
                                                                                           
                     Katowice 01.07.2019r.

  

Komunikat nr 1/2019/2020/Minikosz

Regulamin rozgrywek 

minikoszykówki w sezonie 2019/2020 

1.Rozgrywki  w  minikoszykówce  dziewcząt  i  chłopców  prowadzone  są  przez  Śląski  Związek
Koszykówki.

2.W  rozgrywkach  mogą  uczestniczyć  kluby  z  województw  śląskiego  i  opolskiego,  oraz
ewentualnie innych województw za zgodą Zarządu ŚlZKosz.

3.Ilekroć mowa w niniejszym regulaminie o zawodnikach, dotyczy to również zawodniczek. 

4.W sezonie 2019/2020 rozgrywki minikoszykówki prowadzone będą w następujących cyklach:

- ŻAKI U-12 K: dziewczyny – rocznik 2008 i młodsze (termin zgłoszeń i wpłaty opłaty startowej:
04.09.2019r.)

- ŻAKI U-12 M: chłopcy – rocznik 2008 i młodsi   (termin zgłoszeń i wpłaty opłaty startowej:
04.09.2019r.)

-  ZUCHY  U-11  K:  dziewczyny  –  rocznik  2009  i  młodsze  (termin  zgłoszeń  i  wpłaty  opłaty
startowej: 04.09.2019r.)

- ZUCHY U-11 M: chłopcy – rocznik 2009 i młodsi  (termin zgłoszeń i wpłaty opłaty startowej:
04.09.2019r.)

- SKRZATY U-10 K: dziewczyny – rocznik 2010 i młodsze  (termin zgłoszeń i wpłaty opłaty
startowej: 27.09.2019r.)
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-  SKRZATY  U-10  M:  chłopcy  –  rocznik  2010  i  młodsi  (termin  zgłoszeń  i  wpłaty  opłaty
startowej: 27.09.2019r.)

-  KRASNALE  U-9  K:  dziewczyny  i  chłopcy  (rozgrywki  wspólne)  –  rocznik  2011  i
młodsze/młodsi  (termin zgłoszeń i wpłaty opłaty startowej: 27.09.2019r.)                               

Zespoły do rozgrywek należy zgłosić poprzez system ESOR w trybie określonym w Komunikacie
WGiD nr 1/2019/2020.

5.Opłata startowa do rozgrywek minikoszykówki  wynosi 50 PLN za każdy zgłoszony zespół.

6.W rozgrywkach cykli  U-12,  U-11  i  U-10  nie  mogą  brać  udziału  zespoły  „mieszane”,  pod
rygorem zweryfikowania  spotkania  z  udziałem takiego  zespołu  jako  walkowera  na  korzyść
przeciwnika.Dopuszcza  się  udział  w  rozgrywkach  maksymalnie  dwóch
zawodników/zawodniczek płci przeciwnej w zespole w uzasadnionych przypadkach i za zgodą
Wydziału Szkolenia. 

7.Rozgrywki U-9 prowadzone będą wspólnie dla dziewczyn i chłopców, dopuszcza się również
udział  zespołów  „mieszanych”.                                             

8.Rozgrywki w poszczególnych cyklach prowadzone będą w formie ligi, a spotkania rozgrywane
systemem turniejowym.

9.Zawody rozgrywane będą w soboty lub ewentualnie w niedziele (w przypadku braku wolnej
hali  w  terminie  sobotnim).Podany  w  terminarzu  termin  sobotni  oznacza  że  zawody  można
również rozgrywać w niedziele.Na rozgrywanie zawodów w niedzielę nie jest wymagana zgoda
pozostałych zespołów uczestniczących w turnieju.

10.Zawody należy rozpoczynać nie wcześniej niż o godz. 9.00 i nie później niż o godz.13.00.

11.Ewentualna  zmiana  kolejności  rozgrywania  spotkań  w  turnieju  musi  być  uzgodniona  i
zaakceptowana przez wszystkie zespoły biorące udział w danym turnieju.

12.Każdy  zespół  musi  liczyć  minimum  10  zawodników  a  maksymalnie  15.  W  przypadku
stawienia się na zawody zespołu liczącego od 5 do 9 zawodników mecze z udziałem tego zespołu
są rozgrywane jako spotkania towarzyskie.

13.W zawodach obowiązują zasady udziału zawodników w meczu, oraz obrony „każdy
swego”  tak  jak  w  sezonie  2018/2019  w  rozgrywkach  minikoszykówki (szczegóły
Komunikat WGiD PZKosz nr 61/2012 z dnia 20.08.2012, rozdział X/VII str. 73).

14.Jeżeli zespół liczy 11-15 zawodników, zawodnicy którzy nie brali udziału w grze w pierwszej
połowie mogą brać udział w grze w drugiej połowie meczu.

15.W rozgrywkach minikoszykówki  obowiązuje  zakaz  obrony  na  całym boisku  dla  zespołu,
którego przewaga punktowa wynosi 30 punktów i więcej. Regulacja ma wspomóc zasadę fair
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play w sytuacjach bardzo dużej różnicy umiejętności zawodników na wstępnym etapie szkolenia.
Zasady regulacji „wysoka przewaga”:

1)W momencie gdy zespół uzyskuje przewagę 30 punktów i więcej nie może bronić na całym
boisku – musi bronić na swoim polu obrony. W chwili gdy przewaga zmniejszy się (poniżej 30
punktów), zespół może ponownie bronić na całym boisku, Zespół, który przegrywa może bronić
na całym boisku przez cały mecz.

2) Po raz pierwszy - sędzia ma obowiązek przerwać grę i zwrócić uwagę trenerowi zespołu, że
nie stosuje on zasady „wysokiej przewagi”. Po zwróceniu uwagi, grę należy wznowić zgodnie z
przepisami gry w koszykówkę. 

3) W przypadku ponownego naruszenia zasad orzeczony zostanie wobec trenera drużyny winnej
naruszenia zasad faul techniczny (zapisany trenerowi jako B). 

4)  W  przypadku  gdy  trener  drużyny  został  już  wcześniej  zdyskwalifikowany  -  sędzia  ma
obowiązek przerwać grę - bez orzekania faula technicznego - i zarządzić wykonanie jednego
rzutu wolnego przez dowolnego zawodnika drużyny ataku, a następnie wręczyć piłkę drużynie
ataku  do  wprowadzenia  jej  do  gry  z  przedłużenia  linii  środkowej  naprzeciw  stolika
sędziowskiego. 

5) Trener zespołu przegrywającego ma prawo zgłosić łamanie tej zasady sędziemu boiskowemu,
który ma obowiązek zwrócić uwagę trenerowi zespołu wygrywającego. 

16.Zawodnicy  zostają  dopuszczeni  do  gry  na  podstawie  licencji  okresowych lub  legitymacji
szkolnych  (ważnych).Każdy  zawodnik  musi  posiadać  ważne  badania  lekarskie  (książeczkę
zdrowia lub zgodę lekarza na liście zbiorowej) lub zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na
udział w zawodach.Powyższe dokumenty przed rozpoczęciem turnieju weryfikuje sędzia główny.

17.Zawodnik  może  w  rozgrywkach  minikoszykówki  reprezentować  barwy  tylko  jednego
klubu.Kluby które zgłosiły do tego samego cyklu dwa lub więcej zespołów nie mogą dokonywać
„przesunięć” graczy pomiędzy zespołami.

18.Zawody rozgrywane będą zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Gry w Koszykówkę FIBA  2014,
z następującymi zmianami:

-  czas gry 4 x 8 min. (dogrywka 4 min),

-  czas  główny jest  zatrzymywany tylko w czasie przerwy na żądanie  i  rzutów wolnych, a w
ostatniej minucie  1,  2 i  3  kwarty,  oraz w ostatnich 2 minutach 4 kwarty i  każdej  dogrywki
zgodnie z przepisami gry,

-  przerwa pomiędzy 2 a 3 kwartą wynosi minimum 5 a maksimum 15 minut,

-  nie odmierza się czasu 24 sekund, o czasie na przeprowadzenie akcji decyduje sędzia boiskowy
(szczególnie w przypadkach gry „na czas”), 
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-  nie obowiązują przepisy „8 sekund”,

-  przepis „3 sekund” traktowany jest bardzo tolerancyjnie,

-  rzuty wolne wykonywane są z odległości 5,00 m od linii końcowej boiska (przepisowa odległość
wynosi 5,80 m).

19.Zawody w cyklach U-12 i U-11 rozgrywać można zarówno na salach o wysokości mocowania
obręczy 2,60 m jak i 3,05 m w zależności od możliwości technicznych.Zawody w cyklach U-10  i
U-9  mogą  być  rozgrywane  WYŁĄCZNIE  na  salach  o  wysokości  mocowania  obręczy   2,60
m.Zespoły zgłoszone do cykli U-10 i U-9 nie posiadające obiektu spełniającego ten warunek nie
będą organizatorami zawodów. 

20.Klub zgłaszający halę do rozgrywek w cyklach U-12 i  U-11 zobowiązany jest  do podania
informacji  w  systemie  ESOR  (rubryka:  „uwagi  do  e-zgłoszenia”  przy  zgłaszaniu  hali)  o
wysokości  mocowania  obręczy  koszy  na  zgłaszanym  obiekcie.  

21.Zespoły zobowiązane  są  do  posiadania  na każdym turnieju dwóch kompletów strojów w
odmiennych  kolorach.

22.Mecze należy rozgrywać piłkami nr 5 z atestem FIBA lub PZKosz.

23.W przypadku konieczności przełożenia zawodów na inny termin klub wnioskujący o zmianę
terminu  jest  zobowiązany  do  skontaktowania  się  i  uzgodnienia  nowego terminu  zawodów z
zainteresowanymi  zespołami,  oraz  z  koordynatorem  rozgrywek.Zmiana  terminu  zawodów
podlega opłacie zgodnie z tabelą opłat zawartą w Komunikacie WGiD nr 1/2019/2020.

24.Zespół który nie stawi się na dwa turnieje zostaje wykluczony z rozgrywek i sklasyfikowany
zgodnie z przepisami gry.

25.Organizator zawodów zobowiązany jest do zabezpieczenia fachowej opieki    medycznej w
czasie  trwania  zawodów  –  minimum  na  20  minut  przed  ich  rozpoczęciem,  do  momentu
opuszczenia hali przez drużyny i sędziów (lub wcześniej za zgodą sędziego głównego zawodów) –
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. Obecność osoby sprawującej opiekę medyczną musi być
potwierdzona na protokole zawodów własnoręcznym podpisem oraz pieczątką.  W przypadku
braku  pieczątki,  osoba  sprawująca  opiekę  medyczną  winna  okazać  sędziemu  głównemu
zawodów dokument  potwierdzający  jej  uprawnienia.W przypadku  braku  opieki  medycznej,
zawody  nie  mogą  być  rozegrane,  z  konsekwencjami  określonymi  w  zasadach  weryfikacji
zawodów.

26.Obsługę  sędziowską  każdego  turnieju  zapewnia  ŚlZKosz.  (sędziowie  boiskowi),  oraz
organizator  (sędziowie  stolikowi).W celu  zapewnienia  obsługi  sędziowskiej  oraz  przekazaniu
zainteresowanym  zespołom  informacji  o  miejscu  i  godzinie  rozgrywania  zawodów  klub-
organizator ma obowiązek wprowadzić do systemu ESOR informację o zawodach (data, miejsce
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i  godziny  rozgrywania  spotkań)                            
- najpóźniej w poniedziałek poprzedzający do godz.12:00 jeżeli zawody są rozgrywane w sobotę /
niedziele
-  najpóźniej  7  dni  przed  terminem  jeśli  zawody  są  rozgrywane  w  pozostałe  dni  tygodnia.
Wysokość ekwiwalentów sędziowskich  podana jest w Komunikacie WGiD nr 1 /2019/2020.

27.Na  wszystkich  zawodach  obowiązują  wyłącznie oficjalne  druki  protokołów   Śląskiego
Związku  Koszykówki  dla  cykli  U-16  i  wyższych.  Oryginały  protokołów  należy  niezwłocznie
(najpóźniej w trzecim dniu roboczym po zawodach) przesłać listem zwykłym na adres Śląskiego
Związku Koszykówki.                                                             

28.Wyniki  poszczególnych spotkań (wynik końcowy i  wyniki  kwart),  oraz skany  oryginałów
protokołów  organizator  zawodów jest  zobowiązany  do  zamieszczenia  w  systemie  ESOR nie
później niż do godziny 23:59  w dniu następnym po zakończeniu zawodów. 

29.Za naruszenia obowiązków określonych w pkt. 26, 27 i 28 będą nakładane kary finansowe
podane w Komunikacie WGiD nr 1/2019/2020.

30.Adresy poczty elektronicznej klubów, oraz inne dane do kontaktu zostaną zamieszczone na
stronie internetowej Śląskiego Związku Koszykówki przed rozpoczęciem rozgrywek w formie
odrębnego komunikatu lub zakładki.

31.Rozgrywki  prowadzi  i  weryfikuje  koordynator  Marcin  Mach,  mail:
marcin_m.kiero@interia.pl, tel. 693-282-440. Jest uprawniony do załatwiania i podejmowania
decyzji bieżących dotyczących rozgrywek. 

                                                                                   Regulamin opracował:

                                                    Koordynator rozgrywek minikoszykówki                             

                                                                             Marcin Mach

                        Śląski Związek Koszykówki
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