ESOR, 

 c) planowanie spotkania w godzinach 11:00 - 18:00 (w soboty i niedziele) oraz 15:00 - 
18:00 w pozostałych dniach tygodnia, chyba że rozpoczęcie spotkania                                                            
o innej godzinie ułatwi dojazd i powrót drużynie gości i sędziom. W wyjątkowych 
wypadkach, za zgodą WGiD DZKosz we Wrocławiu, spotkania mogą rozpoczynać się 
o innej porze. 
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 d) prawidłowe przygotowanie sali do gry (minimalna temp. powietrza 15°C)  

oraz udostępnienie minimum godzinę przed meczem oddzielnych szatni dla drużyn 
i sędziów, 

 e) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia technicznego w czasie 
zawodów, 

 f) utrzymanie porządku i sprawne działanie służby porządkowej, zapewnienie                                       
  bezpieczeństwa drużynom biorącym udział w  zawodach i sędziom, 
 g) stworzenie właściwej atmosfery meczu oraz dążenie do sportowego dopingu                       

publiczności, a w przypadku jego zakłócenia - na żądanie sędziów -                                  
do usunięcia wskazanych osób z sali. W tych przypadkach przerwa trwająca                      
dłużej niż 15 minut upoważnia sędziów do zakończenia spotkania. W rozgrywkach 
centralnych, zgodnie z zapisami Regulaminu Cyklu Młodzieżowe Mistrzostwa Polski  
na sezon 2022/2023, zabrania się używania przez kibiców urządzeń wzmacniających 
doping w postaci: trąbek, piszczałek, gwizdków, wuwuzeli, syren, bębnów, werbli, 
megafonów oraz innych instrumentów emitujących dźwięk lub światło w trakcie 
meczów. Wydział Gier i Dyscypliny DZKosz rekomenduje stosowanie tych zasad 
również w rozgrywkach okręgowych. 

 h) zapewnienie opieki medycznej w czasie trwania zawodów – minimum na 30 minut 
przed ich rozpoczęciem, do momentu opuszczenia hali przez drużyny i sędziów 
– w postaci, co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia ratownika medycznego 
lub lekarza systemu lub pielęgniarki systemu w rozumieniu ustawy z 8 września 2006 r. 
o państwowym ratownictwie medycznym. Osoba sprawująca funkcję opieki medycznej 
zobowiązana jest posiadać pieczątkę potwierdzającą posiadane uprawnienia, którą ma 
obowiązek przybić na trzech kopiach protokołu. 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.  

 i) potwierdzenie delegacji drużynom przyjezdnym i rozliczenie delegacji                                                   
  sędziowskich zgodnie z obowiązującymi przepisami najpóźniej na 30 minut                                    
  przed rozpoczęciem meczu, 
 j) wprowadzenie, najpóźniej na 6 godziny od rozpoczęcia spotkania, do ESOR wyniku 

spotkania, wyniku kwart oraz numerów i statystyk zawodników, którzy uczestniczyli  
w meczu (zdobyte punkty, celne rzuty za 3 punkty oraz popełnione faule) zgodnie  
z protokołem zawodów. 

 h) przesłanie za pomocą systemu ESOR skanu protokołu zawodów najpóźniej do godz. 
23:59 następnego dnia roboczego. 

 
§ 17 

Koszty organizacji spotkań ponoszą gospodarze zawodów, a drużyna gości uczestniczy 
w zawodach całkowicie na koszt własny. 
 

§ 18 
1. Zgłoszenia zespołów do rozgrywek dokonywać należy wyłącznie za pośrednictwem 

systemu ESOR.  
2. Termin zgłoszeń drużyn do rozgrywek mija z dniem  4.09.2022. 
3. Drużyny zostaną przyjęte do rozgrywek i uwzględnione w terminarzach po spełnieniu 

łącznie następujących warunków: 
 a) przesłanie przez klub, w systemie ESOR, w terminie do 4.09.2022, zgłoszenia 

drużyny/drużyn, 
 b) brak zaległych zobowiązań finansowych wobec DZKosz, 
 c) dokonanie opłaty wpisowego do rozgrywek do dnia 4.09.2022, w wysokości podanej  

w Regulaminie Opłat DZKosz na sezon 2022/2023 i załączenie potwierdzenia wpłaty przy 
zgłaszaniu zespołu w systemie ESOR. 
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 d) przesłanie poprzez system ESOR (jako załącznik przy zgłaszaniu drużyny) 
upoważnienia do reprezentowania klubu w sezonie 2022/2023 (załącznik nr 2  
do Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego). 

4. Zgłoszenie klubu do rozgrywek związane jest z koniecznością dokonania wpłaty kaucji  
do dnia 4.09.2022 w wysokości określonej w Regulaminie Opłat DZKosz we Wrocławiu  
na sezon 2022/2023 (niezależnie od liczby zgłoszonych drużyn). W przypadku klubów 
które brały udział w rozgrywkach sezonu 2021/2022 jest możliwość przeniesienia kaucji  
z poprzedniego sezonu. 

5. Kluby, które w minionym sezonie nie uiściły regulaminowych zobowiązań finansowych, 
zostaną dopuszczone do rozgrywek sezonu 2022/2023 po uregulowaniu zaległości 
finansowych, powiększonych o 10% kwoty stanowiącej zaległości, do dnia 4.09.2022. 

 
§ 19 

1. Zgłaszanie zawodników oraz trenerów do wydania licencji okresowych na sezon   
2022/2023 odbywa się poprzez system ESOR. 

2. Jedynie zgłoszenia zawierające wszystkie wymagane dokumenty będą potwierdzane 
przez WGiD. Komplet dokumentów zawiera: 

 a) w przypadku zawodników nieposiadających licencji PZKosz: wniosek o wydanie 
licencji PZKosz (załącznik nr 4 do Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego), 
zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych (załącznik nr 5 do Regulaminu 
Współzawodnictwa Sportowego), 

 b) w przypadku zawodników własnych: zobowiązanie do reprezentowania barw 
klubowych (załącznik nr 5 do Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego), 

 c) w przypadku zawodników wypożyczonych: umowa o wypożyczeniu (załącznik nr 14 
do Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego), zobowiązanie do reprezentowania 
barw klubowych (załącznik nr 5 do Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego),  
a jeśli wypożyczenie dotyczy klubów z dwóch różnych województw, także promesę 
licencji okresowej wydaną przez PZKosz. 

 d) w przypadku zawodników transferowanych: list czystości (załącznik numer 12 lub 12a 
do Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego), zobowiązanie do reprezentowania 
barw klubowych (załącznik nr 5 do Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego) 

 e) w przypadku zawodników objętych umową szkoleniową: umowa szkoleniowa 
(załącznik nr 16 do Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego), zobowiązanie  
do reprezentowania barw klubowych (załącznik nr 5 do Regulaminu 
Współzawodnictwa Sportowego) 

 f) w przypadku zawodników objętych umową o współpracy: umowa o współpracy 
(załącznik nr 17 do Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego), list czystości 
(załącznik numer 12 lub 12a do Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego), 
zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych (załącznik nr 5 do Regulaminu 
Współzawodnictwa Sportowego). 

W uzasadnionych przypadkach WGiD ma prawo prosić o przedstawienie dodatkowych 
dokumentów w celu zatwierdzenia zawodnika do rozgrywek. 
3. Każdy dokument dotyczący zawodnika niepełnoletniego wymaga: 

a) podpisania przez jednego przedstawiciela ustawowego zawodnika pod rygorem 
nieważności (dotyczy zawodników nieposiadających zdolności do czynności 
prawnych, czyli przed ukończeniem 13. roku życia), 

b) podpisania przez zawodnika oraz jednego przedstawiciela ustawowego zawodnika 
pod rygorem nieważności (dotyczy zawodników z ograniczoną zdolnością  
do czynności prawnych, czyli po ukończeniu 13. roku życia będących równocześnie 
przed ukończeniem 18. roku życia). 

4.W celu wydania licencji okresowej należy także wprowadzić do programu ESOR zdjęcia 
zawodników i trenerów spełniające następujące wymagania: format JPG, aktualne, 
wymiary 4,5x6,5 cm 531x768 pikseli, rozdzielczość min. 300 DPI, kolorowe, tło jasne, 
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wzrok i twarz skierowane prosto w obiektyw aparatu. Brak zdjęcia w ESOR uniemożliwi 
wydanie licencji okresowej. 

5. Pierwszego w sezonie zgłoszenia zawodników (co najmniej 10 zawodników w drużynie) 
należy dokonać, w ESOR, do dnia 15.09.2022 r. Zgłoszenia dokonane po tym terminie 
podlegają dodatkowej opłacie określonej w Regulaminie Opłat DZKosz na sezon    
2022/2023. 

6. Dodatkowego zgłoszenia zawodników można dokonywać poprzez system ESOR.  
7. Licencje okresowe zawodników wydawane są przez Wydział Gier i Dyscypliny DZKosz,  

po otrzymaniu kompletnej dokumentacji, wyłącznie w dni robocze od godz. 9:00 do 15:00. 
Licencje okresowe dla wniosków złożonych w czwartek po godz. 15:00 będą wydawane  
w poniedziałek. W szczególnych przypadkach wnioski złożone po tym terminie mogą być 
rozpatrzone przez WGiD, ale podlegają one dodatkowej opłacie określonej w Regulaminie 
Opłat DZKosz na sezon 2022/2023. 

8. Termin wydawania licencji okresowych mija z dniem 16.01.2023, z wyjątkiem zawodników 
własnych lub zawodników, którzy nie posiadali wcześniej licencji na uprawianie 
koszykówki. 

9.Termin wydawania licencji okresowych dla zawodników wypożyczonych mija  
 31.10.2022, a dla zawodników wracających z wypożyczenia termin ten mija 16.01.2023. 

10. Uprawniony do gry jest zawodnik zgłoszony w sposób określony wyżej                                                  
 i potwierdzony w systemie ESOR przez WGiD DZKosz we Wrocławiu. 

 
§ 20 

Spotkania muszą być rozegrane zgodnie z terminarzem i w godzinach podanych przez 
gospodarza zawodów, z uwzględnieniem § 16 pkt. 3 lit. c) 

 
§ 21 

1. Zmiany zaplanowanych terminów meczów mogą być dokonywane jedynie w wyjątkowych 
przypadkach i tylko za zgodą WGiD DZKosz we Wrocławiu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu między klubami nowego terminu, zaakceptowanego przez WGiD.  

2. Przełożone spotkania muszą być rozegrane przed zakończeniem każdej rundy. 
W przypadku nie rozegrania spotkania orzeczony zostanie obustronny walkower 
i nałożona kara finansowa na oba zespoły. 

3. WGiD ma prawo, w szczególnych przypadkach, zezwolić na rozegranie meczu  
po zakończeniu rundy. 

 
§ 22 

WGiD DZKosz we Wrocławiu ma prawo, w szczególnych przypadkach, zmienić termin 
spotkania „z urzędu”, (np. epidemia choroby, nałożenie terminów z terminami PZKosz,  
udział zawodników w zgrupowaniu reprezentacji, itp.) 
 

§ 23 

1.  W przypadku zgłoszenia zmiany terminu meczu do 10 dni przed terminem spotkania 
podanym w terminarzu opłata za zmianę terminu meczu nie będzie pobierana.  
W przypadku drużyny rezerw (3LM) bezpłatnej zmiany terminu meczu można dokonać 
najpóźniej na 4 dni przed terminem podanym w terminarzu. 

2. WGiD nie będzie pobierał opłat za zmianę terminów meczów, które zgodnie z terminarzem 
zostały wyznaczone na dni robocze (od poniedziałku do piątku). Zapis ten nie dotyczy 
rozgrywek  U19. 

3. W innych przypadkach klub wnioskujący o zmianę terminu meczu musi wpłacić kwotę 
w wysokości określonej w Regulaminie Opłat DZKosz we Wrocławiu na sezon  2022/2023 
oraz wysłać potwierdzenie wpłaty na adres biuro@dzkosz.wroclaw.pl  

4. Za termin wniesienia prośby o zmianę terminu meczu uznaje się moment zakończenia 
procedury zmiany terminu meczu w systemie ESOR (wniesienie prośby  
przez wnioskodawcę oraz potwierdzenie zmiany przez przeciwnika). 

mailto:biuro@dzkosz.wroclaw.pl
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5. Bez wniesienia opłaty wystąpienie o zmianę terminu meczu nie będzie rozpatrywane. 
  

§ 24 

1. Zawody należy protokołować w 3 egzemplarzach na drukach protokołów obowiązujących 
w sezonie 2022/2023. 

2. Oryginał dostarcza gospodarz zawodów do biura DZKosz we Wrocławiu w terminie 7 dni 
od daty rozegrania meczu. 

3. Różową kopię otrzymuje drużyna zwycięska. 
4. Żółtą kopię otrzymuje drużyna pokonana.  
 

§ 25 
1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni do gry 

w danym klubie oraz potwierdzeni przez WGiD DZKosz we Wrocławiu, posiadający 
odpowiednie licencje. 

2. W przypadku udziału w danej kategorii rozgrywek dwóch zespołów tego samego klubu, 
zawodnicy mają prawo, za zgodą WGiD, do jednorazowego przejścia z  zespołu 
pierwszego do zespołu drugiego, lub odwrotnie. 

 
§ 26 

1. Podstawą do udziału zawodnika w rozgrywkach jest posiadanie licencji okresowej ważnej 
na sezon 2022/2023 oraz karty zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi wydanymi 
przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza posiadającego 
certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny 
sportowej, z datą badania i terminem ważności badania nie późniejszym niż 12 miesięcy 
od daty badania. Orzeczenie lekarskie dot. zawodnika do 23. roku życia może być 
wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W dniu wyznaczonym jako data 
kolejnego badania, badania tracą ważność.   

2. Zawodnik, którego nie uprawniono do gry – nie wydano licencji okresowej – nie może 
reprezentować klubu pod rygorem zweryfikowania zawodów jako walkower  
dla przeciwnika. 

3. Wszyscy trenerzy prowadzący drużyny w rozgrywkach DZKosz muszą posiadać licencje 
okresowe na sezon 2022/2023. W przypadku dyskwalifikacji trenera zawody mogą być 
kontynuowane tylko wtedy, gdy na ławce obecny jest pełnoletni opiekun. 

4. W rozgrywkach młodzieżowych nie można rozpocząć zawodów, gdy na sali nie jest 
obecny trener zespołu posiadający stosowną licencję. W przypadku nieokazania 
sędziemu licencji trenera przed rozpoczęciem meczu, trener zobowiązany jest złożyć 
pisemne oświadczenie, w protokole zawodów, o posiadaniu stosownej licencji. 

5.  40 minut przed rozpoczęciem meczu trenerzy zobowiązani są do przedstawienia sędziom 
wygenerowanego z ESOR składu drużyny zawierającego numery licencji okresowych 
trenerów i zawodników oraz termin ważności badań lekarskich. Potwierdzenie ważności 
badań lekarskich przez sędziego głównego, na podstawie przedstawionych orzeczeń 
lekarskich, następuje przed pierwszym meczem drużyny w danym sezonie oraz w każdym 
momencie sezonu, kiedy wymaga tego sytuacja. Sędzia główny zobowiązany  
jest do przesłania skanu składu drużyny z uzupełnionymi terminami ważności badań 
najpóźniej do godz. 12:00 w kolejny dzień roboczy po rozegraniu meczu na adres 
biuro@dzkosz.wroclaw.pl. 

6. Brak terminu ważności badań lekarskich w składzie drużyny wygenerowanym z ESOR, 
niepotwierdzony termin ważności badań lekarskich w składzie drużyny wygenerowanym  
w ESOR lub nieokazanie sędziemu głównemu przed zawodami karty zdrowia  
z aktualnymi badaniami lekarskimi wiąże się odsunięciem zawodnika od udziału w meczu. 

 
§ 27 

1. Kluby biorące udział w rozgrywkach poza konkursem zobowiązane są do przestrzegania 
wszelkich postanowień regulaminowych na zasadach ogólnie przyjętych. 
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2. Klub może zgłosić do rozgrywek wyłącznie jedną drużynę grającą na zasadzie „poza 
konkursem”. 

3. W drużynie biorącej udział w rozgrywkach poza konkursem może być zgłoszonych 
maksymalnie 3 zawodników starszych o jeden rok od bazowego rocznika w danej 
kategorii wiekowej. 

 
§ 28 

1. Zawody organizowane przez DZKosz we Wrocławiu muszą być rozgrywane piłkami 
z atestem FIBA rozmiar: 
- 7 dla mężczyzn,  
- 6 dla kobiet oraz w cyklu  U13 chłopców, 
- 5 w cyklu  U13 dziewcząt. 
2. W rozgrywkach 3 ligi mężczyzn zawody należy rogrywać piłkami Molten model BG4000. 
 
III. SPRAWY DYSCYPLINARNE 

§ 29 

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. 
 

§ 30 
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. 
 

§ 31 

W przypadku nierozegrania zawodów z powodu braku służby medycznej lub braku trenera 
mecz zostanie zweryfikowany jako walkower. W szczególnych przypadkach WGiD  
na wniosek obu klubów może wyznaczyć nowy termin spotkania. 

 
§ 32 

1. W stosunku do zawodników naruszających przepisy gry w zakresie faulów technicznych 
i dyskwalifikujących ustala się następujące kary: 

 1) za otrzymanie w sezonie w danej klasie rozgrywkowej faulów technicznych: 
  a) po drugim faulu technicznym zawodnik karany jest odsunięciem od jednego                  

  kolejnego spotkania, przypadającego zgodnie z terminarzem rozgrywek, 
  b) po każdym następnym faulu technicznym stosuje się karę odsunięcia od jednego 

kolejnego spotkania, zgodnie z terminarzem rozgrywek, 
  d) liczba faulów technicznych obliczana jest tylko w danym sezonie rozgrywek,  

przy czym faule dyskwalifikujące przeliczane są jako dwa faule techniczne, 
 2) 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. 

2. Do ewidencji fauli technicznych nie należy wliczać fauli opisanych przez sędziego jako 
 kary za wymuszanie przewinienia oraz za nielegalne przeszkadzanie przeciwnikom  

przy wprowadzaniu piłki w dwóch ostatnich minutach czwartej kwarty lub każdej dogrywki. 
3. Postanowienia te obowiązują automatycznie pod rygorem uznania zawodnika  

jako nieuprawnionego do gry. 
4. Za prowadzenie ewidencji faulów technicznych i dyskwalifikujących odpowiedzialne  

są kierownictwa drużyn. 
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5. Faule techniczne zapisane trenerowi za faule zawodników należy bezwzględnie zaliczać 
danym zawodnikom.  

6. Zobowiązuje się sędziów do powiadamiania o powyższych faulach trenera drużyny 
i umieszczenia stosownego zapisu w protokole zawodów na wszystkich egzemplarzach. 

 
§ 33 

1. W stosunku do trenerów i asystentów trenerów naruszających przepisy gry w zakresie 
faulów technicznych i dyskwalifikujących ustala się następujące kary: 

 1) za otrzymanie w sezonie faulów technicznych: 
  a) po  drugim faulu technicznym - kara finansowa w wysokości 100 zł, 
  b) po każdym następnym faulu technicznym - kara finansowa w wysokości 150 zł,  
 2) za każdy faul dyskwalifikujący - kara finansowa w wysokości 150 zł. 

3) faul dyskwalifikujący równoważny jest dwóm faulom technicznym. 
2. Za prowadzenie ewidencji faulów odpowiedzialne są kierownictwa drużyn. 
3. Do ewidencji fauli technicznych trenera należy wliczać wyłącznie faule techniczne 

oznaczone w protokole zawodów jako „C” (orzeczone w konsekwencji jego 
osobistego niesportowego zachowania). 

4. Faule techniczne trenera opisane w protokole zawodów jako faule orzeczone  
za zachowanie asystenta trenera należy zaliczyć do ewidencji fauli technicznych 
asystenta trenera, które podlegają karze finansowej wymienionej w pkt. 1. 

 
§ 34 

W czasie trwania kar trenerzy i zawodnicy pozbawieni praw reprezentowania drużyny lub 
odbywający karę wynikającą z § 32 niniejszego Regulaminu nie mogą przebywać w strefie 

ławki drużyny podczas spotkań. 
 

§ 35 

W sprawach nieujętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia 
Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz, Regulaminu Dyscyplinarnego DZKosz 
oraz Regulaminu Dyscyplinarnego PZKosz. 
 

§ 36 

1. Ustala się następujące wysokości kar za poszczególne wykroczenia: 

1. Wycofanie zespołu z rozgrywek przed rozpoczęciem rozgrywek 750 zł 

2. Wycofanie zespołu z rozgrywek po rozpoczęciu rozgrywek 1500 zł 

3. Zweryfikowanie meczu walkowerem 0 – 1000 zł 

4. Brak porządku i bezpieczeństwa na zawodach 200 – 500 zł 

5. Brak trenera posiadającego licencję okresową na meczu 3LM oraz 2LK  50 zł 

6.  Nieumieszczenie w ESOR informacji o meczu  50 zł 

7.  Nieterminowe wprowadzenie do ESOR wyniku meczu, statystyk, skanu 
protokołu 

 do 50 zł 

8. Niesprawne wyposażenie techniczne na zawodach 50 zł 

9. Brak wyposażenia technicznego na zawodach 100 zł 

10. Zmiana terminu meczu lub gospodarza zawodów bez zgody WGiD 150 zł 

11. Nieterminowe dostarczenie oryginału protokołu zawodów 50 zł 

12. Niedostarczenie oryginału protokołu zawodów do dnia 31.05.2023  150 zł 
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13. Używanie innych druków protokołów niż aktualnie obowiązujące w 
rozgrywkach DZKosz 

100 zł 

14. Używanie innych piłek meczowych niż aktualnie obowiązujące w 
rozgrywkach 3LM 

100 zł 

15. Brak sędziego wspomagającego na meczu pomimo zgłoszenia 
zapotrzebowania przez Kolegium Sędziów 

200% 
stawki 

sędziego 
stolikowego 

 
2. W przypadku innych wykroczeń niewymienionych w ust. 1 decyzję o nałożeniu kary 
w wysokości od 20 zł do 1500 zł podejmie WGiD. 
 

§ 37 
1. Orzeczone kary należy wpłacać w wyznaczonym terminie, a kserokopię lub skan 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. 
 

§ 38 

1. Od nałożonych przez WGiD kar przysługuje klubom prawo złożenia odwołania  
do Zarządu DZKosz we Wrocławiu. 
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 wstrzumuje obowiązek wpłacenia kary finansowej.  
W przypadku utrzymania kary przez Zarząd DZKosz należy ją wpłacić w terminie 7 dni  
od otrzymania decyzji. 
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

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

§ 40 

Korespondencja pomiędzy osobami fizycznymi lub prawnymi wymienionymi w niniejszym 
regulaminie, a także pomiędzy tymi osobami a Dolnośląskim Związkiem Koszykówki  
we Wrocławiu powinna być prowadzona poprzez przesłanie pocztą elektroniczną 
zeskanowanych dokumentów, chyba, że szczegółowe regulacje PZKosz narzucają wymóg 
innej formy korespondencji. 
 

§  41 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Dolnośląskiego Związku 
Koszykówki we Wrocławiu. 
 

§  42 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd DZKosz, to jest z dniem 
01.08.2022. 
 
       
         PRZEWODNICZĄCY                  PREZES  
     Wydziału Gier i Dyscypliny   Dolnośląskiego Związku Koszykówki  
Dolnośląskiego Związku Koszykówki            we Wrocławiu 
               we Wrocławiu 

                Marek Bąba                     Arkadiusz Zagrodnik 


