
REGULAMIN ROZGRYWEK PIERWSZY DWUTAKT 
DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI WE WROCŁAWIU 

 NA SEZON 2020/2021  
 

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

Organizatorem rozgrywek jest Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu, 50-529       
Wrocław, ul.  Borowska 1-3, tel./fax: +48 71 367 39 80, www.dzkosz.wroclaw.pl,   
e-mail:biuro@dzkosz.wroclaw.pl. 

§ 2 

Zawody rozgrywane są według obowiązujących przepisów gry w koszykówkę, wydanych          
przez Polski Związek Koszykówki, z uwzględnieniem zmian określonych w niniejszym          
Regulaminie. 

§ 3 

W rozgrywkach obowiązuje Regulamin Rozgrywek Pierwszy Dwutakt DZKosz we Wrocławiu          
na sezon 2020/2021 , a sprawy nieujęte niniejszym Regulaminem są rozstrzygane zgodnie            
z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami Dolnośląskiego Związku Koszykówki oraz         
Polskiego Związku Koszykówki. 

§ 4 

Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Kluby 
biorące udział w rozgrywkach świadome są panowania stanu zagrożenia epidemiologicznego 
na dzień zatwierdzenia Regulaminu i zobowiązują się do stosowania się do “Rekomendacji i 
zasad dotyczących organizacji rozgrywek DZKosz w związku z pandemią COVID-19” oraz 
aktualnych przepisów krajowych. 

§ 5 

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

§ 6  

Rozgrywki odbywają się w następujących kategoriach: 
- żacy (chłopcy i dziewczynki) –  ur. 2011  r. i młodsi 
- skrzaty (chłopcy i dziewczynki) –  ur. 2012  r. i młodsi 

 
§7  

Terminarz rozgrywek ustala i podaje WGiD DZKosz we Wrocławiu. 

§ 8  



Spotkania sędziują trenerzy klubowi (zespołów biorących udział w turnieju), pełnoletni          
zawodnicy z klubów organizujących turniej oraz sędziowie i uczestnicy kursu sędziowskiego           
wyznaczeni przez Kolegium Sędziów DZKosz we Wrocławiu. 

§ 9  

Weryfikację zawodów przeprowadza WGiD DZKosz we Wrocławiu na podstawie komunikatu          
końcowego przesłanego przez organizatora turnieju.  

§ 10  

1. Wszelkiego rodzaju odwołania są wystąpieniem o zmianę decyzji wydanej przez           
organa 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. 

§ 11  

Protest dotyczący przebiegu i wyniku meczu należy zgłosić podczas turnieju do sędziego            
głównego wyznaczonego na dany turniej przez DZKosz. Decyzja sędziego głównego jest           
ostateczna.  

II. PRAWA I OBOWIĄZKI DRUŻYN 

§ 12  

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

§ 13  

1. Gospodarz turnieju wyznacza organizatora zawodów, którego nazwisko zostaje wpisane         
do protokołu zawodów. 

2. Do obowiązków organizatora turnieju należy: 
a) prawidłowe przygotowanie sali do gry (min. temp. powietrza 15°C) oraz          

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

b) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia technicznego w czasie       
turnieju, 

c) 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. W przypadku braku służby         
medycznej nie można rozpocząć zawodów. 

d) przesłanie komunikatu końcowego turnieju. 
 

§ 14  

Koszty organizacyjne turnieju ponoszą gospodarze zawodów, a drużyny gości uczestniczą          
w zawodach całkowicie na koszt własny. 



§ 15  

Termin zgłaszania drużyn do rozgrywek w sezonie 2020/2021 upływa 17.02.2021 r. 
 

§ 16  

Spotkania muszą być rozegrane zgodnie z terminarzem i w godzinach podanych przez            
organizatora zawodów. 

§ 17  

Zmiany zaplanowanych terminów turniejów mogą być dokonywane jedynie w wyjątkowych         
przypadkach i tylko za zgodą WGiD DZKosz we Wrocławiu, po wcześniejszym uzgodnieniu            
między zespołami nowego terminu 

§ 18  

WGiD DZKosz we Wrocławiu ma prawo, w szczególnych przypadkach, zmienić termin turnieju            
„z urzędu”. 

§ 19  

1. Uprawnieni do wzięcia udziału w zawodach są zawodnicy, trenerzy lub pełnoletni            
opiekunowie wskazani na pisemnej liście, potwierdzonej pieczęciami klubowymi i         
podpisami osób upoważnionych do reprezentowania danego klubu.  

2. Listę, o której mowa w ust. 1, należy przedstawić organizatorowi przed rozpoczęciem             
każdego turnieju.  

3. Każdy zawodnik biorący udział w zawodach musi posiadać kartę 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. Za posiadanie badań odpowiedzialny jest trener lub pełnoletni opiekun          
drużyny. 

4. W rozgrywkach nie można rozpocząć zawodów w przypadku, gdy na sali nie jest obecny               
trener lub pełnoletni opiekun zespołu wyznaczony przez klub. W przypadku          
dyskwalifikacji trenera zawody mogą być kontynuowane tylko wtedy, gdy w strefie ławki            
drużyny obecna jest pełnoletni opiekun. 

 

III. SYSTEM ROZGRYWEK 

     § 20 

1. System turniejowy dopasowany do liczby zespołów biorących udział w turnieju          
(minimum 3 mecze dla zespołu w ramach jednego turnieju).  

2. Zespół liczy minimum 6 zawodników. W kwarcie występuje 3 zawodników + ew.            
rezerwowy. Jeden zawodnik może wystąpić maksymalnie w trzech kwartach. 

3. Mecze rozgrywane zgodnie z przepisami gry w koszykówkę z następującymi          
odstępstwami: 



● minimalny wymiar boiska 15 m (długość) x 10 m (szerokość), 
● kosze na wysokości 260 cm, rzut wolny z odległości 3 m od kosza, 
● nie ma rzutów za 3 punkty,  
● piłka rozmiaru 5, 
● nie obowiązują błędy 3, 5 i 8 sekund,  
● 4 kwarty po 5 minut - czas zatrzymywany wyłącznie na: rzuty wolne, przerwy             

na żądanie, zmiany zawodników, 
● rzut wolny przy piątym faulu drużyny w kwarcie (za wyjątkiem fauli drużyny            

posiadającej piłkę) - jeden za 2 punkty, 
● po faulu na zawodniku będącym w akcji rzutowej:  

zakończonej celnym rzutem, należy przyznać 1 rzut wolny za 1 punkt, 
zakończonej niecelnym rzutem, należy przyznać 1 rzut wolny za 2 punkty, 

● po piątym faulu zawodnika musi on opuścić boisko. Zastępuje go zmiennik,           
który nie wyczerpał limitu wejść na boisko (grał mniej niż trzy kwarty). Jeśli             
zespół nie posiada takiego, to musi kończyć kwartę w zmniejszonym stanie           
osobowym. 

● jeśli po zakończeniu czwartej kwarty wynik jest remisowy, należy zarządzić          
rzuty wolne - po jednym dla każdej z drużyn. W przypadku braku            
rozstrzygnięcia, należy wykonywać kolejne serie rzutów wolnych wykonywane        
przez kolejnych zawodników, aż do rozstrzygnięcia wyniku meczu. 

4. Sędziowie: 
● 1 sędzia boiskowy nominowany przez Kolegium Sędziów DZKosz + ew.          

uczestnik kursu sędziowskiego, 
● 1 trener zespołu niegrającego w danym meczu lub pełnoletni zawodnik          

wyznaczony przez klub, 
● 1 sekretarz – przedstawiciel organizatora (odpowiedzialny za pomiar czasu         

gry). 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd DZKosz we Wrocławiu, to 
jest z dniem 11.02.2021. 

 
 

PREZES  
   Dolnośląskiego Związku Koszykówki  

 
 Arkadiusz Zagrodnik 


