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Regulacje Wydziału Gier i Dyscypliny  

w sezonie 2019/20 

Zasady ogólne: 

1. Prowadzenie rozgrywek w sezonie 2019/20 odbywa się całkowicie w 

systemie ESOR analogicznie do poprzednich sezonów. 

2. W sezonie 2019/20 nie będzie drukowanych licencji zawodników oraz trenerów.  

3. Przed meczem trener musi posiadać skład wydrukowany z systemu ESOR. 

4. Funkcję ratownika medycznego na meczach WZKosz może pełnić lekarz, 

pielęgniarka, ratownik medyczny oraz fizjoterapeuta. 

5. Wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku 

Koszykówki muszą mieć aktualne badania lekarskie.  

6. W sezonie 2019/20 na klubach spoczywa odpowiedzialność za posiadanie aktualnych 

badań lekarskich zawodników/czek. Sędziowie nie mają obowiązku sprawdzać kart 

zdrowia. Klub na każdorazowe wezwanie Wydziału Gier i Dyscypliny okaże ważne 

badania lekarskie na czas rozgrywania meczu. Klub przedstawi badania lekarskie w 

ciągu trzech dni roboczych od wezwania WGiD.  

7. Podpis trenera w protokole zaświadcza o posiadaniu aktualnych badań lekarskich 

wszystkich zgłoszonych zawodników/czek. 

8. Po meczu przedstawiciel klubu musi wciągu 24 godzin od zakończenia spotkań  

przesłać skan bądź zdjęcie protokołu na adres protokoly@wzkosz.pl – wysokość kar 

za opóźnienia znajduje się w regulaminie opłat.  

9. Zmiany terminów meczów odbywają się tylko i wyłącznie za pomocą maila 

wysłanego na adres zmiany@wzkosz.pl zawierającego druk zamiany oraz 

potwierdzenie przelewu za zmianę terminu wg tabeli opłat – „przelew z opisem - 

Przełożenie meczu nr w kategorii rozgrywkowej”. Przesłane zmiany terminów bez 

załączenia potwierdzenia przelewu nie będą realizowane. Opłaty za przełożenie meczu 

znajdują się w regulaminie opłat. 

10. Zespół w meczu może prowadzić tylko i wyłącznie trener z licencją WZKosz - w 

przypadku dyskwalifikacji zastępuje go pełnoletni opiekun.  
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mailto:zmiany@wzkosz.pl


SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIEE  

  WWiieellkkooppoollsskkii  ZZwwiiąązzeekk  KKoosszzyykkóówwkkii  ww  PPoozznnaanniiuu  

 ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań | tel. (61) 8-66-10-46 

 

 

ING Bank Śląski O/Poznań 38 1050 1520 1000 0022 7251 4106 

NIP 779-14-94-811 | Kontakt: WZKosz biuro@wzkosz.pl, www.wzkosz.pl  

11. Wprowadzone zostały kary finansowe za przewinienia techniczne trenerów - 

konieczność uiszczenia kary przed kolejnym meczem – wysokość znajduje się w 

regulaminie opłat. 

12. W sezonie 2019/20 w kategoriach U13, U12 i U11 obowiązuje zasada „wysokiej 

przewagi - 40+” – idea i zasady w regulacji 

WZKosz_sezon_2019_20_Regulacja_wysoka_przewaga. 

13. W sezonie 2019/20 obowiązuje projekt osoby wspierającej na meczach rozgrywek 

nieawansowych KLKB, MKLB, U13K oraz U13M – szczegóły w regulacji 

WZKosz_sezon_2019_20_osoba_wspierająca.  

14. W rozgrywkach KLKB, MLKB, U13K, U13M, U12K, U12M, U11K, U11M nie 

przyznajemy tytułu Mistrza Wielkopolski. 

15. Wszystkie załączniki znajdują się na stronie WZKosz w zakładce Dokumenty 

http://wzkosz.pl/dokumenty.html 

Regulacje dotyczące rozgrywek U14 dziewcząt i chłopców: 

1. Zespół w składzie przed meczem musi posiadać 10 zawodników zdolnych i gotowych 

do gry. W przypadku braku 10 zawodników sędzia główny opisuje ten fakt w 

protokole. Mecz nie musi się odbyć, a Wydział Gier i Dyscypliny weryfikuje go jako 

walkower 20:0, przyznając 2 punkty drużynie zwycięskiej i 0 drużynie pokonanej. 

2. Po konsultacjach z PZKosz utrzymane zostają zasady dotyczące udziału zawodników 

w grze, znajdujące się w „Regulaminie cyklu rozgrywek Młodzieżowe Mistrzostwa 

Polski” w punkcie 11. Regulacje te znajdują się w załączniku 

WZKosz_sezon_2019_20_pasarella. 

3. Wprowadzony zostaje nowy protokół z możliwością zaznaczania piątek w każdej 

kwarcie. Poprzedni typ protokołu jest dopuszczony wraz z dodatkowym arkuszem do 

zaznaczania wejść w kwartach. 

Regulacje dotyczące rozgrywek U13 dziewcząt i chłopców: 

1. Zespół może zostać dopuszczony do gry mimo braku 10 zawodników w składzie – 

szczegółowy opis zasad znajduje się w załączniku 

WZKosz_sezon_2019_20_regulacje_WGiD_U13_U12_U11 

2. Maksymalna liczba zawodników w drużynie – 13 

http://wzkosz.pl/dokumenty.html
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3. Rozgrywki zostają podzielone na dywizje A i B ze względu na poziom wyszkolenia 

4. Sędziowie na boisku kontrolują odmierzanie 24 sekund, informując zespół na 10 i 5 

sekund do końca akcji. Wprowadzenie odmierzania 24 sekund ukrócić ma „grę na 

czas” i sytuacje „patologiczne” związane z 24 sekundami. 

5. Utrzymane zostają zasady dotyczące udziału zawodników w grze, znajdujące się w 

„Regulaminie cyklu rozgrywek Młodzieżowe Mistrzostwa Polski” w punkcie 11. 

Regulacje te znajdują się w załączniku WZKosz_sezon_2019_20_pasarella. 

6. Wprowadzony zostaje nowy protokół z możliwością zaznaczania piątek w każdej 

kwarcie. Poprzedni typ protokołu jest dopuszczony wraz z dodatkowym arkuszem do 

zaznaczania wejść w kwartach. 

Regulacje dotyczące rozgrywek U12 i U11 dziewcząt i chłopców: 

1. Wydział Sędziowski Wielkopolskie Związku Koszykówki w sezonie 2019/20 nie 

będzie zapewniał obsady sędziowskiej na meczach U12 i U11 z powodu zbyt małej 

ilości sędziów.  

2. Zapewnienie obsady sędziowskiej leży w gestii klubów. Mecz posędziować może: 

a. Czynny Sędzia WZKosz – sędziowie mogą w porozumieniu z klubami 

sędziować te mecz, ale priorytet mają wyznaczenia Wydziału Sędziowskiego 

b. Były sędzia koszykówki 

c. Trener koszyków posiadający uprawnienia trenerskie  

d. Nauczyciel wychowania fizycznego 

3. Przypominamy, że mecze w tych kategoriach wiekowych mają stanowić jeden z 

etapów szkolenia, być formą rywalizacji ale też zabawy. 

4. Zespół może zostać dopuszczony do gry mimo braku 10 zawodników w składzie – 

szczegółowy opis zasad znajduje się w załączniku 

WZKosz_sezon_2019_20_regulacje_WGiD_U13_U12_U11. 

5. Maksymalna liczba zawodników w drużynie – 13. 

6. Rozgrywki zostają podzielone na dywizje A i B ze względu na poziom wyszkolenia 

7. Sędziowie na boisku kontrolują odmierzanie 24 sekund z tolerancją związaną z 

umiejętnościami drużyn, informując zespół na 10 i 5 sekund do końca akcji. 

Wprowadzenie odmierzania 24 sekund ukrócić ma „grę na czas” i sytuacje 

„patologiczne” związane z 24 sekundami. 
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8. Utrzymane zostają zasady dotyczące udziału zawodników w grze, znajdujące się w 

„Regulaminie cyklu rozgrywek Młodzieżowe Mistrzostwa Polski” w punkcie 11. 

Regulacje te znajdują się w załączniku WZKosz_sezon_2019_20_pasarella. 

9. Wprowadzony zostaje nowy protokół z możliwością zaznaczania piątek w każdej 

kwarcie. Poprzedni typ protokołu jest dopuszczony wraz z dodatkowym arkuszem do 

zaznaczania wejść w kwartach. 

10. Przepisy rozgrywek U12 i U11 dziewcząt i chłopców  

a. Piłka rozmiar 5, 

b. Kosz na wysokości  

i. W kategorii U12 2,80 m – w przypadku gdy na hali nie można ustawić 

obowiązuje wysokość 3,05m. Podniesienie wysokości koszy 

wprowadzone jest na wniosek trenerów i zaaprobowane przez wydział 

szkolenia. Przypominamy, że kategoria U12 w przyszłym sezonie 

rozegra już cykl Mistrzostw Polski U13 po zmianie kategorii 

rozgrywek dokonanej przez PZKosz. 

ii. W kategorii U11 2,60 m 

c. Linia rzutów wolnych – dalsza krawędź oddalona od wewnętrznej krawędzi 

linii końcowej o 4,80 m, 

d. Nie obowiązuje przepis 8 sekund, 

e. Na małych halach (po konsultacji z trenerami) nie obowiązuje przepis błędu 

powrotu piłki na pole obrony. 

f. Reszta przepisów PZKosz (obowiązuje dodatkowy rzut wolny, rzuty po 4 

przewinieniu zespołu, rzut za 3 punkty itd.) . 

Przed sezonem 2019/20 pragniemy również przypomnieć o wzajemnym szacunku na 

linii sędzia – trener – zawodnik – rodzic. Pamiętając, że wszyscy wspólnie działamy na 

rzecz Wielkopolskiej Koszykówki! 

Marcin Madanowski 

Wiceprezes WZKosz ds. rozgrywek 

 


