FAQ – JAK ZMIENIĆ TERMIN MECZU W BIELSKIEJ LIDZE KOSZYKÓWKI?
I. WSTĘP
1. Wszystkich zainteresowanych przełożeniem terminu meczu w Bielskiej Lidze Koszykówki prosimy o
zapoznanie się z aktualnym Regulaminem BLK.
2. Przygotowanie terminarza na cały sezon to skomplikowany proces, związany bezpośrednio z
dostępem do wolnych terminów na hali „Victoria” przy ul. Bratków 16 w Bielsku-Białej, równomiernym
prowadzeniem rozgrywek dla wszystkich zespołów, obsadami sędziowskimi itp.
3. Przed rozpoczęciem rozgrywek w danej edycji prosimy przedstawicieli drużyn o poinformowanie
organizatorów o preferowanych godzinach oraz terminach rozgrywania spotkań przez reprezentowane
zespoły – jednak ze względu na ww. ograniczenia w praktyce stworzenie „idealnego dla wszystkich”
terminarza, mimo jak najlepszych chęci i włożonej w to pracy, jest po prostu niemożliwe.

II. JAK ZMIENIĆ TERMIN MECZU W BLK, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ JUŻ W TERMINARZU?
1. Zapoznać się z Regulaminem BLK.
2. Z uwagą przyjrzeć się terminarzowi na stronie www.blk.com.pl.
3. Pamiętać, że tradycyjnie mecze w 1 lidze rozgrywane są praktycznie tylko w niedziele, a w 2/3 lidze
w większości w soboty.
4. Uzyskać zgodę na przełożenie spotkania u przedstawiciela przeciwnej drużyny.
5. Znaleźć odpowiedni termin meczu znajdujący się już w terminarzu i uzyskać zgodę przedstawicieli
tych drużyn na wzajemne przełożenie spotkań.
6. W związku z zapisami zawartymi w poprzednich punktach – aby zmienić termin meczu należy
uzyskać zgodę u przedstawicieli trzech pozostałych drużyn, które są bezpośrednio związane ze
zmianami w terminarzu.
7. O wszystkich ustaleniach należy bezwzględnie powiadomić organizatorów rozgrywek na co
najmniej 14 dni przed terminem rozegrania tych meczów, w skrajnych przypadkach dopuszczony jest
nieco mniejszy odstęp czasowy, jednak prosimy o zachowanie w tym wszystkim zdrowego rozsądku.
8. W wyjątkowych okolicznościach, w których pewne sytuacje losowe dotyczą bezpośrednio większej
liczby zawodników konkretnej drużyny, spotkanie przewidziane w terminarzu pierwotnie na sobotę lub
niedzielę może być rozegrane w dzień roboczy (od poniedziałku do piątku). W tym przypadku drużyna
wnioskująca o zmianę terminu meczu zobowiązana jest do rezerwacji hali „Victoria” oraz pokrycia
związanych z tym kosztów. Na zgodę rozegrania meczu w opisanym w tym punkcie terminie
potrzebna jest bezwzględnie zgoda Zarządu BLK oraz Szefa Arbitrów BLK.
9. Uwaga! Jeżeli przedstawiciel zespołu przekładającego mecz nie posiada potrzebnych danych
kontaktowych (telefon, e-mail, komunikator) to prosimy o wiadomość na biuro@blk.com.pl –
udostępnimy odpowiednie informacje!
Dziękujemy!

