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1. CEL IMPREZY: 

Turniej organizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu ma na celu wyłonienie mistrza Łowicza. 

 

2. MIEJSCE: 

Mecze łowickiej ALK-i będą rozgrywane w piątki i soboty w hali OSIR nr 2 przy ul. Topolowej nr 2.  

Planowane rozpoczęcie rozgrywek piątek 29 kwietnia 2011. 

 

3. DRUŻYNY: 

 Mecz rozpoczynają dwie drużyny, a każda składa się z nie więcej niż dwunastu zawodników. Aby rozpocząć spotkanie minimalna ilość 

zawodników w zespole musi wynosić pięciu. 

W sezonie 2011 w jednej drużynie może występować dwóch zawodników zgłoszonych do rozgrywek ligi seniorów ŁZKosz lub PZKosz, 

wyłączając zawodników drużyny juniorów U-18 rocznik 1993/94. W czasie rozgrywek można zgłosić dodatkowych zawodników, nie później 

jednak niż do trzeciego spotkania danej drużyny. 

Zawodnik grający w lidze nie może zmienić „barw klubowych”. 

Drużyna biorąca udział w rozgrywkach musi posiadać jednakowe stroje z wyraźnymi numerami na koszulkach. Jeśli obie drużyny posiadają 

koszulki w podobnych kolorach sędzia zarządza losowanie i jedna ekipa zobowiązana jest do zmiany koszulek. 

 

4. ZAWODNICY: 

 Zawodnik może być zgłoszony i występować tylko w jednym zespole ALK-i. 

 Zawodnik niepełnoletni musi posiadać zgodę na grę swoich opiekunów prawnych. Deklarację taka posiada kierownik danej drużyny. 

 Zespoły i zawodnicy są ubezpieczeni we własnym zakresie. 

  

5. PRZEPISY GRY: Obowiązują przepisy gry, PZKosz z wyłączeniem przepisów zawartych w niniejszym regulaminie. 

 Czas gry: 4x10 minut tzw. „brudnej gry”, a czas zatrzymywany jest jedynie w ostatniej minucie trzech pierwszych kwart oraz dwóch ostatnich 

czwartej kwarty w przypadku różnicy do 10 punktów i każdej dogrywki, a także na czas dla drużyny. Zalecany jest pomiar przy pomocy 

tablicy świetlnej. 

 Rozpoczęcie gry: Dopuszczalne spóźnienie drużyny na mecz wynosi 10 minut.  

 Obowiązuje przepis 3, 5, 8, 24 sekund. W przypadku przepisu 24 sekund kontroluje go sędzia boiskowy licząc i pokazując ostatnie 10 sekund.  

 Zwycięstwo premiowane jest 2 punktami, porażka –1, a walkower –0. 

 Trzeci walkower automatycznie dyskwalifikuje drużynę. 

  

6. KARY: 

 Wprowadza się kary za przewinienia techniczne i dyskwalifikujące: 

  Trzecie przewinienie techniczne - odsunięcie od 1 meczu 

  Piąte przewinienie techniczne - odsunięcie od 1 meczu 

  Siódme, dziewiąte …. - odsunięcie od 1 meczu 

  Przewinienie dyskwalifikujące traktowane jest jak dwa przewinienia techniczne 

 Kara za przewinienie dyskwalifikujące może być wyższa w zależności od indywidualnej sytuacji, z usunięciem z rozgrywek włącznie. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do stosowania dodatkowych kar. 

Uwaga: Zawodnik- drużyna, który ma nałożoną karę finansową nie może brać udziału w rozgrywkach do chwili uiszczenia opłat. 

 

7. SYSTEM ROZGRYWEK: 

 Mistrzostwa Łowicza: Systemem rozgrywek w rundzie zasadniczej „każdy z każdym”, po rundzie zasadniczej play- off –jeden mecz (system: 

1- 8, 2-7, 3- 6, 4-5), półfinały, mecze o miejsca 1,3,5 7. 

  

8. W SEZONIE 2011 WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE OPŁATY: 

 Wpisowe od drużyny do ALK-i - 700, 00 zł/obejmuje 12 zawodników/ + 50, 00 zł /każdy następny zawodnik- odpowiednio 12,13 

…./. wpisowe może ulec zmianie w przypadku większej liczby zgłoszonych drużyn. 

 Za pierwsze przewinienie techniczne - 30, 00zł. 

 Za drugie i następne przewinienie techniczne - 50, 00 zł. 

 Drużyna ukarana walkowerem z powodu nieusprawiedliwionego nie przybycia na mecz - 100, 00 zł. 

Uwaga: Drużyna ukarana przed rozpoczęciem meczu następnej kolejki musi wpłacić nałożoną karę do kasy OSiR lub na konto:  

Kredyt Bank O/V w Łowiczu nr: 24 1500 1689 1216 8005 3109 0000, NIP 834-16-66-448. 

 

        9. UWAGI KOŃCOWE: 

 Drużyna, która nie będzie przestrzegać niniejszego regulaminu zostanie zawieszona lub wykluczona z rozgrywek. 

 Do rozgrywek może przystąpić drużyn, która przed rozpoczęciem sezonu uiści wpisowe.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie w czasie trwania rozgrywek. 

 Organizator ustala termin spotkań. 

 Do interpretacji przepisów i regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. 

 W sprawach nieporuszonych obowiązują przepisy Polskiego Związku Koszykówki oraz decyduje sędzia główny prowadzący zawody. 

Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada 

http://www.osir.low.pl/
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