REGULAMIN ZAWODÓW
AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI WRO-BASKET
38. EDYCJA
I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Organizatorem rozgrywek jest:
Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu
50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3,
www.wrobasket.com, e-mail: wro-basket@o2.pl
Z ramienia Organizatora nadzór nad rozgrywkami sprawuje:
Adrianna Kudłacik
tel. kontaktowy: 609 888 239
§2
Mecze ALK WRO-BASKET rozgrywane są według obowiązujących oficjalnych
przepisów gry w koszykówkę zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację
Koszykówki (FIBA), w Polsce wydanych przez Polski Związek Koszykówki,
z uwzględnieniem następujących zmian:
Ekstraliga:
 przerwa pomiędzy połowami meczu wynosi pięć (5) minut;
1. i 2. liga:
 czas w 1, 2 i 3 kwarcie zatrzymywany będzie tylko w ostatniej minucie, natomiast
w 4 kwarcie i ewentualnie w każdej dogrywce zatrzymywane będą ostatnie dwie
minuty meczu,
 przerwy jedno (1) minutowe mają miejsce pomiędzy kwartą 1 i 2 oraz 3 i 4, jak
również przed każdą dogrywką;
 przerwa pomiędzy połowami meczu wynosi trzy (3) minuty;
§3
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a sprawy nieujęte niniejszym Regulaminem rozstrzygane są zgodnie z obowiązującymi
regulaminami Dolnośląskiego Związku Koszykówki oraz Polskiego Związku
Koszykówki.
§4
Za prawidłowe i zgodne z Regulaminem przeprowadzenie rozgrywek oraz ich
weryfikację odpowiedzialny jest Organizator.
§5
Rozgrywki odbywają się w trzech ligach:
 Ekstraliga
 1 liga
 2 liga
§6
Terminarz spotkań oraz system rozgrywek ustala i podaje Organizator.

§7
Spotkania prowadzą sędziowie uprawnieni do sędziowania zawodów w sezonie
2018/2019, wyznaczeni przez Kolegium Sędziów DZKosz we Wrocławiu.
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§8
W rozgrywkach uczestniczą zespoły, które dopełniły wszystkich formalności i zostały
potwierdzone przez Organizatora.
Drużyna może składać się z max. 15 członków drużyny, będących zawodnikami
oraz z trenera (osoba nieuprawniona do gry).
Członkami drużyny mogą być osoby obojga płci, które ukończyły 18 lat. Członkami
drużyn mogą być również osoby niepełnoletnie, jednakże muszą mieć zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych na udział w rozgrywkach ALK WRO-BASKET.
W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy po 1 stycznia 2019 nie
uczestniczą bądź nie uczestniczyli w rozgrywkach szczebla centralnego
organizowanych przez PZKosz, tj. w rozgrywkach 1 i 2 ligi mężczyzn, 1 ligi kobiet,
a także w rozgrywkach Tauron Basket Ligi i Tauron Basket Ligi Kobiet.
Stwierdzenie udziału w meczu zawodnika, który uczestniczył w w/w
rozgrywkach skutkuje zweryfikowaniem meczu jako walkower.
Dopuszcza się do udziału w rozgrywkach ALK Wro-Basket w drużynie
maksymalnie 2 zawodników, którzy uczestniczą lub uczestniczyli po 1 stycznia
2019 w rozgrywkach 3 ligi mężczyzn. Drużyny posiadające w swoim składzie
więcej niż 2 zawodników 3 ligi mężczyzn mogą uczestniczyć
w rozgrywkach ALK Wro-Basket poza konkursem, bez możliwości awansu do
fazy playoff.

§9
Przez określenie „uczestnictwo w meczu” należy rozumieć wejście zawodnika do gry
potwierdzone w statystykach meczowych. W drużynie podczas meczu może
występować 12 zawodników.
§ 10
Weryfikację zawodów przeprowadza Organizator na podstawie oficjalnych statystyk
meczowych.
§ 11
1. Wszelkiego rodzaju odwołania, inne niż określone w § 12, są wystąpieniem
o zmianę decyzji wydanej przez organa do tego upoważnione.
2. Równocześnie z wnioskiem odwołania musi być wniesiona opłata manipulacyjna
w wysokości 100 zł, a do wniosku dołączony dowód wpłaty (kserokopia).
Wpłaty należy dokonać na konto Dolnośląskiego Związku Koszykówki we
Wrocławiu, nr konta: 29 1160 2202 0000 0003 1412 6634 z dopiskiem „38. edycja
ALK WRO-BASKET, Odwołanie, nazwa drużyny”. Potwierdzenie wpłaty
(kserokopię, skan, itp.) należy przedstawić Organizatorowi wysyłając na adres email: wro-basket@o2.pl.
3. Bez spełnienia powyższych wymagań odwołanie nie będzie rozpatrywane.
§ 12
1. Protest dotyczący przebiegu i wyniku meczu należy zgłosić Organizatorowi w ciągu
24 godzin po jego zakończeniu, po spełnieniu warunków określonych w oficjalnych
przepisach gry w koszykówkę.
2. Równocześnie ze złożeniem protestu musi być wpłacona kaucja w wysokości 200 zł,
a do wniosku dołączony dowód wpłaty (kserokopia).

Wpłaty należy dokonać na konto Dolnośląskiego Związku Koszykówki we
Wrocławiu, nr konta: 29 1160 2202 0000 0003 1412 6634 z dopiskiem „38. edycja
ALK WRO-BASKET, Protest, nazwa drużyny”. Potwierdzenie wpłaty (kserokopię,
skan, itp.) należy przedstawić Organizatorowi wysyłając na adres e-mail: wrobasket@o2.pl.
3. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przepada na rzecz Organizatora.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI DRUŻYN
§ 13
Zespoły uczestniczące w rozgrywkach oraz trenerzy i osoby towarzyszące drużynie
obowiązane są przestrzegać postanowień regulaminów i przepisów gry pod rygorem
stosowania kar regulaminowych.
§ 14
1. Zespoły, które chcą wziąć udział w rozgrywkach muszą przesłać do dnia 17.02.2019
na adres e-mail: wro-basket@o2.pl zgłoszenie wypełnione w formie elektronicznej
(zgłoszenie do pobrania na stronie www.wrobasket.com) lub dostarczyć zgłoszenie
do biura Organizatora ligi.
2. Przed pierwszym meczem drużyny w rozgrywkach zgłoszenie musi zostać
podpisane przez wszystkich członków drużyny. Wszyscy członkowie drużyny
podpisując zgłoszenie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji 38. edycji ALK WRO-BASKET oraz
oświadczają, że nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
rozgrywkach i występują w nich na własną odpowiedzialność, a także że zapoznali
się z Regulaminem Rozgrywek 38. edycji ALK WRO-BASKET.
§ 15
1. Zgłoszenie zespołu do rozgrywek związane jest z koniecznością dokonania wpłaty
wpisowego do dnia 17.02.2019:
 w Ekstralidze – 3400,00 zł od drużyny liczącej (skład podstawowy) dwunastu
zawodników, natomiast za każdego następnego zawodnika (nie więcej niż
trzech) dodatkowo po 140 zł;
 w 1 lidze – 1390 zł od drużyny liczącej (skład podstawowy) dwunastu
zawodników, natomiast za każdego następnego zawodnika (nie więcej niż
trzech) dodatkowo po 70 zł;
 w 2 lidze – 990 zł od drużyny liczącej (skład podstawowy) dwunastu
zawodników, natomiast za każdego następnego zawodnika (nie więcej niż
trzech) dodatkowo po 50 zł;
na konto Dolnośląskiego Związku Koszykówki we Wrocławiu,
Nr konta: 29 1160 2202 0000 0003 1412 6634
z dopiskiem „38. edycja ALK WRO-BASKET, nazwa drużyny”
2. Potwierdzenie wpłaty (kserokopię, skan, itp.) należy przedstawić Organizatorowi
wysyłając na adres e-mail: wro-basket@o2.pl wraz ze zgłoszeniem drużyny do
rozgrywek.
3. Zgłoszenia bez potwierdzenia wpłaty, jak również zgłoszenia „puste”, tj. bez podania
członków drużyny nie będą przyjmowane.
4. Po rozpoczęciu edycji, można dodatkowo zgłosić zawodnika do gry, pod warunkiem,
że zawodnik ten nie był wcześniej zgłoszony przez inny zespół w danej edycji.
Ostateczny termin zgłaszania zawodników upływa z dniem 31.05.2019.

5. W przypadku gdy skład podstawowy drużyny przekroczy dwunastu zawodników, jest
pobierana opłata zgodna z § 15 p. 1. Płatności za dodatkowych zawodników należy
dokonywać na konto podane w § 15 p. 1, wpisując w tytule przelewu "38. edycja
ALK WRO-BASKET, dodatkowy zawodnik (imię i nazwisko), nazwa drużyny".
§ 16
Spotkania muszą być rozegrane zgodnie z terminarzem i w godzinach podanych przez
Organizatora zawodów.
§ 17
Zmiany zaplanowanych terminów meczów mogą być dokonywane jedynie
w wyjątkowych przypadkach i tylko za zgodą Organizatora, po wcześniejszym
uzgodnieniu między zespołami nowego terminu, zaakceptowanego przez Organizatora.
Zmiany terminów meczów zespoły muszą ustalić pomiędzy sobą. Wszystkie drużyny
muszą potwierdzić zmianę organizatorowi mailowo najpóźniej do wtorku przed
weekendem rozgrywania meczu. Drużyna, które chce zmienić termin jest zobowiązana
także do mailowego poinformowania Organizatora o planowanej zamianie. Przy braku
zgody wszystkich drużyn terminy pozostają bez zmian.
§ 18
Organizator ma prawo, w szczególnych przypadkach, zmienić termin spotkania
„z urzędu”.
§ 19
1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni do gry
w danym zespole oraz potwierdzeni przez Organizatora.
2. Zawodnik może w ramach danej edycji reprezentować barwy tylko jednego zespołu.

III. SPRAWY DYSCYPLINARNE
§ 20
Jeśli drużyna pięć (5) minut po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia meczu nie stawi się
lub nie jest w stanie wystawić pięciu (5) zawodników gotowych do gry to przegrywa
mecz walkowerem. Z ważnych przyczyn, które zostaną w sposób racjonalny
wytłumaczony przez trenera bądź kapitana drużyny, rozpoczęcie meczu może zostać
opóźnione, ale mecz nie powinien się rozpocząć później niż 10 min po wyznaczonej
godzinie jego rozpoczęcia. Po tym czasie drużyna zostanie ukarana walkowerem.
§ 21
Drużyna, która nie stawi się na dwa spotkania w całej edycji rozgrywek, a mecze te
zostaną zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika, zostanie automatycznie
wycofana z rozgrywek.
§ 21
W przypadku rozegrania przez drużynę do chwili wycofania z rozgrywek:
 Połowy lub mniej spotkań danego cyklu – unieważnia się dotychczas rozegrane
mecze;
 Więcej niż połowy spotkań – wyniki rozegranych spotkań pozostają bez zmian,
a pozostałe mecze weryfikuje się jako walkowery dla przeciwników.
§ 22

1. W stosunku do zawodników naruszających przepisy gry w zakresie fauli
technicznych i dyskwalifikujących ustala się następujące kary:
a) za otrzymanie w danej edycji:
 drugiego przewinienia technicznego - zawodnik karany jest odsunięciem od
jednego kolejnego spotkania (przypadającego zgodnie z terminarzem
rozgrywek) lub karą finansową w wysokości 50 zł,
 każdego kolejnego przewinienia technicznego - zawodnik karany jest
odsunięciem od jednego kolejnego spotkania (przypadającego zgodnie z
terminarzem rozgrywek) lub karą finansową w wysokości 100 zł,
Liczba fauli technicznych obliczana jest w danej edycji, przy czym faule
dyskwalifikujące przeliczane są jako dwa faule techniczne;
b) za usunięcie zawodnika przez sędziego z boiska w wyniku otrzymania faula
dyskwalifikującego zawodnik karany jest automatycznie odsunięciem od jednego
kolejnego spotkania, zgodnie z terminarzem rozgrywek lub karą finansową w
wysokości 100 zł.
c) kary za bójkę podczas meczu będą ustalane indywidualnie przez Organizatora.
2. Do ewidencji fauli technicznych nie należy wliczać fauli orzeczonych przez sędziego
za wymuszanie przewinienia.
3. Postanowienia te obowiązują automatycznie pod rygorem uznania zawodnika jako
nieuprawnionego do gry.
4. Faule techniczne zapisane trenerowi za faule zmienników należy bezwzględnie
zaliczać danym zawodnikom.
5. Zawodnik może uniknąć odsunięcia od meczu, poprzez wpłatę kwoty określonej w
pkt. 1. Wpłaty należy dokonać na konto wskazanej przez Organizatora Fundacji oraz
przesłać na adres wro-basket@o2.pl potwierdzenie wpłaty, najpóźniej do środy
przed weekendem rozgrywania meczu przez jego drużynę.
6. Zobowiązuje się sędziów do powiadamiania o powyższych faulach trenera lub
kapitana drużyny poprzez umieszczenie stosownego zapisu na oficjalnych
statystykach meczowych.
7. Ewidencja fauli technicznych i dyskwalifikujących prowadzona jest przez
Organizatora.
§ 23
1. W stosunku do trenerów naruszających przepisy gry w zakresie fauli technicznych
i dyskwalifikujących ustala się następujące kary:
a) za otrzymanie w danej edycji fauli technicznych:
 drugie przewinienie techniczne trenera karane jest odsunięciem od jednego
kolejnego spotkania, przypadającego zgodnie z terminarzem rozgrywek;
 każde kolejne przewinienie techniczne trenera karane jest odsunięciem od
jednego kolejnego spotkania, przypadającego zgodnie z terminarzem
rozgrywek;
 ilość fauli technicznych obliczana jest w danej edycji, przy czym faule
dyskwalifikujące przeliczane są jako dwa faule techniczne;
b) kary za bójkę podczas meczu będą ustalane indywidualnie przez Organizatora.
2. Ewidencja fauli technicznych i dyskwalifikujących prowadzona jest przez
Organizatora.
§ 24
W czasie trwania kary trenerzy i zawodnicy pozbawieni praw reprezentowania drużyny
lub zdyskwalifikowani nie mogą przebywać w strefie ławki drużyny podczas spotkań.

§ 25
W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia
Organizatora.

IV. PRZEBIEG ROZGRYWEK
§ 26
System rozgrywek zostanie przedstawiony po upłynięciu terminu przyjmowania
zgłoszeń.

V. NAGRODY
§ 27
W 38. edycji ALK WRO-BASKET zostaną przyznane następujące nagrody:
1. Drużynowe:
 Drużyna Ekstraligi z miejsc 1-3 otrzymają medale.
 Mistrz Ekstraligi zostanie zwolniony z opłaty całości wpisowego za udział
w kolejnej edycji rozgrywek.
 Wicemistrz Ekstraligi otrzyma zniżkę w wysokości 50% wpisowego za udział
w kolejnej edycji rozgrywek.
2. Indywidualne:
 MVP meczu finałowego.
 MVP Ekstraligi, 1. ligi oraz 2. ligi.
Na koniec rundy zasadniczej w każdej lidze zostaną wyłonieni najlepsi
zawodnicy
na
podstawie
rankingu
prowadzonego
na
stronie
www.wrobasket.com.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29
We wszystkich przypadkach, w których w niniejszym Regulaminie jest mowa
o zawodnikach należy przez analogię rozumieć zawodniczki.
§ 30
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi ALK WROBASKET.

