Regulamin rozgrywek KALK
1. CEL: Popularyzacja koszykówki jako atrakcyjnej formy rekreacji fizycznej.
2. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Sportowe "AMSPORT" Koszalin
Adres: 75-256 Koszalin, ul. Jantarowa 2B/3, NIP : 669-23-37-025, Regon : 331370462
Konto bankowe: Konto bankowe Stowarzyszenia Sportowe AMSPORT Koszalin:

BGŻ oddział w Koszalinie 96 2030 0045 1110 0000 0257 2660
3. TERMIN I MIEJSCE:
Rozgrywki rozegrane zostaną w okresie listopad – czerwiec następnego roku.
Przeprowadzone zostaną na obiektach sportowych ZOS w Koszalinie (istnieje możliwość
rozegrania kilku spotkań w okolicznych miastach w celach promocyjnych).
4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK:
a. Rozgrywki przeprowadzone będą w systemie lig (Dywizji) – w zależności od ilości
zgłoszonych drużyn. Obowiązuje system gier runda zasadnicza (rozgrywana w ligach
każdy z każdym), faza play – off, (podział na grupy).
b. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek odbywa się do 25 października 2021 r. danego roku
kalendarzowego na specjalnym druku „Zgłoszenie”, który do pobrania znajduje się
na stronie internetowej - http://www.kalk-koszalin.com/poddzial,dokumenty,2.html
Uwaga !!! (Zgłoszenie wypełniamy drukowanymi literami, przesyłamy tylko drogą
elektroniczną (format rozszerzenia – „Nazwa drużyny.doc”, „Nazwa drużyny.odt”)
na adres biuro@kalk-koszalin.pl, jednakże „Zgłoszenie str. nr 4” i „Oświadczenie o stanie
zdrowia - SEZON 2021 – 2022”, musi zostać dostarczone w formie papierowej
z oryginalnymi podpisami zawodników również do Organizatora rozgrywek przed
pierwszym spotkaniem.
c. Każda drużyna może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę zawodników, lecz
liczba ich nie może być mniejsza niż 8. Jednak w każdym meczu może uczestniczyć
maksymalnie 12 zawodników uprawionych do gry.
d. Obowiązują aktualne przepisy gry w koszykówkę (FIBA) z następującymi zmianami:
a) I, II , III i IV kwarcie spotkania czas jest zatrzymywany wyłącznie:
 na przerwy na żądanie,
 podczas wykonywania rzutów wolnych,
 w ostatnich 30 – tu sekundach każdej kwarty,
 w każdym czasie czas gry może być zatrzymany przez sędziego z innych
uzasadnionych przyczyn (np. sportowy charakter przebiegu zawodów),
b) pomiar 24 sek. przez całe spotkanie w ekstralidze, również w play-off i play out,
c) w pozostałych ligach sędziowie mają prawo odmierzać 24 sek. w każdej fazie
meczu (rozgrywek, play-off, play out), jeśli uznają iż ma to wpływ na zachowanie
sportowego wymiaru przebiegu gry. Może to uczynić także incydentalnie, a od jego
decyzji nie ma odwołania.
d) w meczach play–off I i II Dywizji, 24 sekundy (czas akcji) będzie mierzony przez
całe spotkanie od półfinałów,
e) w IV kwarcie czas gry odmierzany jest tak jak w trzech pierwszych kwartach,
a ostatnie 5 minut zgodnie z pełnymi przepisami.
f) przerwy w meczu trwają: pomiędzy 1 i 2 kwartą 1 minuta, pomiędzy 1 i 2 połową
2 minuty i pomiędzy 3 i 4 kwartą 1 minuta oraz przed ewentualną dogrywką
1 minuta.
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5. ZASADY UCZESTNICTWA:
I. Każda drużyna zgłoszona do rozgrywek przez przedstawiciela opłaca opłatę wpisową
w wysokości ustalonej przez Organizatora zgodnie z wybranym wariantem w zgłoszeniu
oraz opłatę licencyjną za poszczególnych zawodników. Zgłoszenie nowego zawodnika jak
i zmiana drużyny przez zawodnika wymaga dodatkowej opłaty. Ostateczny termin
uiszczenia opłat lub jej części za uczestnictwo w rozgrywkach to 10 listopada 2021 r. Nie
dotrzymanie terminu wpłaty upoważnia Organizatora do niedopuszczenia drużyny
do rozgrywek włącznie ze skreśleniem z listy uczestników.
II. Udział w rozgrywkach mogą brać wyłącznie drużyny ze statusem amatorskim, spełniające
następujące wymogi:
a) każda drużyna musi posiadać jednakowe stroje z numerem z tyłu koszulki, drużyny
nie posiadające widocznych numerów nie zostaną dopuszczone do rozgrywek.
W przypadku kiedy drużyny posiadać będą takie same barwy koszulek, drużyna, która
jest gospodarzem (na pierwszym miejscu) musi zmienić barwę koszulek,
b) ukończone 16 lat i pisemną zgodą rodziców oraz grać w jednej drużynie,
c) nie dopuszcza się uczestnictwa w rozgrywkach zawodników w wieku seniorskim
zgłoszonych do rozgrywek PZKosz, OZKosz, powyższe wymogi nie dotyczą
uczestnictwa kobiet,
d) dopuszcza się zawodników zgłoszonych do rozgrywek PZKosz, OZKosz do juniora
starszego,
e) do rozgrywek bez limitu spotkań w rundzie zasadniczej dopuszczeni zostaną wszyscy
zawodnicy z opłaconą licencją, podpisanym „Oświadczeniem o stanie zdrowia”,
którzy zostali zgłoszeni przez przedstawiciela drużyny na liście zgłoszeń przed
pierwszym spotkaniem.
f) W trakcie sezonu nowi zawodnicy muszą być zgłoszeni na dodatkowej liście
do Organizatora na minimum 7-dni przed wyznaczoną datą meczu wraz z opłaconą
licencją uprawniającą do gry oraz podpisanym „Oświadczeniem o stanie zdrowia”
(Przykład: aby zawodnik mógł rozegrać mecz w drużyny w dniu 12 września (sobota),
musi zostać zgłoszony do 4 września (piątek), analogicznie, aby zawodnik mógł zagrać
mecz w drużynie w dniu 13 września (niedziela), musi zostać zgłoszony najpóźniej
do 5 września (sobota). Zawodnik po zgłoszeniu do nowej drużyny nie może rozgrywać
spotkań w poprzedniej drużynie w w/w czasie. Jako nowo zgłoszony zawodnik
do rozgrywek musi rozegrać minimum 4 spotkania w jednej drużynie w fazie
zasadniczej, aby móc uczestniczyć w rozgrywkach fazy play-off lub play out.
Organizator
po zakończeniu rundy zasadniczej zweryfikuję listy zawodników
uprawnionych do gry w fazie play-off, play-out. Organizator ma prawo odstąpienia od tej
zasady jeżeli zawodnik doznał kontuzji i został zgłoszony do rozgrywek, pod warunkiem
dostarczenia do Organizatora zasadnych dokumentów medycznych w terminie
7 dni przed spotkaniem oraz uzyskaniem potwierdzenia o dopuszczeniu zawodnika
do gry przez Organizatora. Przy czym Organizator poinformuje o takim zdarzeniu także
przedstawicieli drużyn danej ligi,
g) każdy zawodnik ma prawo w trakcie sezonu do zmiany tylko jednej drużyny bez
prawa powrotu,
h) każda z drużyn ma prawo do jednego walkowera w fazie zasadniczej, drugi skutkuje
automatyczne usunięciem drużyny z rozgrywek,
i)

w serii dwumeczowej z sumowaną punktacją oraz w rozgrywkach play-off, play
out do dwóch zwycięstw drużyna, która przegrywa walkowerem w pierwszym, drugim
lub trzecim meczu, przegrywa walkowerem całą serię play-off, play out,

j)

za walkower przyznawane jest 0 pkt w klasyfikacji rozgrywek (runda zasadnicza).
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k) Puchar Ligi – udział w tych rozgrywkach mają tylko zawodnicy zgłoszeni
do rozgrywek z opłaconą licencją,
6. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO:
a) zgodnie z formularzem zgłoszeniowym,
b) zgłoszenie dodatkowego zawodnika 50 zł,
c) zgłoszenie dodatkowego zawodnika, który zmienia zespół 100 zł.
7. PROTESTY:
a) każdej drużynie przysługuje prawo do złożenia protestu dotyczącego
rozegranego spotkania. Kapitan tej drużyny w ciągu 15 minut po zakończonym
spotkaniu musi poinformować sędziego głównego, że jego drużyna składa
protest przeciwko wynikowi meczu oraz złożyć podpis w rubryce „Podpis
kapitana w przypadku protestu”, na specjalnym formularzu dostarczonym przez
Organizatora (Załącznik do meczu), treść protestu musi zostać sprecyzowana
podczas jego zgłoszenia,
b) protesty będą rozpatrywane tylko po wpłaceniu kaucji na konto Stowarzyszenia
w wysokości 300,00 zł w ciągu 48 h, kwota ta zostanie zdeponowana u Organizatora,
w przypadku oddalenia protestu kaucja nie zostaje zwrócona i w całości
zostanie przeznaczona na działalność statutową.
8. NAGRODY:
a.

puchary i nagrody na zakończenie sezonu dla trzech pierwszych drużyn z każdej ligi,

b.

trzech najlepszych strzelców każdej ligi (ilość zdobytych punktów w rundzie
zasadniczej),

c.

najlepiej trafiający za 3 punkty każdej ligi (ilość celnych rzutów w rundzie
zasadniczej),

d.

trzech najbardziej wszechstronnych zawodników – eval – każdej ligi – (ilość
w rundzie zasadniczej),

e.

najlepiej zbierający każdej ligi – (ilość w rundzie zasadniczej),

f.

najlepiej podający każdej ligi – (ilość w rundzie zasadniczej),

g.

MVP – finału każdej ligi,

h.

wyróżnienia i nagrody dla uczestników ustalone przez Organizatora,

i.

puchar i nagrody dla zwycięzcy rozrywek o Puchar Ligi,

j.

MVP – finału Pucharu Ligi.

9. KARY:
a) w każdym sezonie obowiązuje kumulacja kar z rozgrywek ligowych, pucharowych oraz
superpucharu,
b)

walkowery – pierwszy walkower – 300 zł, drugi walkower – 400 zł (runda
zasadnicza), walkower faza play – off lub play out – 500 zł,

c) zawodnik ukarany dyskwalifikacją, dwoma przewinieniami technicznymi w jednym meczu
(dyskwalifikacja) – Kara – zakaz gry w następnym spotkaniu, opłata 200 zł oraz
zakaz przebywania na ławce rezerwowych swojej drużyny w następnym meczu, zawodnik
ukarany dwoma przewinieniami niesportowymi, przewinieniem technicznym
i niesportowym w jednym meczu (dyskwalifikacja) – Kara – zakaz gry w następnym
spotkaniu oraz przebywania na ławce rezerwowych swojej drużyny w następnym meczu,
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d) przewinienia techniczne za „flopowanie” nie wliczają się do statystyk fauli
technicznych oraz dyskwalifikacyjnych, natomiast honorowane są podczas danego
spotkania wg przepisów FIBA,
e) zawodnik, który zgromadził na swoim koncie trzy przewinienia techniczne ma zakaz gry
w następnym spotkaniu, taki sam zakaz obowiązywać będzie po dwóch kolejnych
przewinieniach technicznych. Kara za trzy przewinienia techniczne wynosi 200 zł
i za kolejne dwa przewinienia techniczne wynosi następne 300 zł. Do chwili uiszczenia
opłaty zawodnik ma zakaz gry oraz przebywania na ławce rezerwowych swojej drużyny,
f) wpisanie do statystyk zawodów nie zgłoszonych do rozgrywek lub nieuprawnionego
(dyskwalifikacja) zawodnika, zakwalifikowane zostanie jako walkower dla drużyny
przeciwnej,
g) trener ukarany 2 przewinieniami technicznymi w jednym meczu orzeczonymi
w konsekwencji jego osobistego niesportowego zachowania lub 3 przewinieniami
technicznymi zarówno gdy wszystkie trzy zostają orzeczone jako „B”, jak też gdy
jeden z nich zostaje orzeczony jako „C” – w konsekwencji niesportowego zachowania
innych osób z personelu ławki drużyny – Kara – opłata 300 zł oraz zakaz
przebywania na ławce swojej drużyny w następnym meczu,
h) Organizator nie ma obowiązku informowania ukaranych o odbyciu kary, a jedynie
egzekwuje postanowienia regulaminu włącznie z walkowerem za uczestnictwo w meczu
zawodnika nieuprawnionego (zdyskwalifikowanego),
i) Organizator ma prawo do rozpatrywania przyznawanych kar i w zależności od przewinienia
zwiększyć karę,
j) Organizator na pisemny wniosek ujęty w protokole meczowym przez sędziego ma prawo
podwyższyć karę dla zawodnika lub trenera,
k) Organizator za szczególne przypadki, które mają znamiona zachowania niegodnego
sportowca i są obraźliwe, łamiące ogólne zasady zachowania wobec innych uczestników
i kibiców ma prawo ukarać zawodnika, trenera osobę towarzyszącą karą zawieszenia i karą
finansową od 300 zł do 1000 zł łącznie, zawieszeniem lub wykluczeniem z rozgrywek,
Zawieszony lub wykluczony uczestnik rozgrywek podlega wykluczeniu z wszystkich
klasyfikacji indywidualnych oraz prawa do nagród rzeczowych i innych
l) w przypadku nieprzestrzegania przez uczestników rozgrywek wszelkich obostrzeń,
wytycznych, „Procedur Sanitarno-Epidemiologiczny w rozgrywkach Koszalińskiej
Amatorskiej Lidze koszykówki”, Organizator rozgrywek ma prawo ukarać winnych karą
zawieszenia i karą finansową do 500 zł łącznie, karą finansową do 500 zł, zawieszeniem
lub wykluczeniem z rozgrywek,
m) po każdym zakończonym meczu, drużyny zobowiązane są do posprzątania po sobie
wszystkich przyniesionych ze sobą przedmiotów tj. butelek po napojach, puszek, opasek,
bandaży, tejpów, dodatkowych koszulek itp. W przypadku pozostawienie bałaganu
Organizator ma prawo nałożyć karę porządkową na drużynę (przedstawiciela) w kwocie
do 500 zł. Drużyna do czasu uiszczenia kary porządkowej nie ma prawa przystąpić
do kolejnych spotkań, które zostaną potraktowane jako walkowery,
n) w przypadku nałożenia kar na Organizatora za nieprzestrzeganie wszelkich obostrzeń
wytycznych, „Procedur Sanitarno-Epidemiologiczny w rozgrywkach Koszalińskiej
Amatorskiej Lidze koszykówki” wynikających z przepisów prawa przez organy do tego
uprawnione, Organizator ma prawo scedować karę na winnych zaniedbań.
Wszystkie wpłaty z tytułu kar będą przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia.
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10. INNE:
a) rozgrywki

KALK oraz Puchar Ligi prowadzone będą w soboty w godz.
10.00 – 22.00 oraz w niedzielę w godz. 9.00 – 21.30. Zgłoszenie drużyny
oznacza automatyczną gotowość do uczestnictwa w podanym przez Organizatora terminie,

b) szczegółowy system gier ustalony zostanie po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie stanowił

integralna cześć regulaminu rozgrywek,
c) w przypadku przerwania, zawieszenia rozgrywek lub innych sytuacji losowych

wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator ma prawo zmienić
system rozgrywek dla poszczególnych lig po wznowieniu rozgrywek.
d) drużyna która wywalczyła awans do wyższej ligi w wypadku rezygnacji z niego zostaje

przesunięta o jeden szczebel rozgrywek niżej, w których występowała,
przypadku przerwania rozgrywek wynikających z
od Organizatora, klasyfikację drużyn ustala się następująco:

e) w

przyczyn

niezależnych



jeżeli drużyny nie zakończyły rundy zasadniczej, drużyny nie zostaną
sklasyfikowane,



w przypadku rozegrania rundy zasadniczej, drużyny zostaną sklasyfikowane
według zajętych miejsc w tej części rozgrywek.

f) przedstawiciele zainteresowanych drużyn mają prawo we własnym zakresie dokonać

zamiany spotkania na dowolne inne z inna parą drużyn w wyznaczonym terminarzu
z uwzględnieniem danej rundy rozgrywek. Zainteresowane strony muszą potwierdzić
e-mailem zaakceptowaną zmianę przez drużyny. Organizator zastrzega sobie możliwość
nie wyrażenia zgody na przełożenie spotkań w fazie play-off oraz play out.
g) Organizator wyraża zgodę na rozegranie spotkania na innym obiekcie sportowym niż

wskazanym przez Organizatora, jednakże zainteresowane drużyny muszą wyrazić
na to zgodę drogą elektroniczną. Przełożone spotkanie nie może powodować przerwy
w terminarzu. Zainteresowana drużyna musi dokonać opłaty w wysokości 300 zł. Wniosek
o zmianę miejsca rozegrania spotkania musi wpłynąć na minimum 7 dni przed
zaplanowanym spotkaniem.
rozgrywek, którzy zostali uhonorowani nagrodami na zakończenie
rozgrywek i ich nie odebrali nie otrzymają ich w terminie późniejszym. Nagrody zostaną
przekazane na cele statutowe.

h) uczestnicy

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator Koszalińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki
Stowarzyszenie Sportowe ,, AMSPORT'' Koszalin
ma pełne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
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