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R E G U L A M I N  
Bielskiej Ligi Koszykówki  - BLK  

 
 

I   Postanowienia wst ępne 
II  Postanowienia dotycz ące zawodników i dru żyn 
III   Postanowienia dotycz ące rozgrywania spotka ń 
IV    Postanowienia dotycz ące dyscypliny 
V   Postanowienia ko ńcowe 
 

I.POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
1.  Rozgrywki BLK s ą organizowane dla miło śników koszykówki, bez wzgl ędu na wzrost, płe ć i 

rejon zamieszkania. 
2.  BLK zorganizowana jest na zasadzie gry o mistrzostw o i rozgrywana w systemie dwóch edycji 

w roku (Mistrz Wiosny i Mistrz Jesieni). Jedna edyc ja składa si ę z rundy zasadniczej i 
fazy play-off.  

3.  Spotkania ligowe odbywaj ą si ę w halach udost ępnionych dla BLK. Dopuszcza si ę rozegranie 
spotkania ligowego w hali nie uj ętej w terminarzu BLK, na zasadach okre ślonych przez 
niniejszy regulamin. 

4.  Udział poszczególnych dru żyn w rozgrywkach oparty jest na wpłacie opłaty wpis owej w 
okre ślonym terminie przed rozpocz ęciem ka żdej edycji. Wpisowe na ka żdą edycj ę rozgrywek 
jest ustalane przez Zarz ąd BLK, który przed edycj ą informuje przedstawicieli dru żyn o 
wysoko ści wpisowego. 

5.  Nad poprawno ści ą przebiegu rywalizacji czuwa Zarz ąd BLK oraz Komisja Dyscyplinarna.  
6.  Zarz ąd BLK przed ka żdą edycj ą informuje przedstawicieli dru żyn o systemie awansów i 

spadków w lidze. 
7.  Spotkania BLK s ędziowane s ą przez osoby wyznaczone przez Szefa Arbitrów BLK. 
8.  Weryfikacja wyniku zawodów dokonywana jest na podst awie protokołu zawodów. Protokół składa 

si ę z oryginału oraz dwóch kopii, po jednej dla ka żdej z dru żyn. 
9.  W obiektach, na terenie których rozgrywana jest Lig a, obowi ązuje zmiana obuwia dla 

wszystkich wchodz ących oraz zakaz palenia tytoniu i spo żywania napojów alkoholowych. 
10.  Naruszenie punktu 11 niniejszego Regulaminu mo że doprowadzi ć do wykluczenia dru żyny lub 

zawodnika z Ligi. 
 

II.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWODNIKÓW I DRUŻYN 
11.  Dru żyna musi posiada ć swoj ą nazw ę, kapitana, adres e-mail i telefon kontaktowy, oraz  skład 

osobowy – minimum 7 zawodników, maksymalnie 12. Dru żyna musi posiada ć jednolity strój 
sportowy. Ka żdy zawodnik musi posiada ć numer z przodu i z tyłu koszulki. W przypadku brak u 
stroju (jednolitego z dru żyną) lub braku numerów na koszulce s ędzia lub organizator ma 
prawo nie dopu ści ć zawodnika lub zespołu do gry. Kapitan dru żyny musi posiada ć widoczne 
oznaczenie swojej funkcji (na koszulce). 
W 1 Lidze wszyscy zawodnicy z danej dru żyny musz ą posiada ć jednolite koszulki i spodenki 
(ró żni ące si ę od siebie tylko numerami). W pierwszym meczu w sez onie, w którym dru żyna 
naruszy przepisy o strojach, kapitanowi zostanie ud zielone tylko ostrze żenie. W ka żdej 
nast ępnej sytuacji zawodnik, który b ędzie chciał mimo wszystko wyst ąpi ć w konkretnym 
meczu, b ędzie musiał uregulowa ć przed jego rozpocz ęciem opłat ę w wysoko ści 10,- zł. W 2 
Lidze od pocz ątku sezonu wszyscy zawodnicy z danej dru żyny musz ą posiada ć jednolite 
koszulki (ró żni ące si ę od siebie tylko numerami). W pierwszym meczu w sez onie, w którym 
dru żyna naruszy przepisy o strojach, kapitanowi zostani e udzielone tylko ostrze żenie. W 
każdej nast ępnej sytuacji zawodnik, który b ędzie chciał mimo wszystko wyst ąpi ć w 
konkretnym meczu, b ędzie musiał uregulowa ć przed jego rozpocz ęciem opłat ę w wysoko ści 10,- 
zł. W meczach półfinałowych i w finale 2 Ligi za na ruszenie przepisów o strojach 
niemo żliwe b ędzie udzielenie kapitanowi ostrze żenia, a opłata za ka żdego zawodnika, który 
będzie chciał mimo wszystko wyst ąpi ć w konkretnym meczu, b ędzie wynosi ć 20,- zł. W finale 
1 Ligi udzielenie ostrze żenia kapitanowi b ędzie równie ż niemo żliwe, a opłata b ędzie 
wynosi ć 50,- zł. 

12.  Nie ustala si ę limitu wieku dla zawodników graj ących w BLK, z zastrze żeniem posiadania 
pełnoletniego opiekuna w przypadku dru żyn, w składzie których s ą wył ącznie niepełnoletni 
zawodnicy. Funkcj ę opiekuna mo że sprawowa ć jeden z zawodników, który ma uko ńczone 18 lat. 
U osób niepełnoletnich wymagane jest dostarczenie p isemnej zgody prawnych opiekunów na gr ę 
w BLK. 

13.  W rozgrywkach BLK mog ą uczestniczy ć tylko zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni do gry w da nej 
dru żynie w bie żącej edycji rozgrywek. 

14.  Zawodnik w danej edycji mo że gra ć w barwach tylko jednej dru żyny. Zmiana barw zawodnika 
może nast ąpi ć po zako ńczeniu tej edycji. 

15.  Zawodnik zrzeszony w BLK ma obowi ązek posiada ć dokument stwierdzaj ący to żsamość i okazywa ć 
go na żądanie arbitrów spotkania lub organizatora rozgrywek . Kontrola dowodu to żsamości 
może nast ąpi ć do momentu podpisania przez arbitra protokołu spot kania.  

16.  Zgłoszenie nowego zawodnika do dru żyny mo że nast ąpi ć nawet bezpo średnio przed meczem, z 
zachowaniem postanowie ń pkt. 12, 17 i 38. Uzupełnianie składu mo że nast ępować: 
- w sezonie jesiennym do 31 grudnia, 
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- w sezonie wiosennym do 31 maja. 
 

17.  Dopuszcza si ę do rozgrywek BLK zawodników aktualnie zgłoszonych i uczestnicz ących w 
rozgrywkach klubowych lig Zwi ązków Koszykówki, Polskiego Zwi ązku Koszykówki, federacjach 
innych pa ństw – którzy nie uko ńczyli 19-tego roku życia (decyduje dzie ń urodzenia). Je żeli 
zawodnik, który uko ńczył 19 rok życia (decyduje rok urodzenia), jest zrzeszony w klu bie 
sportowym (sekcja koszykówki) i bierze udział w ww.  rozgrywkach w danym sezonie to, aby 
mógł wyst ępować w lidze BLK podlega karencji w wymiarze 6 miesi ęcy od daty zako ńczenia 
sezonu w którym był zgłoszony. 
Ponad to w ka żdej dru żynie mog ą wyst ępować, bez karencji, zawodnicy bior ący udział w 
rozgrywkach 3 ligi organizowanych przez Polski Zwi ązek Koszykówki, Okr ęgowe Zwi ązki 
Koszykówki lub federacje innych pa ństw, z nast ępuj ącymi zastrze żeniami: 
Pierwszy zawodnik – bezpłatnie (w ramach wpisowego) , drugi zawodnik – podwy ższone wpisowe 
o 100,- zł, trzeci zawodnik – podwy ższone wpisowe o 200,- zł, czwarty zawodnik – 
podwyższone wpisowe o 300,- zł itd. 

 
III.POSTANOWIENIA DOTYCZ ĄCE ROZGRYWANIA SPOTKAŃ 

18.  Terminarz rozgrywek ka żdej edycji BLK ustala Zarz ąd BLK lub osoby przez niego upowa żnione. 
19.  Ustala si ę soboty i niedziele jako dni rozgrywek Ligi (godzin y od 9.00 do 22.00) 
20.  Ocena gry o Mistrzostwo jest nast ępuj ąca: za ka żde wygrane spotkanie dru żynie zalicza si ę 

2 punkty, za pora żkę 1 punkt, a za pora żkę walkowerem 0 punktów (w małych punktach 0 : 
20). 

21.  Kolejno ść zespołów w tabeli ustala si ę wg Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówk ę 
przyj ętych przez Mi ędzynarodow ą Federacj ę Koszykówki (FIBA) w 2010 r. 

22.  Zawody zostan ą zweryfikowane jako przegrana bez gry (w małych pun ktach 0:20) w przypadku, 
gdy: 
• dru żyna z własnej winy nie stanie do zawodów lub spó źni si ę wi ęcej ni ż 15 minut, 
• dru żyna stawi si ę do rozpocz ęcia spotkania z mniejsz ą ilo ści ą zawodników ni ż pi ęciu, 
• dru żyna nie jest ubrana w jednolite stroje sportowe z n umerami z przodu i z tyłu 

koszulki (dru żyny I ligowe musz ą posiada ć identyczne stroje pod wzgl ędem kolorów, 
sposobu uszycia, rodzaju nadruków i numeracji), 

• w dru żynie bior ą udział zawodnicy nieuprawnieni do gry lub graj ą pod fałszywym 
nazwiskiem, 

• zaistniej ą jakie ś okoliczno ści, które z winy której ś z dru żyn uniemo żliwiaj ą 
przeprowadzenie zawodów lub rozegranie ich do ko ńca, 

• dru żyna ukarana finansowo nie wpłaci okre ślonej kwoty w podanym terminie. 
Dru żyna, z której powodu zawody zostan ą zweryfikowane jako walkower zostaje automatycznie 
obci ążona kar ą pieni ężną w wysoko ści 100,- zł (sto złotych), płatn ą przed rozegraniem 
nast ępnego meczu.  

23.  Jeżeli w zawodach o Mistrzostwo dru żyna popełni wykroczenie karane walkowerem, wówczas 
zweryfikowany wynik spotkania (małe punkty) wynosi:  
• gdy dru żyna wygrywa lub przegrywa ró żnic ą punktów mniejsz ą ni ż dwadzie ścia wynik 

zostaje zweryfikowany na 0 : 20, 
• gdy dru żyna przegrywa ró żnic ą punktów równ ą lub wi ększ ą ni ż dwadzie ścia - utrzymuje 

si ę wynik osi ągni ęty na boisku. 
24.  Jeżeli w momencie rozgrywania dwumeczu dru żyna odda mecz walkowerem: 

• w pierwszym spotkaniu - wówczas nie rozgrywane b ędzie spotkanie rewan żowe, a dru żyna, 
która nie stawiła si ę na zawody przegrywa bez gry (0 : 20, 0 :20), 

• w spotkaniu rewan żowym - awans do nast ępnej rundy uzyskuje dru żyna, która stawiła si ę 
na zawody, bez wzgl ędu na wynik pierwszego spotkania. 

25.  Jeżeli dru żyna w danej edycji nie stawi si ę na dwa spotkania, które zostan ą zweryfikowane 
jako walkowery, zostaje automatycznie wykluczona z aktualnych rozgrywek i zdegradowana do 
ligi ni ższej, bez wzgl ędu na etap rozgrywek. Wówczas uniewa żnia si ę dotychczas rozegrane 
spotkania przez t ę dru żynę i weryfikuje si ę wyniki jako walkowery dla przeciwników (0 : 
20). 

26.  W terminarzu na pierwszym miejscu wymieniony jest g ospodarz spotkania. W przypadku nie 
przybycia na spotkanie wyznaczonych arbitrów, spotk anie obowi ązany jest poprowadzi ć 
przedstawiciel dru żyny gospodarzy. 

27.  Spotkania musz ą by ć rozegrane w terminach podanych w terminarzu rozgry wek. Decyzj ę o 
zmianie terminów spotka ń podejmuje wył ącznie Zarz ąd BLK z przestrzeganiem poni ższych 
zasad: 
• wniosek dru żyny o przeło żenie spotkania wraz z pisemnym uzasadnieniem propoz ycj ą 

nowego terminu spotkania musi wpłyn ąć do niego nie pó źniej ni ż 14 dni od zaplanowanego 
terminu spotkania, 

• musi uzyska ć pisemn ą zgod ę przeciwnika w sprawie zmiany terminu spotkania, 
• ma obowi ązek zorganizowa ć i przeprowadzi ć zawody w terminie nie pó źniej jak 14 dni od 

daty spotkania wyznaczonego w terminarzu, ponosi ko szty wynajmu sali oraz opłaca dwóch 
arbitrów (jeden boiskowy i jeden stolikowy) wg staw ek umownych z arbitrami, 

• ma obowi ązek skontaktowa ć si ę z Szefem Arbitrów BLK celem uzgodnienia obsady na 
planowany przeło żony mecz, 

• musi skontaktowa ć si ę z biurem BLK, celem wprowadzenia korekty w termina rzu głównym. 
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Dru żyna, która nie wywi ąże si ę z podanych obowi ązków regulaminowych ukarana zostanie zgodnie 
z obowi ązuj ącym regulaminem rozgrywek.  Ze wzgl ędów sportowych i regulaminowych nie mo żna 
przekłada ć na termin pó źniejszy spotkania ostatniej kolejki rundy zasadnicz ej. 
28.  W sytuacjach podyktowanych dobrem Ligi lub reprezen tacji BLK, Zarz ąd BLK ma prawo 

przeło żyć ka żde spotkanie ligowe. 
29.  Nie mo żna przekłada ć terminów spotka ń w rundzie play-off i finałach. 
30.  Wszelkie pisemne obserwacje i notatki dotycz ące przebiegu spotkania, a prowadzone przez 

osoby drugie, nie stanowi ą podstawy do podwa żenia prawidłowo ści zapisu protokołu 
spotkania. Równie ż zapisy na ta śmie video nie stanowi ą podstawy do weryfikacji wyniku 
meczu, a jedynie mog ą słu żyć jako materiał dyscyplinarny. 

31.  Wszelkie protesty i odwołania powinny by ć składane na odwrocie oryginału spotkania, 
opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składaj ącej protest. Procedura ta 
powinna nast ąpi ć bezpo średnio po zako ńczonym spotkaniu po uprzednim poinformowaniu arbitr a 
funkcyjnego o zamiarze wniesienia uwag do protokołu  spotkania. Protest powinien by ć 
odnotowany na oryginale i obu kopiach protokołu spo tkania. Komisja Dyscyplinarna nie 
będzie rozpatrywała protestów, które wpłyn ą w terminie pó źniejszym. Decyzje Komisji 
Dyscyplinarnej s ą ostateczne. 

 
IV.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DYSCYPLINY 

32.  Ogół zachowa ń zawodników i dru żyn bior ących udział w zawodach jest oceniany przez arbitrów  
prowadz ących spotkanie. W przypadku ukarania zawodnika, tre nera lub dru żyny przewinieniem 
technicznym lub dyskwalifikuj ącym spraw ę rozpatruje Komisja Dyscyplinarna BLK, która 
podejmuje decyzj ę w oparciu o system kar, okre ślaj ąc sankcje za konkretne wykroczenie. 

33.  Zespoły uczestnicz ące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy oraz os oby towarzysz ące 
obowi ązane s ą przestrzega ć postanowienia przepisów gry w koszykówk ę i regulaminu BLK. 

34.  Dru żyna i jej zawodnicy ponosz ą pełn ą odpowiedzialno ść materialn ą za szkody wyrz ądzone 
przez jej zawodników, kibiców i osoby towarzysz ące podczas rozgrywek BLK. 

35.  Dyskwalifikacja lub zawieszenie powoduje, że dotkni ęta ni ą dru żyna lub jej członkowie nie 
mogą bra ć udziału w grach ligowych, pucharowych lub towarzys kich organizowanych przez BLK. 

36.  W przypadku, gdy odsuni ęcie od gry nie mo że by ć wyegzekwowane ze wzgl ędu na zako ńczenie 
rozgrywek w danej edycji, kary przechodz ą na nast ępny cykl rozgrywek. 

37.  Regulamin BLK zobowi ązuje wszystkich s ędziów do bezwzgl ędnego karania zawodników, trenerów 
i osób towarzysz ących dru żynie za wszelkie objawy niesportowego zachowania. J ednocze śnie 
wzywa si ę s ędziów do wypraszania z sali osób, które utrudniaj ą prowadzenie zawodów lub 
zakłócaj ą ich sportowy charakter. Zaistniałe sytuacje nale ży szczegółowo opisa ć w 
protokole zawodów. Nale ży te ż bezwzgl ędnie opisywa ć w protokole wszystkie przewinienia 
techniczne i dyskwalifikuj ące. 

 
SYSTEM KAR BLK 

Komisja Dyscyplinarna podejmuje decyzj ę o rozmiarze kary dla zawodnika stosownie do rodzaj u 
wykroczenia. 
Zawodnik ukarany kar ą automatyczn ą - odsuni ęcia od nast ępnego spotkania (wynikaj ącą z systemu 
kar) ma obowi ązek pauzowa ć w nast ępnym spotkaniu, które wyznaczone jest w terminarzu 
rozgrywek, a jego dru żyna ma obowi ązek nie dopu ści ć go do udziału w spotkaniu (bez wzgl ędu na 
fakt otrzymania lub nieotrzymania decyzji Komisji D yscyplinarnej o zawieszeniu zawodnika). 
W przypadku nieotrzymania od Komisji Dyscyplinarnej  informacji o ukaraniu zawodnika kar ą 
wi ększ ą - wówczas nale ży interpretowa ć przyznanie zawodnikowi kary minimalnej okre ślonej 
przez system kar. 
W przypadku przyznania przewinienia technicznego dl a trenera za zachowanie si ę zawodników 
rezerwowych lub osób przebywaj ących na ławce rezerwowych, nale ży - o ile to mo żliwe - 
doprowadzi ć do wskazania (imiennego) osoby, która dokonała prz ekroczenia regulaminu - w celu 
ukarania konkretnego sprawcy, a nie trenera. 
W przypadku braku trenera lub osoby prowadz ącej dru żynę, lub w przypadku braku ustalenia 
sprawcy na ławce rezerwowych, zespół który otrzymuj e przewinienie techniczne za zachowanie 
osób znajduj ących si ę w strefie ławki rezerwowych po raz drugi w edycji ukarany odsuni ęciem 
od gry b ędzie kapitan dru żyny. 

• pierwsze i drugie przewinienie techniczne w danej e dycji – mo żliwe zawieszenie na 
minimum na jedno spotkanie – decyzja Komisji Dyscyp linarnej. 

• trzecie przewinienie techniczne w danej edycji - za wieszenie automatyczne na minimum 1 
spotkanie, 

• nast ępne przewinienie techniczne w danej edycji - zawies zenie automatyczne na minimum 
2 spotkania oraz decyzja Komisji Dyscyplinarnej o d alszej karze, 

• pierwsze przewinienie dyskwalifikuj ące - zawieszenie automatyczne na minimum 1 
spotkanie do usuni ęcia z Ligi wł ącznie, 

• nast ępne przewinienie dyskwalifikuj ące – zawieszenie automatyczne do ko ńca edycji oraz 
decyzja Komisji Dyscyplinarnej o dalszej karze na n ast ępną edycj ę, do usuni ęcia z Ligi 
wł ącznie, 

• Przewinienie techniczne po przewinieniu dyskwalifik uj ącym – zawieszenie na minimum 3 
spotkania, 

• Przewinienie dyskwalifikuj ące po przewinieniu technicznym (o ile przewinienie 
techniczne było ju ż na koncie zawodnika przed spotkaniem) – zawieszeni e automatyczne 
na minimum 3 spotkania, do usuni ęcia z Ligi wł ącznie. 
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Wyjątek: Zawodnik otrzymuj ący trzecie lub kolejne przewinienie techniczne w se zonie , które 
wyeliminuje go z gry w meczu finałowym, mo że wyst ąpi ć pisemnie z pro śbą do Komisji 
Dyscyplinarnej o zamian ę kary zawieszenia w meczu na kar ę finansow ą. 
Przedstawione kary s ą karami minimalnymi, w uzasadnionych przypadkach Ko misja mo że zastosowa ć 
kary wy ższe. Wszelkie przewinienia b ędą rozpatrywane indywidualnie.  
 

V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
38.  Zawodnicy bior ący udział w rozgrywkach BLK s ą zobowi ązani do wypełnienia O świadczenia o 

zrzeczeniu si ę wszelkich roszcze ń ubezpieczeniowych i odszkodowawczych wobec organiz atorów 
rozgrywek z tytułu uszkodzenia ciała powstałego pod czas gry w Bielskiej Lidze Koszykówki. 
Zawodnicy niepełnoletni dodatkowo przedstawiaj ą Oświadczenia podpisane przez prawnych 
opiekunów. 
Badania lekarskie pod k ątem zdolno ści do uprawiania sportu zawodnicy BLK powinni wykon ywać 
okresowo co pół roku na własny koszt. Nieposiadanie  aktualnych bada ń lekarskich jest 
decyzj ą prywatn ą ka żdego zawodnika, jednak że Zarz ąd BLK zaleca by takie badania ka żdy 
zawodnik regularnie wykonywał. 

39.  Przedstawiciele dru żyn bior ących udział w rozgrywkach BLK maj ą prawo do pisemnej oceny 
pracy arbitrów prowadz ących zawody (na odwrocie protokołu zawodów). 

40.  Arbitrzy wyst ępuj ący w BLK w charakterze zawodników nie powinni prowa dzi ć zawodów 
ligowych, w których bior ą udział dru żyny z tej samej ligi. Jednak że nie zawsze jest 
możliwe, by zawody s ędziowały osoby nie zwi ązane zawodniczo z BLK. 

41.  W rozgrywkach BLK obowi ązuj ą Przepisy przyj ęte przez Mi ędzynarodow ą Federacj ę Koszykówki 
(FIBA) w 2010 r. z nast ępuj ącą zmian ą: 
• przerwy mi ędzy I i II oraz III i IV kwart ą wynosz ą jedn ą minut ę, a mi ędzy II i III 

pi ęć minut (za wyj ątkiem meczy finałowych), 
42.  W czasie rozgrywek prowadzone b ędą wyszczególnione poni żej klasyfikacje, a zwyci ęzcy 

poszczególnych kategorii statystycznych zostan ą wyłonieni w dniu poprzedzaj ącym półfinały 
rozgrywane w obu ligach BLK:  
• najlepszy strzelec (czas trwania: do zako ńczenia rundy zasadniczej – I liga i II 

liga), liczy si ę średnia punktów (minimum cztery rozegrane mecze), 
• najlepszy w rzutach za 3 punkty (czas trwania: do z ako ńczenia rundy zasadniczej – I 

liga i II liga) liczy si ę średnia punktów (minimum cztery rozegrane mecze), 
• asyst (czas trwania: do zako ńczenia rundy zasadniczej – I liga i II liga) liczy si ę 

średnia asyst (minimum cztery rozegrane mecze), 
• zbiórek (czas trwania: do zako ńczenia rundy zasadniczej – I liga i II liga) liczy si ę 

średnia zbiórek (minimum cztery rozegrane mecze), 
• przechwytów (czas trwania: do zako ńczenia rundy zasadniczej – I liga i II liga) liczy 

si ę średnia przechwytów (minimum cztery rozegrane mecze) , 
• bloków (czas trwania: do zako ńczenia rundy zasadniczej – I liga i II liga) liczy si ę 

średnia bloków (minimum cztery rozegrane mecze), 
• najskuteczniejszego (czas trwania: do zako ńczenia rundy zasadniczej – I liga i II 

liga) liczy si ę procent skuteczno ści za 2 pkt (minimum dziesi ęć celnych i cztery 
rozegrane mecze), 

• najskuteczniejszego za 3 pkt (czas trwania: do zako ńczenia rundy zasadniczej – I liga 
i II liga) liczy si ę procent skuteczno ści za 3 pkt (minimum siedem celnych i cztery 
rozegrane mecze), 

• najskuteczniejszego z rzutów wolnych (czas trwania:  do zako ńczenia rundy zasadniczej – 
I liga i II liga) liczy si ę procent skuteczno ści punktów zdobytych z rzutów wolnych 
(minimum dziesi ęć celnych i cztery rozegrane mecze), 

• klasyfikacja dru żynowa fair-play; zwyci ęzc ą tej klasyfikacji zostanie dru żyna, której 
stosunek punktów (licz ąc: faul = 1 punkt; faul niesportowy = 2 punkty; fau l techniczny 
= 10 punktów; faul dyskwalifikuj ący = 25 punktów; oddanie meczu walkowerem na skutek  
niestawiennictwa zespołu = 100 punktów) do ilo ści rozegranych meczów b ędzie 
najmniejszy, pod warunkiem, że dru żyna uko ńczy rozgrywki (czas trwania w obu ligach – 
do meczów półfinałowych wł ącznie). Nagrod ą w tej klasyfikacji jest znaczna zni żka 
opłaty wpisowej w nast ępnej edycji rozgrywek. 

43.  Zarz ąd BLK, ma prawo do podejmowania decyzji w ka żdej kwestii wyra źnie nie okre ślonej w 
niniejszym regulaminie BLK i Oficjalnych Przepisach  Gry w Koszykówk ę przyj ętych przez 
Międzynarodow ą Federacj ę Koszykówki (FIBA) w 2010 r. 

44.  Regulamin w powy ższej formie obowi ązuje od dnia 16 lutego 2011 r. 
 

Bielska Liga Koszykówki www.blk.com.pl  
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tel. +48 609 81 28 81  
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Komisji Dyscyplinarnej i Rewizyjnej – Marcin Jacobs on  
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