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

 

 

I   Postanowienia wstępne 

II  Postanowienia dotyczące zawodników i drużyn 

III   Postanowienia dotyczące rozgrywania spotkań 

IV    Postanowienia dotyczące dyscypliny 

V   Postanowienia końcowe 

 

I.POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
1. Rozgrywki BLK są organizowane dla miłośników koszykówki, bez względu na wzrost, płeć i 

rejon zamieszkania. 

2. BLK jest zorganizowana jest na zasadzie gry o mistrzostwo i rozgrywana w systemie dwóch 
edycji w roku (Mistrz Wiosny i Mistrz Jesieni). Jedna edycja składa się z rundy 

zasadniczej i fazy play-off.  

3. Spotkania ligowe odbywają się w salach udostępnionych dla BLK. Dopuszcza się rozegranie 
spotkania ligowego w sali nie ujętej w terminarzu BLK, na zasadach określonych przez 

niniejszy regulamin. 

4. Udział poszczególnych drużyn w rozgrywkach oparty jest na wpłacie opłaty wpisowej w 

określonym terminie przed rozpoczęciem każdej edycji. Wpisowe na każdą edycję rozgrywek 

jest ustalane przez Zarząd BLK, który przed edycją informuje przedstawicieli drużyn o 

wysokości wpisowego. 

5. Nad poprawnością przebiegu rywalizacji czuwa Zarząd BLK oraz Komisja Dyscyplinarna.  
6. Zarząd BLK przed każdą edycją informuje przedstawicieli drużyn o systemie awansów i 

spadków w lidze. 

7. Spotkania BLK sędziowane są przez osoby wyznaczone przez Szefa Arbitrów BLK. 
8. Weryfikacja wyniku zawodów dokonywana jest na podstawie protokołu zawodów. Protokół składa 

się z oryginału oraz dwóch kopii, po jednej dla każdej z drużyn. 

9. W obiektach, na terenie których rozgrywana jest Liga, obowiązuje zmiana obuwia dla 

wszystkich wchodzących oraz zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. 

10. Naruszenie punktu 11 niniejszego Regulaminu może doprowadzić do wykluczenia drużyny lub 
zawodnika z Ligi. 

 

II.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWODNIKÓW I DRUŻYN 
11. Drużyna musi posiadać swoją nazwę, kapitana, adres e-mail i telefon kontaktowy, oraz skład 

osobowy – minimum 7 zawodników, maksymalnie 12. Drużyna musi posiadać jednolity strój 

sportowy. Każdy zawodnik musi posiadać numer z przodu i z tyłu koszulki. W przypadku braku 

stroju (jednolitego z drużyną) lub braku numerów na koszulce sędzia lub organizator ma 

prawo nie dopuścić zawodnika lub zespołu do gry. Kapitan drużyny musi posiadać widoczne 

oznaczenie swojej funkcji (na koszulce). 

12. Nie ustala się limitu wieku dla zawodników grających w BLK, z zastrzeżeniem posiadania 
pełnoletniego opiekuna w przypadku drużyn, w składzie których są wyłącznie niepełnoletni 

zawodnicy. Funkcję opiekuna może sprawować jeden z zawodników, który ma ukończone 18 lat. 

U osób niepełnoletnich wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody prawnych opiekunów na grę 

w BLK. 

13. W rozgrywkach BLK mogą uczestniczyć tylko zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni do gry w danej 
drużynie w bieżącej edycji rozgrywek. 

14. Zawodnik w danej edycji może grać w barwach tylko jednej drużyny. Zmiana barw zawodnika 
może nastąpić po zakończeniu tej edycji. 

15. Zawodnik zrzeszony w BLK ma obowiązek posiadać dokument stwierdzający tożsamość i okazywać 
go na żądanie arbitrów spotkania lub organizatora rozgrywek. Kontrola dowodu tożsamości 

może nastąpić do momentu podpisania przez arbitra protokołu spotkania.  

16. Zgłoszenie nowego zawodnika do drużyny może nastąpić nawet bezpośrednio przed meczem, z 
zachowaniem postanowień pkt. 12, 17 i 38. Uzupełnianie składu może następować do dnia: 

I liga – pierwszy mecz play off,  

II liga – pierwszy mecz play off. 

17. Dopuszcza się do rozgrywek BLK zawodników aktualnie zgłoszonych i uczestniczących w 

rozgrywkach klubowych lig Związków Koszykówki, Polskiego Związku Koszykówki, federacjach 

innych państw – którzy nie ukończyli 19-tego roku życia (decyduje dzień urodzenia). Jeżeli 

zawodnik, który ukończył 19 rok życia (decyduje rok urodzenia), jest zrzeszony w klubie 

sportowym (sekcja koszykówki) i bierze udział w ww. rozgrywkach w danym sezonie to, aby 

mógł występować w lidze BLK podlega karencji w wymiarze 6 miesięcy od daty zakończenia 

sezonu w którym był zgłoszony. 

Ponad to w każdej drużynie mogą występować, bez karencji, zawodnicy biorący udział w 

rozgrywkach 3 ligi organizowanych przez Polski Związek Koszykówki, Okręgowe Związki 

Koszykówki lub federacje innych państw, z następującymi zastrzeżeniami: 
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Pierwszy zawodnik – bezpłatnie (w ramach wpisowego), drugi zawodnik – podwyższone wpisowe 

o 100,- zł, trzeci zawodnik – podwyższone wpisowe o 200,- zł, czwarty zawodnik – 

podwyższone wpisowe o 300,- zł itd. 

 

III.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA SPOTKAŃ 
18. Terminarz rozgrywek każdej edycji BLK ustala Zarząd BLK lub osoby przez niego upoważnione. 
19. Ustala się soboty i niedziele jako dni rozgrywek Ligi (godziny od 9.00 do 22.00) 
20. Ocena gry o Mistrzostwo jest następująca: za każde wygrane spotkanie drużynie zalicza się 

2 punkty, za porażkę 1 punkt, a za porażkę walkowerem 0 punktów (w koszach 0 : 20). 

21. Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg. Oficjalnych Przepisach Gry w Koszykówkę 

przyjętych przez Międzynarodową Federację Koszykówki (FIBA) w 2010 r. 

22. Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (w małych punktach 0:20) w przypadku, 
gdy: 

 drużyna z własnej winy nie stanie do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut, 

 drużyna stawi się do rozpoczęcia spotkania z mniejszą ilością zawodników niż pięciu, 

 drużyna nie jest ubrana w jednolite stroje sportowe z numerami z przodu i z tyłu 

koszulki (drużyny I ligowe muszą posiadać identyczne stroje pod względem kolorów, 

sposobu uszycia, rodzaju nadruków i numeracji), 

 w drużynie biorą udział zawodnicy nieuprawnieni do gry lub grają pod fałszywym 

nazwiskiem, 

 zaistnieją jakieś okoliczności, które z winy którejś z drużyn uniemożliwiają 

przeprowadzenie zawodów lub rozegranie ich do końca, 

 drużyna ukarana finansowo nie wpłaci określonej kwoty w podanym terminie. 

Drużyna, z której powodu zawody zostaną zweryfikowane jako walkower zostaje automatycznie 

obciążona karą pieniężną w wysokości 100,- zł (sto złotych), płatną przed rozegraniem 

następnego meczu.  

23. Jeżeli w zawodach o Mistrzostwo drużyna popełni wykroczenie karane walkowerem, wówczas 
zweryfikowany wynik spotkania (małe punkty) wynosi: 

 gdy drużyna wygrywa lub przegrywa różnicą punktów mniejszą niż dwadzieścia wynik 

zostaje zweryfikowany na 0 : 20, 

 gdy drużyna przegrywa różnicą punktów równą lub większą niż dwadzieścia - utrzymuje 

się wynik osiągnięty na boisku. 

24. Jeżeli w momencie rozgrywania dwumeczu drużyna odda mecz walkowerem: 

 w pierwszym spotkaniu - wówczas nie rozgrywane będzie spotkanie rewanżowe, a drużyna, 

która nie stawiła się na zawody przegrywa bez gry (0 : 20, 0 :20), 

 w spotkaniu rewanżowym - awans do następnej rundy uzyskuje drużyna, która stawiła się 

na zawody, bez względu na wynik pierwszego spotkania. 

25. Jeżeli drużyna w danej edycji nie stawi się na dwa spotkania, które zostaną zweryfikowane 
jako walkowery, zostaje automatycznie wykluczona z aktualnych rozgrywek i zdegradowana do 

ligi niższej, bez względu na etap rozgrywek. Wówczas unieważnia się dotychczas rozegrane 

spotkania przez tę drużynę i weryfikuje się wyniki jako walkowery dla przeciwników (0 : 

20). 

26. W terminarzu na pierwszym miejscu wymieniony jest gospodarz spotkania. W przypadku nie 
przybycia na spotkanie wyznaczonych arbitrów, spotkanie obowiązany jest poprowadzić 

przedstawiciel drużyny gospodarzy. 

27. Spotkania muszą być rozegrane w terminach podanych w terminarzu rozgrywek. Decyzję o 

zmianie terminów spotkań podejmuje wyłącznie Zarząd BLK z przestrzeganiem poniższych 

zasad: 

 wniosek drużyny o przełożenie spotkania wraz z pisemnym uzasadnieniem propozycją 

nowego terminu spotkania musi wpłynąć do niego nie później niż 14 dni od zaplanowanego 

terminu spotkania, 

 musi uzyskać pisemną zgodę przeciwnika w sprawie zmiany terminu spotkania, 

 ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić zawody w terminie nie później jak 14 dni od 

daty spotkania wyznaczonego w terminarzu, ponosi koszty wynajmu sali oraz opłaca dwóch 

arbitrów (jeden boiskowy i jeden stolikowy) wg stawek umownych z arbitrami, 

 ma obowiązek skontaktować się z Szefem Arbitrów BLK celem uzgodnienia obsady na 

planowany przełożony mecz, 

 musi skontaktować się z biurem BLK, celem wprowadzenia korekty w terminarzu głównym. 

Drużyna, która nie wywiąże się z podanych obowiązków regulaminowych ukarana zostanie zgodnie 

z obowiązującym regulaminem rozgrywek.  Ze względów sportowych i regulaminowych nie można 

przekładać na termin późniejszy spotkania ostatniej kolejki rundy zasadniczej. 

28. W sytuacjach podyktowanych dobrem Ligi lub reprezentacji BLK, Zarząd BLK ma prawo 

przełożyć każde spotkanie ligowe. 

29. Nie można przekładać terminów spotkań w rundzie play-off i finałach. 
30. Wszelkie pisemne obserwacje i notatki dotyczące przebiegu spotkania, a prowadzone przez 

osoby drugie, nie stanowią podstawy do podważenia prawidłowości zapisu protokołu 

spotkania. Również zapisy na taśmie video nie stanowią podstawy do weryfikacji wyniku 

meczu, a jedynie mogą służyć jako materiał dyscyplinarny. 

31. Wszelkie protesty i odwołania powinny być składane na odwrocie oryginału spotkania, 

opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Procedura ta 
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powinna nastąpić bezpośrednio po zakończonym spotkaniu po uprzednim poinformowaniu arbitra 

funkcyjnego o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania. Protest powinien być 

odnotowany na oryginale i obu kopiach protokołu spotkania. Komisja Dyscyplinarna nie 

będzie rozpatrywała protestów, które wpłyną w terminie późniejszym. Decyzje Komisji 

Dyscyplinarnej są ostateczne. 

 

IV.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DYSCYPLINY 
32. Ogół zachowań zawodników i drużyn biorących udział w zawodach jest oceniany przez arbitrów 

prowadzących spotkanie. W przypadku ukarania zawodnika, trenera lub drużyny przewinieniem 

technicznym lub dyskwalifikującym sprawę rozpatruje Komisja Dyscyplinarna BLK, która 

podejmuje decyzję w oparciu o system kar, określając sankcje za konkretne wykroczenie. 

33. Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy oraz osoby towarzyszące 
obowiązani są przestrzegać postanowienia przepisów gry w koszykówkę i regulaminu BLK. 

34. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone 
przez jej zawodników, kibiców i osoby towarzyszące podczas rozgrywek BLK. 

35. Dyskwalifikacja lub zawieszenie powoduje, że dotknięta nią drużyna lub jej członkowie nie 
mogą brać udziału w grach ligowych, pucharowych lub towarzyskich organizowanych przez BLK. 

36. W przypadku, gdy odsunięcie od gry nie może być wyegzekwowane ze względu na zakończenie 
rozgrywek w danej edycji, kary przechodzą na następny cykl rozgrywek. 

37. Regulamin BLK zobowiązuje wszystkich sędziów do bezwzględnego karania zawodników, trenerów 
i osób towarzyszących drużynie za wszelkie objawy nie sportowego zachowania. Jednocześnie 

wzywa się sędziów do wypraszania z sali osób, które utrudniają prowadzenie zawodów lub 

zakłócają ich sportowy charakter. Zaistniałe sytuacje należy szczegółowo opisać w 

protokole zawodów. Należy też bezwzględnie opisywać w protokole wszystkie przewinienia 

techniczne i dyskwalifikujące. 

 

SYSTEM KAR BLK 
Komisja Dyscyplinarna podejmuje decyzję o rozmiarze kary dla zawodnika stosownie do rodzaju 

wykroczenia. 

Zawodnik ukarany karą automatyczną - odsunięcia od następnego spotkania (wynikającą z systemu 

kar) ma obowiązek pauzować w następnym spotkaniu, które wyznaczone jest w terminarzu 

rozgrywek, a jego drużyna ma obowiązek nie dopuścić go do udziału w spotkaniu (bez względu na 

fakt otrzymania lub nieotrzymania decyzji Komisji Dyscyplinarnej o zawieszeniu zawodnika). 

W przypadku nieotrzymania od Komisji Dyscyplinarnej informacji o ukaraniu zawodnika karą 

większą - wówczas należy interpretować przyznanie zawodnikowi kary minimalnej określonej 

przez system kar. 

W przypadku przyznania przewinienia technicznego dla trenera za zachowanie się zawodników 

rezerwowych lub osób przebywających na ławce rezerwowych, należy - o ile to możliwe - 

doprowadzić do wskazania (imiennego) osoby, która dokonała przekroczenia regulaminu - w celu 

ukarania konkretnego sprawcy, a nie trenera. 

W przypadku braku trenera lub osoby prowadzącej drużynę, lub w przypadku braku ustalenia 

sprawcy na ławce rezerwowych, zespół który otrzymuje przewinienie techniczne za zachowanie 

osób znajdujących się w strefie ławki rezerwowych po raz drugi w edycji ukarany odsunięciem 

od gry będzie kapitan drużyny. 

 pierwsze i drugie przewinienie techniczne w danej edycji – możliwe zawieszenie na 

minimum na jedno spotkanie – decyzja Komisji Dyscyplinarnej. 

 trzecie przewinienie techniczne w danej edycji - zawieszenie automatyczne na minimum 1 

spotkanie, 

 następne przewinienie techniczne w danej edycji - zawieszenie automatyczne na minimum 

2 spotkania oraz decyzja Komisji Dyscyplinarnej o dalszej karze, 

 pierwsze przewinienie dyskwalifikujące - zawieszenie automatyczne na minimum 1 

spotkanie do usunięcia z Ligi włącznie, 

 następne przewinienie dyskwalifikujące – zawieszenie automatyczne do końca edycji oraz 

decyzja Komisji Dyscyplinarnej o dalszej karze na następną edycję, do usunięcia z Ligi 

włącznie, 

 Przewinienie techniczne po przewinieniu dyskwalifikującym – zawieszenie na minimum 3 

spotkania, 

 Przewinienie dyskwalifikujące po przewinieniu technicznym (o ile przewinienie 

techniczne było już na koncie zawodnika przed spotkaniem) – zawieszenie automatyczne 

na minimum 3 spotkania, do usunięcia z Ligi włącznie. 

Wyjątek: Zawodnik otrzymujący trzecie lub kolejne przewinienie techniczne w sezonie, które 

wyeliminuje go z gry w meczu finałowym, może wystąpić pisemnie z prośbą do Komisji 

Dyscyplinarnej o zamianę kary zawieszenia w meczu na karę finansową. 

Przedstawione kary są karami minimalnymi, w uzasadnionych przypadkach Komisja może zastosować 

kary wyższe. Wszelkie przewinienia będą rozpatrywane indywidualnie.  

 

V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
38. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach BLK są zobowiązani do wypełnienia Oświadczenia o 

zrzeczeniu się wszelkich roszczeń ubezpieczeniowych i odszkodowawczych wobec organizatorów 

rozgrywek z tytułu uszkodzenia ciała powstałego podczas gry w Bielskiej Lidze Koszykówki. 



 4 

Zawodnicy niepełnoletni dodatkowo przedstawiają Oświadczenia podpisane przez prawnych 

opiekunów. 

Badania lekarskie pod kątem zdolności do uprawiania sportu zawodnicy BLK powinni wykonywać 

okresowo co pół roku na własny koszt. Nieposiadanie aktualnych badań lekarskich jest 

decyzją prywatną każdego zawodnika, jednakże Zarząd BLK zaleca by takie badania każdy 

zawodnik regularnie wykonywał. 

39. Przedstawiciele drużyn biorących udział w rozgrywkach BLK mają prawo do pisemnej oceny 
pracy arbitrów prowadzących zawody (na odwrocie protokolu zawodów). 

40. Arbitrzy występujący w BLK w charakterze zawodników nie powinni prowadzić zawodów 

ligowych, w których biorą udział drużyny z tej samej ligi. Jednakże nie zawsze jest 

możliwe, by zawody sędziowały osoby nie związane zawodniczo z BLK. 

41. W rozgrywkach BLK obowiązują Przepisy przyjęte przez Międzynarodową Federację Koszykówki 
(FIBA) w 2010 r. z następującą zmianą: 

 przerwy między I i II oraz III i IV kwartą wynoszą jedną minutę, a między II i III 

pięć minut (za wyjątkiem meczy finałowych), 

42. W czasie rozgrywek prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

 najlepszy strzelec (czas trwania: do zakończenia rundy zasadniczej – I liga i II 

liga), liczy się średnia punktów (minimum cztery rozegrane mecze), 

 najlepszy w rzutach za 3 punkty (czas trwania: do zakończenia rundy zasadniczej – I 

liga i II liga) liczy się średnia punktów (minimum cztery rozegrane mecze), 

 asyst (czas trwania: do zakończenia rundy zasadniczej – I liga i II liga) liczy się 

średnia asyst (minimum cztery rozegrane mecze), 

 zbiórek (czas trwania: do zakończenia rundy zasadniczej – I liga i II liga) liczy się 

średnia zbiórek (minimum cztery rozegrane mecze), 

 przechwytów (czas trwania: do zakończenia rundy zasadniczej – I liga i II liga) liczy 

się średnia przechwytów (minimum cztery rozegrane mecze), 

 bloków (czas trwania: do zakończenia rundy zasadniczej – I liga i II liga) liczy się 

średnia bloków (minimum cztery rozegrane mecze), 

 najskuteczniejszego (czas trwania: do zakończenia rundy zasadniczej – I liga i II 

liga) liczy się procent skuteczności za 2 pkt (minimum dziesięć celnych i cztery 

rozegrane mecze), 

 najskuteczniejszego za 3 pkt (czas trwania: do zakończenia rundy zasadniczej – I liga 

i II liga) liczy się procent skuteczności za 3 pkt (minimum pięć celnych i cztery 

rozegrane mecze), 

 najskuteczniejszego z rzutów wolnych (czas trwania: do zakończenia rundy zasadniczej – 

I liga i II liga) liczy się procent skuteczności punktów zdobytych z rzutów wolnych 

(minimum pięć celnych i cztery rozegrane mecze), 

 klasyfikacja drużynowa fair-play; zwycięzcą tej klasyfikacji zostanie drużyna, której 

stosunek punktów (licząc: faul = 1 punkt; faul niesportowy = 2 punkty; faul techniczny 

= 10 punktów; faul dyskwalifikujący = 25 punktów; oddanie meczu walkowerem na skutek 

niestawiennictwa zespołu = 100 punktów) do ilości rozegranych meczów będzie 

najmniejszy, pod warunkiem, że drużyna ukończy rozgrywki (czas trwania w obu ligach – 

do meczów półfinałowych włącznie). Nagrodą w tej klasyfikacji jest znaczna zniżka 

opłaty wpisowej w następnej edycji rozgrywek. 

43. Zarząd BLK, ma prawo do podejmowania decyzji w każdej kwestii wyraźnie nie określonej w 
niniejszym regulaminie BLK i Oficjalnych Przepisach Gry w Koszykówkę przyjętych przez 

Międzynarodową Federację Koszykówki (FIBA) w 2010 r. 

44. Regulamin w powyższej formie obowiązuje od dnia 16 lutego 2011 r. 
 

Bielska Liga Koszykówki www.blk.com.pl 

 

Prezes BLK – Krzysztof Wiewióra 

tel. +48 609 81 28 81  

e-mail: biuro@blk.com.pl 

gg: 186363 

 

Przewodniczący  

Komisji Dyscyplinarnej i Rewizyjnej – Marcin Jacobson  

tel. +48 600 37 96 12  

e-mail: marcin@jacobson.pl 

 

 

Konto: 

PKO S.A. 52 1240 6449 1111 0000 5285 5317 

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

Bielska Liga Koszykówki 
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