REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI KOBIET
ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji, prowadzenia oraz uczestnictwa
w rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet i Pucharu Polski organizowanych przez Polską Ligę
Koszykówki Kobiet Sp. z o.o., zwaną dalej PLKK.
2. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich klubów, zawodniczek, trenerów
i innych osób reprezentujących kluby sportowe biorące udział w rozgrywkach
organizowanych przez PLKK.
§2
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. klub sportowy – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność w zakresie
sportu kwalifikowanego i uczestnicząca lub zamierzająca uczestniczyć we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PLKK;
2. klub macierzysty – klub, w którym zawodniczka rozpoczęła udział we
współzawodnictwie sportowym w koszykówce;
3. klub aktualny - klub, z którym zawodniczka ma podpisany kontrakt lub podpisane
zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych w danym sezonie rozgrywkowym,
z wyłączeniem umowy szkoleniowej i umowy o wypożyczeniu;
4. kontrakt – umowa wiążąca zawodniczkę z klubem, którego barwy reprezentuje,
zawierająca przynajmniej: postanowienia odnośnie wzajemnych praw i obowiązków
klubu oraz zawodniczki, określenie czasu, na jaki obowiązuje oraz określenie sposobu
jej rozwiązania;
5. licencja klubowa – licencja wydawana klubowi sportowemu, uprawniająca do udziału
we współzawodnictwie sportowym w koszykówce;
6. licencja zawodniczki – licencja, wydawana osobie fizycznej posiadającej
obywatelstwo polskie, uprawniająca do udziału we współzawodnictwie sportowym
w koszykówce;
7. licencja okresowa – licencja potwierdzająca uprawnienie zawodniczki do
reprezentowania określonego klubu sportowego w danym sezonie i klasie rozgrywek
wydawana przez PLKK;
8. list czystości – zaświadczenie potwierdzające, że zawodniczka jest zawodniczką wolną,
wydane na druku zgodnym ze wzorem PZKosz przez:
- klub macierzysty lub
- klub aktualny lub
- Zarząd PLKK z urzędu.
9. Regulamin Współzawodnictwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki –
dokument regulujący zasady organizacji, prowadzenia oraz uczestnictwa we
współzawodnictwie sportowym w koszykówce organizowanym na terenie Polski przez
PZKosz, zwany dalej Regulaminem PZKosz;
10. rozgrywki
mistrzowskie
(Ekstraklasa
Kobiet)
sposób
organizacji
współzawodnictwa sportowego w koszykówce, zmierzający do wyłonienia najlepszej
drużyny, której zostaje przyznany tytuł Mistrza Polski, a także drużyny lub drużyn
tracących prawo do udziału w danej klasie rozgrywkowej;
11. rozpoczęcie sezonu – pierwszy dzień lipca roku kalendarzowego, w którym następuje
rozpoczęcie rozgrywek;
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12. zakończenie sezonu – ostatni dzień czerwca roku kalendarzowego, w którym następuje
zakończenie rozgrywek;
13. rozpoczęcie rozgrywek – dzień, na który Zarząd PLKK wyznaczył pierwszy termin
rozgrywek mistrzowskich w określonej klasie rozgrywkowej;
14. zakończenie rozgrywek – dzień, na który Zarząd PLKK wyznaczył ostatni termin
rozgrywek mistrzowskich w określonej kategorii lub dzień, w którym rozegrano ostatni
mecz w ramach rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej;
15. szkolenie młodzieżowe – udział we współzawodnictwie sportowym grupy
zawodniczek występujących w klasie rozgrywkowej U-20 lub niższej.
16. udział w grze – wejście zawodniczki do gry w rozumieniu przepisów gry
w koszykówkę;
17. udział w rozgrywkach – wpisanie zawodnika do protokołu meczu;
18. umowa o współpracy – umowa regulująca wieloletnią współpracę między klubami
na zasadach określonych w Regulaminie PZKosz;
19. umowa szkoleniowa – umowa między klubami, które nie posiadają drużyn w tej samej
klasie rozgrywkowej, na mocy której zawodniczka może reprezentować jednocześnie
barwy dwóch klubów z zastrzeżeniami zawartymi w § 82 Regulaminu PZKosz.
20. wypożyczenie – możliwość czasowego reprezentowania innego klubu sportowego niż
klub macierzysty lub klub aktualny, niezwiązana ze zmianą barw klubowych
zawodniczki;
21. WZKosz - Wojewódzki Związek Koszykówki;
22. zawodniczka – osoba fizyczna posiadająca licencję uprawniającą do uczestnictwa
we współzawodnictwie sportowym w koszykówce;
23. zawodniczka–uczennica – zawodniczka objęta programem szkolenia Polskiego
Związku Koszykówki, która:
1) jest uczennicą Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZKosz lub
2) jest absolwentką Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZKosz do czasu pierwszej
zmiany barw klubowych
24. zawodniczka niepełnoletnia – zawodniczka, która nie ukończyła 18 roku życia;
25. zawodniczka – reprezentantka Polski – zawodniczka, która w momencie
podejmowania decyzji o zmianie barw klubowych na podstawie niniejszego
Regulaminu brała udział w oficjalnych zawodach FIBA lub w kwalifikacjach do nich
w jakiejkolwiek kategorii wiekowej w ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych
poprzedzających rozpoczęcie procedury zmiany barw klubowych;
26. zawodniczka wolna – zawodniczka, która nie ma podpisanego ważnego kontraktu lub
zobowiązania do reprezentowania barw klubowych;
27. zawodniczka własna – zawodniczka, która:
1) w poprzednim sezonie była zawodniczką tego klubu i przed dniem zgłoszenia do
rozgrywek nie zmieniała barw klubowych lub,
2) w danym sezonie rozgrywkowym posiadała już ważną licencję okresową do tego
klubu uprawniającą do gry w innej klasie rozgrywkowej lub,
3) po raz pierwszy przystępuje do współzawodnictwa sportowego w koszykówce;
28. zawodniczka – wychowanka – zawodniczka, która po raz pierwszy zmienia barwy
klubowe (z wyłączeniem postanowień § 60 ust. 4 Regulaminu PZKosz), spełniająca
łącznie następujące warunki:
a) ukończyła lub ukończy co najmniej 12 lat w roku, w którym dokonywana jest
zmiana barw klubowych,
b) w macierzystym klubie sportowym brała udział we współzawodnictwie sportowym
w koszykówce w okresie co najmniej dwóch sezonów przed zmianą przynależności
klubowej,
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29.

30.

31.
32.

33.

c) zawodniczka wypożyczona nadal posiada status wychowanki, o ile spełnia powyższe
warunki. Okres wypożyczenia nie zalicza się do okresu wymienionego w punkcie b).
zawodniczka profesjonalna – zawodniczka uprawiająca sport na podstawie umowy
o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze i otrzymująca za to
wynagrodzenie;
zawodniczka-amator – zawodniczka uprawiająca sport na podstawie podpisanego
przez siebie zobowiązania do gry, otrzymująca w związku z reprezentowaniem barw
klubu co najwyżej stypendium sportowe;
zawodniczka zagraniczna – zawodniczka nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
zmiana barw klubowych – transfer zawodniczki z jednego klubu sportowego do
innego klubu sportowego niezwiązany z podpisaniem umowy o wypożyczeniu lub
umowy szkoleniowej. Za rozpoczęcie procedury zmiany barw klubowych uważa się
złożenie przez zawodniczkę wniosku o wpis na listę transferową;
zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych – pisemne przyrzecznie
zawodniczki do reprezentowania barw klubowych w danym sezonie rozgrywkowym.

ROZDZIAŁ II: PROWADZENIE ROZGRYWEK
§3
1. Rozgrywki Ekstraklasy Kobiet oraz Pucharu Polski prowadzi PLKK.
2. Rozgrywki Ekstraklasy Kobiet i Pucharu Polski, prowadzone przez PLKK, rozgrywane
są na podstawie obowiązujących przepisów gry w koszykówkę, zatwierdzonych przez
Międzynarodową Federację Koszykówki FIBA, z uwzględnieniem zmian i poprawek
wprowadzanych przez uprawnione organy, a także na podstawie przepisów niniejszego
Regulaminu.
3. Zmiany warunków uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym (liczba
drużyn, spadki i awanse) organizowanym przez PLKK ustala Zarząd PLKK co najmniej
dwanaście miesięcy przed rozpoczęciem sezonu po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Nadzorczej PLKK.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

§4
Warunkiem uczestniczenia klubu w rozgrywkach organizowanych przez PLKK jest
posiadanie licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym (licencji
klubowej) wydawanej przez PZKosz.
Warunkiem uczestniczenia klubu w rozgrywkach organizowanych przez PLKK jest
posiadania statusu płatnika podatku VAT.
Warunkiem uczestniczenia zawodniczek obywatelstwa polskiego w rozgrywkach
organizowanych przez PLKK jest posiadanie licencji zawodniczki wydawanej przez
PZKosz oraz licencji okresowej na grę w rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet i Pucharu
Polski wydawanej przez Zarząd PLKK.
Warunkiem uczestniczenia zawodniczek nieposiadających obywatelstwa polskiego
w rozgrywkach organizowanych przez PLKK, jest posiadanie licencji okresowej na grę
w rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet i Pucharu Polski wydawanej przez Zarząd PLKK.
Szczegółowe warunki udzielania licencji klubowej i licencji zawodniczek określa Zarząd
PZKosz w Regulaminie PZKosz.
Szczegółowe warunki udzielania licencji okresowej zawodniczek określa Zarząd PLKK
w niniejszym Regulaminie.
Zawody Ekstraklasy Kobiet oraz mecze Pucharu Polski rozgrywane są w każdym roku
w systemie jesień-wiosna.
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8. Decyzja odnośnie ustalenia systemu rozgrywek Ekstraklasy Kobiet oraz regulaminu opłat
winna być podjęta przez Zarząd PLKK, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej PLKK,
przed rozpoczęciem sezonu.
9. Szczegółowy system rozgrywek ustalany jest odrębnie i publikowany w formie
komunikatu.
10. Zawody Pucharu Polski rozgrywane są w systemie ustalanym każdorazowo przed
rozpoczęciem rozgrywek.
§5
1. Klubowi, który nabył uprawnienia do udziału w ekstraklasie kobiet służy prawo
przekazania takich uprawnień innemu klubowi jedynie w przypadku zmian
organizacyjnych takich jak połączenie klubów, zmiana formy prawnej funkcjonowania
klubu, przekazanie sekcji lub drużyny koszykówki albo likwidacja klubu bądź sekcji.
Wniosek klubu o nabycie uprawnień wymaga złożenia dokumentu potwierdzającego
przejęcie ewentualnych zobowiązań finansowych klubu przejmowanego przez klub
przejmujący.
2. Zgodę na przekazanie uprawnień, o których mowa w ust. 1, wydaje Zarząd PLKK.
3. Decyzja o odmowie wyrażenia zgody wymaga uzasadnienia i może być zaskarżana
w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu.
4. Zawodniczka nie będąca wychowanką zmieniającą barwy klubowe w przypadku
przekazania sekcji lub drużyny do innego klubu traktowana jest jako zawodniczka
nowego klubu i nie jest wymagany jej wpis na listę transferową pod warunkiem
wyrażenia przez nią pisemnej zgody na reprezentowanie barw nowego klubu.
5. Zawodniczka nie będąca wychowanką zmieniającą barwy klubowe w przypadku
likwidacji sekcji lub klubu traktowana jest jako zawodniczka wolna.
§6
1. Zarząd PLKK ma prawo do przyznania „dzikiej karty” w prowadzonych rozgrywkach dla
uzupełnienia liczby drużyn wynikającej z przyjętego systemu rozgrywek.
2. Zasady przyznawania „dzikiej karty” określa Zarząd PLKK po uzyskaniu opinii Rady
Nadzorczej PLKK.
§7
1. Klub uczestniczący w rozgrywkach, o których mowa w § 1, zobowiązany jest do
bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów
i postanowień obowiązujących w PLKK.
2. Klub uczestniczący w rozgrywkach, o których mowa w § 1, zobowiązany jest do
bezwzględnego przestrzegania regulaminów i postanowień obowiązujących
w Polskim Związku Koszykówki.
§8
1. PLKK jest odpowiedzialna za weryfikację w każdym sezonie obiektów sportowych (hal
sportowych), w których rozgrywane są mecze Ekstraklasy Kobiet i Pucharu Polski,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami państwowymi oraz wymaganiami
PLKK, PZKosz i FIBA.
2. Zaświadczenie (certyfikat) o przeprowadzeniu weryfikacji jest niezbędnym warunkiem
zakwalifikowania obiektu sportowego do rozgrywania w nim spotkań Ekstraklasy Kobiet
i Pucharu Polski.
3. Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości określonej przez Zarząd PLKK,
w kwocie nieprzekraczającej kosztów wydania certyfikatu.
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4. Certyfikat wydawany jest na okres jednego sezonu rozgrywkowego lub na okres krótszy
niż jeden sezon.
5. PLKK może, po uprzednim powiadomieniu zainteresowanego klubu, dokonywać
kolejnych weryfikacji obiektów sportowych w trakcie sezonu rozgrywkowego, o ile
zaistnieją wątpliwości odnośnie warunków technicznych i bezpieczeństwa rozgrywania
meczów.
6. PLKK może wydawać dyspozycje odnośnie przystosowania obiektu do rozgrywania
w nim spotkań, w tym również w zakresie wymagań sponsorów rozgrywek i mediów
relacjonujących przebieg spotkań.
7. PLKK może podjąć decyzję o cofnięciu certyfikatu w razie stwierdzenia, że obiekt
przestał spełniać wymagane warunki techniczne i bezpieczeństwa rozgrywania meczów.
Decyzja w tym zakresie wymaga uzasadnienia na piśmie.
8. W przypadku wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie dopuszczenia obiektu do
rozgrywania w nim spotkań, ostateczną decyzję podejmuje Komisja Odwoławcza
PZKosz jako druga instancja. Każdorazowo, wydanie rozstrzygnięcia poprzedzone
będzie wysłuchaniem opinii PLKK oraz zainteresowanego klubu.
§9
1. Zawody Ekstraklasy Kobiet oraz mecze Pucharu Polski prowadzą sędziowie delegowani
przez Kolegium Sędziów PZKosz.
2. W przypadku nieprzybycia na zawody sędziów wyznaczonych do ich prowadzenia,
spotkanie powinni prowadzić sędziowie obecni w obiekcie sportowym, z wyłączeniem
sędziów bezpośrednio związanych z grającymi zespołami (trener, kierownik, itp.)
3. Obsadę sędziowską w przypadku, o którym mowa w ust. 2, ustala w kolejności:
1) komisarz techniczny;
2) przedstawiciel Zarządu PZKosz, o ile jest obecny na zawodach;
3) przedstawiciel Kolegium Sędziów PZKosz, o ile jest obecny na zawodach;
4) upoważniony przedstawiciel gospodarza zawodów po uzgodnieniu z kierownikiem lub
trenerem zespołu gości.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, zawody muszą być rozegrane jako mistrzowskie
pomimo zmiany obsady sędziowskiej oraz godziny rozpoczęcia spotkania.
5. Zarząd PLKK, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą PLKK i w porozumieniu
z Zarządem PZKosz, określa zasady wynagradzania sędziów za prowadzenie spotkań
Ekstraklasy Kobiet oraz Pucharu Polski.
§ 10
1. Zarząd PLKK uprawniony jest do wyznaczania na poszczególne mecze komisarzy
technicznych PLKK, jak również obserwatorów.
2. Prawa i obowiązki komisarza technicznego określone zostaną odrębnie.
3. Obserwator ma prawo do podjęcia w trybie natychmiastowym wszelkich decyzji, do
wydania których PLKK lub PZKosz są uprawnione w myśl regulaminów, dotyczących
organizacji, przebiegu meczu oraz spraw dyscyplinarnych.
4. Wskazane z § 9 ust. 5 uprawnienia Zarządu PLKK stosuje się odpowiednio również
w stosunku do komisarzy technicznych i obserwatorów.
§ 11
1. Weryfikację wyniku zawodów przeprowadza PLKK na podstawie protokołów
meczowych. Do weryfikacji meczu służyć może także zapis meczu na płycie DVD,
a także inne źródła dowodowe.
2. Decyzje w przedmiocie weryfikacji spotkań mistrzowskich wydaje PLKK
w komunikatach. W przypadku weryfikacji spotkania w sposób inny niż osiągnięty na
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boisku, PLKK wydaje decyzję odpowiednio uzasadnioną i przekazuje ją bezpośrednio po
jej podjęciu do zainteresowanych klubów.
3. Od wskazanej w ust. 2 decyzji PLKK, zainteresowany klub może złożyć odwołanie do
Komisji Odwoławczej PZKosz w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji.
W fazie play-off odwołanie winno być złożone niezwłocznie, do 6 godzin od momentu
otrzymania decyzji.
4. Wysokość opłaty dotyczącej składanego odwołania ustalana jest każdorazowo przed
rozpoczęciem sezonu przez Zarząd PLKK w Regulaminie opłat.

1.

2.

3.

4.

§ 12
Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrane walkowerem jeżeli drużyna:
1) bez stosownego usprawiedliwienia nie stawi się na miejsce zawodów, spóźnia się na
nie powyżej 15 minut bez uzasadnionego powodu lub nie chce rozpocząć spotkania;
2) jako gospodarz spotkania nie zapewnia na 20 minut przed jego rozpoczęciem
co najmniej dwóch niezniszczonych piłek do koszykówki, spełniających wymogi
przepisów gry w koszykówkę;
3) posiada przed rozpoczęciem spotkania mniej niż 5 zawodniczek uprawnionych do gry;
4) schodzi z boiska przed regulaminowym zakończeniem spotkania;
5) rozegrała spotkanie mając w swoim składzie zawodniczkę (zawodniczki)
nieuprawnioną do gry;
6) jako gospodarz, w ocenie komisarza technicznego, a w przypadku jego nieobecności
sędziego głównego zawodów, nie zapewnia bezpieczeństwa przed i w czasie
rozgrywania spotkania;
7) nie spowoduje zejścia z boiska zawodniczki tej drużyny, ukaranej faulem
dyskwalifikującym;
8) nie spowoduje opuszczenia ławki drużyny przez trenera, asystenta trenera lub osoby
towarzyszącej tej drużyny ukaranej faulem dyskwalifikującym;
9) została zawieszona w swoich prawach związanych z rozgrywkami.
Zwolnienie lekarskie o niezdolności do gry kilku zawodniczek danej drużyny nie stanowi
automatycznie usprawiedliwienia nieobecności drużyny na zawodach. Decyzję
ostateczną w sprawie uznania nieobecności na zawodach za usprawiedliwioną podejmuje
Zarząd PLKK.
Mimo zaistnienia przesłanek wskazanych w ust.1 można odstąpić od orzeczenia
walkowera w razie wystąpienia istotnych okoliczności usprawiedliwiających. W takich
przypadkach decyzję podejmuje Zarząd PLKK.
W razie spóźnienia drużyny na zawody, z wyjątkiem spóźnienia skutkującego
orzeczeniem przegranej bez gry, klub zobowiązany jest do przesłania do PLKK
pisemnego wyjaśnienia przyczyny spóźnienia. W przypadku nieuzasadnionego
spóźnienia, klub może zostać ukarany karą w wysokości określonej przez Zarząd PLKK
w przepisach dyscyplinarnych. Powyższe nie uchybia możliwości dochodzenia przez
PLKK lub zainteresowany klub odszkodowania za poniesione straty na zasadach
ogólnych.

§ 13
1. Przegranie spotkania walkowerem powoduje przyznanie drużynie przeciwnej wygranej
z wynikiem 20:0 w punktach koszowych i 2:0 w punktach meczowych.
2. W serii dwumeczowej (u siebie i na wyjeździe) z sumowaną punktacją i w rozgrywkach
play off (play out) do dwóch zwycięstw, drużyna, która przegrywa walkowerem
w pierwszym, drugim lub trzecim meczu przegrywa walkowerem całą serię lub play off
(play out).
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3. W przypadku orzeczenia obustronnego walkowera obie drużyny otrzymują zero
(0) punktów meczowych i zero (0) punktów koszowych.
4. Przegrana walkowerem powoduje nałożenie na klub kary pieniężnej na zasadach
określonych w przepisach dyscyplinarnych.
5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd PLKK może odstąpić od nałożenia kary
pieniężnej.

1.
2.

3.
4.
5.

§ 14
Drużyna przegrywa mecz wskutek braku zawodniczek, jeżeli podczas meczu ma mniej
niż dwie (2) zawodniczki na boisku gotowe do gry.
Jeżeli drużyna, której przyznano wygraną prowadzi, zostaje utrzymany wynik meczu
w momencie jego przerwania. Jeżeli drużyna, której przyznano wygraną nie prowadzi,
wynik zalicza się jako 2:0 w punktach koszowych i 2:1 w punktach meczowych. Drużyna
przegrywająca wskutek braku zawodniczek otrzymuje jeden (1) punkt meczowy.
W serii dwumeczowej z sumowaną punktacją, drużyna, która przegrywa jeden z meczów
wskutek braku zawodniczek, przegrywa całą serię wskutek braku zawodniczek.
W przypadku orzeczenia obustronnej przegranej wskutek braku zawodniczek, obie
drużyny otrzymują po jednym (1) punkcie meczowym i po zero (0) punktów koszowych.
Przegrana wskutek braku zawodniczek nie jest przegraną walkowerem i nie powoduje
nałożenia na klub kar pieniężnych.

§ 15
1. Sędzia główny zawodów w porozumieniu z komisarzem decyduje o przerwaniu
spotkania w sytuacji, gdy gospodarz nie zapewnia lub nie ma warunków do rozegrania
spotkania.
W tym samym trybie podejmowana jest decyzja o ewentualnym dokończeniu spotkania
po przywróceniu porządku w obiekcie sportowym lub po przywróceniu warunków do
rozegrania spotkania.
2. W sytuacji opisanej w ust.1 Zarząd PLKK może podjąć decyzję o przyznaniu drużynie
gości wygranej walkowerem lub o ponownym rozegraniu spotkania.
3. Powtórzone spotkanie musi zostać rozegrane w terminie i miejscu ustalonym przez
Zarząd PLKK. Koszty przełożonego spotkania obciążą stronę winną jego nierozegrania
w wyznaczonym terminie.
§ 16
1. W przypadku nierozegrania zawodów mistrzowskich lub ich przerwania z przyczyn
uznanych za niezależne od klubów biorących w nich udział, Zarząd PLKK wyznacza
nowy termin ich rozegrania.
2. Koszty wynikające z powtórnego rozegrania meczu ligowego bądź pucharowego ponosi
strona, która miała być gospodarzem spotkania w pierwotnym terminie chyba, że
zainteresowane kluby uzgodnią inaczej.
§ 17
1. Rozgrywki Ekstraklasy Kobiet wyłonią drużyny do tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza
Polski oraz wskażą pozostałe miejsca w końcowej klasyfikacji, w tym drużyny
opuszczające Ekstraklasę Kobiet. Rozgrywki prowadzone przez PLKK wyłonią również
drużyny reprezentujące kraj w europejskich pucharach.
2. Drużyny Ekstraklasy Kobiet zajmujące po zakończonym sezonie pierwsze trzy miejsca
w końcowej klasyfikacji otrzymują odpowiednio złote, srebrne i brązowe medale
Mistrzostw Polski oraz okolicznościowe puchary. Drużyna zajmująca czwarte miejsce
w klasyfikacji końcowej otrzymuje dyplomy.
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§ 18
1. Klasyfikację drużyn ustala się na podstawie punktów zgodnie z zapisem zwycięstw
i porażek:
1) 2 punkty za wygrany mecz;
2) 1 punkt za przegrany mecz (w tym za przegrany mecz w przypadku braku
zawodniczek);
3) 0 punktów za przegraną walkowerem (0:20 w punktach koszowych).
2. Kolejność zespołów w tabeli na zakończenie rundy zasadniczej rozgrywek ustala się
według liczby zdobytych punktów.
3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej zespołów, ich
kolejność ustala się na podstawie oficjalnych przepisów gry w koszykówkę.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

§ 19
Drużyna może złożyć protest związany z rozegranym meczem.
Rozpatrzenie protestu następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) natychmiast po zakończeniu meczu kapitan musi poinformować sędziego głównego
o tym, że jego drużyna składa protest przeciwko wynikowi meczu i kapitan składa
podpis w odpowiedniej rubryce protokołu zawodów;
2) złożenie przez przedstawiciela drużyny pisemnego potwierdzenia zamiaru złożenia
protestu z krótkim opisem, czego protest dotyczy – na ręce komisarza technicznego
lub sędziego głównego meczu w ciągu 60 minut od zakończenia spotkania;
3) przesłanie w terminie 48 godzin od zakończenia meczu pełnego uzasadnienia protestu
do Zarządu PLKK wraz z potwierdzeniem wpłaty kaucji, której wysokość jest
określana w Regulaminie opłat PLKK.
Niespełnienie warunków określonych w ust. 2 powoduje, że protest nie będzie
rozpatrywany.
Nieuzasadniony wpis protestu w protokole zawodów karany będzie grzywną
w wysokości należnej kaucji.
Rozstrzygnięcie w sprawie protestu wydawane jest w terminie do 7 dni od daty wpływu
protestu i wraz z uzasadnieniem doręczane zainteresowanym klubom z urzędu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin wydania decyzji ulega przedłużeniu,
jednak nie dłużej niż o 14 dni. W fazie play-off rozstrzygnięcia winny zostać wydane
niezwłocznie, nie później niż w dniu rozegrania kolejnego spotkania tej fazy pomiędzy
zainteresowanymi drużynami do godziny 13.00.
Dopuszcza się wniesienie protestu oraz doręczenie decyzji drogą faksową lub pocztą
elektroniczną za potwierdzeniem odbioru.
Protesty dotyczące decyzji sędziowskich, poza naruszeniem przepisów gry oraz
przepisów niniejszego regulaminu, nie będą rozpatrywane.
Od decyzji PLKK w sprawie protestu przysługuje odwołanie na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie.
Uwzględnienie odwołania w całości powoduje zwrot kaucji.

§ 20
1. Drużyna, która bez usprawiedliwienia nie stawi się na dwa kolejne spotkania lub trzy
spotkania w jednej rundzie rozgrywek, a spotkania te zostaną zweryfikowane jako
walkowery dla drużyny przeciwnej, zostaje automatycznie wykluczona z rozgrywek
Ekstraklasy Kobiet (Pucharu Polski).
2. Wykluczeniu może podlegać również drużyna, która pomimo pisemnego wezwania przez
PLKK nie uiści w podanych terminach opłat obligatoryjnych przewidzianych dla
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

uczestnictwa w Ekstraklasie Kobiet (Pucharze Polski) i kar pieniężnych na nią
nałożonych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd PLKK po zasięgnięciu opinii
Rady Nadzorczej PLKK.
W przypadku nierozegrania przez drużynę, o której mowa w ust.1 i ust.2 pełnej I rundy
I etapu unieważnia się wszystkie spotkania rozegrane przez tę drużynę. W innym
przypadku pozostałe do rozegrania spotkania tej drużyny weryfikuje się jako walkowery
dla drużyny przeciwnej.
Drużyna, która nie wywiąże się z obowiązku zapłaty należności w stosunku do PLKK lub
w stosunku do innego klubu biorącego udział w rozgrywkach, FIBA, FIBA Europe,
PZKosz lub WZKosz, a także wobec zawodniczek i trenerów, a także sędziego
i komisarza, może zostać zawieszona w prawach związanych z rozgrywkami do czasu
zapłaty pełnej kwoty tych należności. W przypadku dalszego uchylania się od
uregulowania zapłaty drużyna może zostać wykluczona z rozgrywek po zasięgnięciu
opinii Rady Nadzorczej PLKK. W obu przypadkach decyzję podejmuje Zarząd PLKK
i przysługuje od niej odwołanie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Wobec takiej drużyny Zarząd PLKK może orzec także zakaz zmiany barw klubowych
zawodniczek, zakaz zawierania umowy o wypożyczeniu zawodniczki i umowy
szkoleniowej.
Drużyna, która po zgłoszeniu do PZKosz, zrezygnuje z gry w pucharach europejskich
przed zgłoszeniem tej drużyny do FIBA, nie będzie miała prawa uczestnictwa
w następnej edycji rozgrywek europejskich pucharów.
Drużyna, która zrezygnuje z gry w pucharach europejskich po zgłoszeniu do FIBA,
będzie pozbawiona prawa uczestnictwa w europejskich pucharach przez dwa najbliższe
sezony.
Klub, który wycofa swoją drużynę z rozgrywek Ekstraklasy Kobiet lub Pucharu Polski,
przed lub po rozpoczęciu tych rozgrywek, podlega zobowiązaniu zapłaty kary pieniężnej
w wysokości określonej przez Zarząd PLKK w przepisach dyscyplinarnych.
Drużyna wykluczona lub wycofana z rozgrywek zostaje umieszczona na ostatnim
miejscu w tabeli końcowej rozgrywek.

§ 21
1. W rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet może uczestniczyć tylko jedna drużyna tego samego
klubu.
2. Nazwa, pod którą drużyna klubu występuje w rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet i Pucharu
Polski, może być zmieniona w trakcie sezonu po wniesieniu opłaty ustalanej na każdy
sezon rozgrywkowy w Regulaminie opłat.
§ 22
1. Mecze należy protokołować w 3 egzemplarzach na drukach protokołów ustalonych przez
PLKK.
2. Komisarz zawodów przesyła oryginał protokołu listem poleconym, priorytetowym lub
pocztą kurierską najpóźniej pierwszego dnia roboczego po rozegraniu spotkania na adres
Biura PLKK.
3. Pierwszą kopię protokołu otrzymuje drużyna, która wygrała, a drugą kopię drużyna, która
przegrała mecz.
§ 23
1. Drużyna zobowiązana jest do posiadania w każdym meczu nie mniej niż 10 i nie więcej
niż 12 zawodniczek. Zawodniczki te muszą być zdolne i gotowe do gry.
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2. Do protokołu meczowego powinno być wpisanych co najmniej 5 zawodniczek
obywatelstwa polskiego, a w przypadku wpisania do protokołu 11 lub 12 zawodniczek,
klub musi zgłosić minimum 6 zawodniczek z polskim obywatelstwem;
3. W każdej chwili podczas meczu (włącznie z dogrywkami) w każdym zespole muszą
przebywać na boisku przynajmniej dwie zawodniczki obywatelstwa polskiego.
Odpowiedzialnym za dopilnowanie tego przepisu jest tylko i wyłącznie trener. Nadzór
nad przestrzeganiem tego przepisu spoczywa na komisarzu zawodów.
4. Przekroczenie przepisu, o którym mowa w ust. 3 w czasie meczu rozpoczyna się
w momencie, gdy piłka staje się żywa po procedurze zmiany lub gdy piłka staje się żywa
na rozpoczęcie 1, 2, 3, 4 kwarty, każdej dogrywki i po każdej przerwie na żądanie.
5. Naruszenie przepisu opisanego w ust. 3, zgodnie z Art. 38.3.2 Przepisów gry
w koszykówkę, wiąże się z orzeczeniem faula technicznego (C) dla trenera drużyny
winnej naruszenia.
6. W przypadku przekroczenia zapisów ust. 3 komisarz zawodów niezwłocznie informuje
o tym fakcie sędziów, nawet wtedy, gdy toczy się gra. Sędziowie mogą natychmiast
przerwać grę, tak by nie postawić drużyny przeciwnej w sytuacji niekorzystnej lub
wstrzymać się do momentu, gdy piłka stanie się martwa. W przypadku, gdy
przekroczenie tego przepisu zostało zauważone zanim uruchomiono zegar czasu gry,
sędziowie wstrzymują rozpoczęcie gry natychmiast. Po orzeczeniu faulu technicznego
dla trenera (C), dowolna zawodniczka zagraniczna musi być zmieniona na zawodniczkę
obywatelstwa polskiego.
7. Przy braku możliwości wystawienia do gry zawodniczki obywatelstwa polskiego
w wyniku popełnienia 5 fauli lub kontuzji wszystkich zawodniczek obywatelstwa
polskiego wpisanych do protokołu zawodów, drużyna kontynuuje grę w mniej niż
5 zawodniczek.
8. Trener oraz jedna zawodniczka każdej z drużyn zobowiązani są do udziału
w konferencji prasowej organizowanej przez gospodarza zawodów nie później niż
15 minut po zakończeniu zawodów mistrzowskich.
9. Naruszenie powyższych zasad – z wyłączeniem sytuacji opisanej w ust. 7 - wiąże się
z obowiązkiem zapłaty kary pieniężnej, której wysokość określa się w przepisach
dyscyplinarnych.
§ 24
1. Drużyny biorące udział w zawodach muszą być ubrane w jednolite stroje sportowe
o odmiennych, kontrastowych kolorach, zgodnie z aktualnymi przepisami gry, przy czym
drużyna gospodarzy spotkania rozgrywa mecze w strojach jasnych, a drużyna gości
w ciemnych, chyba że drużyny uzgodnią inaczej. Drużyna jest zobowiązana do
wystąpienia w jednolitych strojach (dresach, bluzach lub koszulkach) także w czasie
prezentacji.
2. Każda zawodniczka drużyny musi posiadać na koszulce z przodu i z tyłu jeden
z numerów z przedziału: 4-15, 21-25, 31-35, 41-45 lub 51-55. Rekomenduje się
numerację z przedziału od 4 do 15. Numery powinny być umieszczone zgodnie
z przepisami gry w koszykówkę.
3. Kapitan drużyny musi posiadać widoczne oznaczenie kapitana z przodu na lewym
ramieniu koszulki o odmiennej barwie niż kolor koszulki.
4. Stroje drużyny mogą posiadać reklamę sponsora z przodu i z tyłu koszulki oraz na
spodenkach. Elementy reklamowe powinny być tak umieszczone, aby numery
poszczególnych zawodniczek były wyraźnie widoczne.
5. Elementy reklamowe na strojach meczowych jednej drużyny muszą być identyczne
w zakresie ich kolorystyki, wymiarów oraz formy graficznej.
6. Każda zawodniczka musi mieć na koszulce z tyłu wypisane swoje nazwisko.
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7. Naruszenie powyższych zasad wiąże się z obowiązkiem zapłaty kary pieniężnej, której
wysokość jest określona w przepisach dyscyplinarnych.
§ 25
1. Klub będący gospodarzem zawodów wyznacza organizatora zawodów, którego nazwisko
zostaje wpisane do protokołu zawodów.
2. Organizator zawodów musi przebywać w pobliżu stolika sędziowskiego przez cały czas
trwania zawodów i wypełniać wszelkie polecenia sędziów lub komisarza technicznego
w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa oraz prawidłowego przebiegu meczu.
3. Do obowiązków gospodarza zawodów należy:
1) Przygotowanie obiektu sportowego zgodnie z przyjętymi ustaleniami oraz
obowiązującymi przepisami, w tym także zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania wyposażenia technicznego w czasie zawodów oraz temperatury
w obiekcie nie niższej niż 15 stopni Celsjusza.
2) Powiadomienie w ustalonym terminie drużyny przeciwnej i PLKK o miejscu
i godzinie spotkania.
3) Zapewnienie komisarzowi technicznemu oraz sędziom pokoju lub pokojów
w miejscowym hotelu (jedna doba) lub pokoju gościnnego z miejscami do spania.
4) Przedstawienie przed meczem komisarzowi technicznemu, a w przypadku jego
nieobecności sędziemu głównemu zawodów, zaświadczenia (certyfikatu)
o dopuszczeniu obiektu sportowego do rozgrywek mistrzowskich.
5) Zapewnienie bezpieczeństwa drużynie gości, sędziom, przedstawicielom władz
sportowych i publiczności oraz zapewnienie porządku przed, w czasie i bezpośrednio
po zawodach.
6) Zapewnienie opieki medycznej w czasie rozgrywania zawodów.
7) Posiadanie co najmniej dwóch piłek do koszykówki przeznaczonych do rozegrania
meczu oraz czterech piłek do przeprowadzenia rozgrzewki.
8) Zapewnienie czternastu miejsc siedzących w strefie ławki każdej z drużyn.
9) Wydzielenie miejsc dla przedstawicieli władz sportowych, PZKosz, PLKK,
przedstawicieli drużyny przeciwnej oraz dziennikarzy.
10) Zapewnienie obecności na zawodach licencjonowanego spikera.
11) Rejestracja meczu na płycie DVD i wysłanie zapisu pocztą kurierską pierwszego
dnia roboczego po dniu rozegrania meczu do siedziby PLKK.
12) Sporządzenie statystyk ze spotkania w systemie on-line i wysłanie danych
statystycznych na stronę internetową PLKK bezpośrednio po zakończeniu spotkania.
13) Zapewnienie możliwości nieodpłatnego przeprowadzenia jednego treningu przez
drużynę gości dzień przed meczem lub w dniu meczu w hali, w której zostanie
rozegrany mecz, w wymiarze co najmniej 60 minut, wraz z możliwością skorzystania
z zaplecza treningowego po uzgodnieniach z gospodarzem meczu minimum 7 dni
przed datą meczu.
14) Zapewnienie drużynie gości 20 bezpłatnych biletów na widowni. Liczba ta nie
obejmuje drużyny, która wraz z osobami towarzyszącymi może liczyć maksimum
19 osób.
15) Zapewnienie, aby w szatni sędziowskiej przebywali wyłącznie sędziowie i komisarz
techniczny zawodów.
16) Odpowiednie oznakowanie szatni sędziowskiej, szatni gości i gospodarzy oraz sali
konferencyjnej.
17) Zapewnienie stałego łącza internetowego w hali sportowej.
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§ 26
Decyzje w sprawach terminów spotkań Ekstraklasy Kobiet i Pucharu Polski podejmuje
Zarząd PLKK po konsultacji z Zarządem PZKosz przy uwzględnieniu kalendarza
rozgrywek FIBA i wymogów reprezentacji narodowych.
Zmiana terminu spotkania może nastąpić jedynie z ważnego powodu i wymaga
każdorazowo zgody PLKK. Decyzja w tej sprawie podejmowana jest po zasięgnięciu
opinii zainteresowanych klubów.
Klub wnioskujący o zmianę terminu zawodów po rozpoczęciu rozgrywek, musi wpłacić
na konto PLKK opłatę manipulacyjną, której wysokość określana jest w Regulaminie
opłat. Dowód wniesienia opłaty oraz zgodę przeciwnika dołącza się do wniosku o zmianę
terminu meczu. Bez wniesienia opłaty wystąpienie o zmianę terminu zawodów nie będzie
rozpatrywane.
Opłacie manipulacyjnej nie podlega zmiana terminu meczu z soboty na niedzielę tego
samego weekendu, o ile klub wnioskujący o zmianę uzyskał zgodę drużyny przeciwnej
nie później niż 14 dni przed datą spotkania.
PLKK, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ma prawo zmienić ustalony terminarz
spotkań z urzędu (np. epidemia choroby, interes reprezentacji narodowej, występ klubu
w pucharach europejskich itp.)
Jeśli zmiana terminu meczu wynika z przyczyn określonych w ust.5, opłata
manipulacyjna nie jest pobierana.
Zmiana terminu spotkania nie może doprowadzić do zaniechania sportowej rywalizacji,
a tym samym do uzyskania niezasłużonych korzyści przez inne zespoły uczestniczące
w rozgrywkach.
Drużyny uczestniczące w rozgrywkach FIBA wnioskujące o zmianę terminu zawodów,
są zwolnione z opłat w uzasadnionych przypadkach.

§ 27
PLKK ma prawo wykorzystania wizerunku zawodniczek biorących udział w Ekstraklasie Kobiet
oraz Pucharze Polski w celach promocyjnych koszykówki kobiet.
§ 28
1. PLKK prowadzi pełną ewidencję związaną z rozgrywkami Ekstraklasy Kobiet oraz
Pucharu Polski.
2. Wszelkie dokumenty związane z rozgrywkami zostaną przekazane do archiwum PZKosz
do dwóch lat od upłynięcia umowy PZKosz - PLKK.
§ 29
1. Drużyna, która nie wywiąże się z obowiązków przewidzianych na mocy niniejszego
i innych regulaminów może zostać ukarana karą pieniężną.
2. Wysokość kar pieniężnych określają przepisy dyscyplinarne niniejszego Regulaminu.
§ 30
Zabroniony jest udział w jakichkolwiek zakładach wzajemnych (bukmacherskich) lub
totalizatorach dotyczących rozgrywek Ekstraklasy Kobiet i Pucharu Polski, organizowanych
przez PLKK, przez zawodniczkę, trenera, asystenta, przedstawiciela klubu lub osobę
towarzyszącą drużynie, a także inna osobę działającą w imieniu lub na rzecz klubu.
§ 31
O wszystkich innych sprawach związanych z prowadzeniem zawodów mistrzowskich,
a nieujętych w niniejszym rozdziale decyduje Zarząd PLKK, o ile przepisy szczególne nie
przewidują w tych sprawach kompetencji innych organów.
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ROZDZIAŁ III: ZASADY PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA
OKRESOWYCH POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI KOBIET

LICENCJI

§ 32
1. Zawodniczka posiadająca obywatelstwo polskie jest zobowiązana do posiadania licencji
uprawniającej do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w koszykówce na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Organem właściwym do przyznawania licencji zawodniczki jest PZKosz. PZKosz może
upoważnić WZKosz do wydawania licencji zawodniczki.
3. Szczegółowe warunki udzielania licencji zawodniczki określa Zarząd PZKosz
w Regulaminie PZKosz.

1.

2.
3.
4.

§ 33
Posiadanie licencji zawodniczki jest warunkiem uzyskania licencji okresowej na grę
w rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet i Pucharu Polski, z wyłączeniem zawodniczek
nieposiadających obywatelstwa polskiego.
Posiadanie licencji okresowej na dany sezon stanowi warunek uczestnictwa
w rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet i Pucharu Polski w barwach określonego klubu.
Licencje okresowe wydawane są przez Zarząd PLKK na zlecenie PZKosz.
Licencja okresowa jest dokumentem potwierdzającym zweryfikowanie przynależności
zawodniczki do konkretnego klubu.

§ 34
1. Zawodniczce zagranicznej może być wydana licencja okresowa wyłącznie po spełnieniu
wszystkich warunków dla reprezentowania barw klubu polskiego przewidzianych
w odpowiednich regulaminach PZKosz i przepisach Międzynarodowej Federacji
Koszykówki FIBA.
2. Klub występujący o wydanie licencji okresowej zawodniczce zagranicznej powinien:
1) Złożyć do WGiD PZKosz wniosek o wystąpienie o list czystości do narodowej
federacji.
2) Dokonać na konto PZKosz wpłaty w kwocie ustalanej przed każdym sezonem przez
Międzynarodową Federację Koszykówki FIBA w celu uzyskania licencji FIBA na
grę zawodniczek zagranicznych w Polsce oraz dołączyć do wniosku dowód wpłaty.
3) Dołączyć do wniosku kserokopię ważnego paszportu (przy posiadaniu podwójnego
obywatelstwa kserokopie obu paszportów).
4) Dołączyć do wniosku wypełnioną i podpisaną przez zawodniczkę deklarację
(Declaration of the player).
3. Zawodniczki z obywatelstwem USA, występujące jedynie w ligach uniwersyteckich,
biorące po raz pierwszy udział w rozgrywkach europejskich FIBA, nie są zobowiązane
do występowania o wydanie listu czystości (letter of clearance) do federacji USA.
Zawodniczki te powinny złożyć do WGiD PZKosz specjalną deklarację w języku
angielskim (Self declaration for Foreign Players).
4. Za zawodniczki zrzeszone w polskiej federacji uznaje się zawodniczki zagraniczne, które
posiadają lub posiadały w poprzednim sezonie licencję okresową, a którym PZKosz nie
wydał listu czystości do innej federacji.
5. Zawodniczka, która spełnia przesłanki wymienione w ust.4, dokonując zmiany barw
klubowych do klubu uczestniczącego w rozgrywkach organizowanych przez PLKK lub
PZKosz, powinna przedstawić list czystości z klubu, którego barwy ostatnio
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reprezentowała. Zawodniczka ta nie występuje o wydanie nowego listu czystości do
narodowej federacji. Dodatkowo zawodniczka powinna wpisać się na listę transferową.
6. Kluby powinny w terminie natychmiastowym poinformować na piśmie PLKK i PZKosz
o rozwiązaniu kontraktów z zawodniczkami zagranicznymi.
§ 35
1. Licencja okresowa jest odpłatna.
2. Wysokość i formę odpłatności ustala corocznie Zarząd PLKK w Regulaminie opłat po
zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej PLKK.
§ 36
1. Wniosek o przyznanie licencji okresowej zgłasza w imieniu zawodniczki klub, którego
zawodniczka jest reprezentantką lub którego barwy zamierza reprezentować w danym
sezonie.
2. Wniosek do PLKK o wydanie licencji okresowej dla zawodniczek polskich powinien być
zatwierdzony przez właściwy miejscowo WZKosz.
3. Wniosek do PLKK o wydanie licencji okresowej powinien zawierać:
1) imię i nazwisko zawodniczki;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL w przypadku zawodniczki posiadającej obywatelstwo polskie;
4) numer licencji zawodniczki PZKosz w przypadku zawodniczki posiadającej
obywatelstwo polskie;
5) nazwę i adres klubu;
6) rodzaj rozgrywek, do których zgłaszana jest zawodniczka;
7) zgodę zawodniczki i jej opiekuna prawnego - w przypadku zawodniczki
niepełnoletniej - na reprezentowanie barw klubu w danym sezonie;
8) wskazanie obywatelstwa oraz numer paszportu bądź innego dokumentu tożsamości
w przypadku zawodniczek zagranicznych;
9) podpis zawodniczki potwierdzający chęć uczestnictwa w rozgrywkach
i reprezentowania barw danego klubu.
4. Do wniosku o wydanie licencji okresowej należy dołączyć:
1) uwierzytelnioną przez zawodniczkę i klub kopię kontraktu, umowy lub inny rodzaj
pisemnego zobowiązania zawodniczki do reprezentowania barw klubu;
2) pisemne zobowiązanie zawodniczki do przestrzegania regulaminów PLKK oraz
przepisów antydopingowych (załącznik nr 2);
3) dodatkowe informacje o zawodniczce (wg załącznika nr 3);
4) dodatkowe informacje o klubie (wg załącznika nr 4);
5) oświadczenie zawodniczki i jej opiekuna prawnego - w przypadku zawodniczki
niepełnoletniej - o posiadaniu aktualnych badań lekarskich (załącznik nr 2);
6) zgoda opiekunów prawnych na udział zawodniczki w rozgrywkach PLKK w przypadku zawodniczki niepełnoletniej (załącznik nr 5);
7) list czystości - w przypadku zawodniczki zmieniającej barwy klubowe;
8) kopia umowy o wypożyczeniu zawartej między klubami na jeden sezon wraz ze
zgodą zawodniczki na to wypożyczenie - w przypadku zawodniczki wypożyczonej;
9) kopia zawartych umów o wypożyczeniu lub szkoleniowych – w przypadku, gdy
zawodniczka posiada licencję okresową do innego klubu;
10) zdjęcie cyfrowe zawodniczki w celu wydania licencji okresowej, spełniające wymogi
określone w ust.5;
11) oświadczenie klubu o posiadaniu ważnej polisy ubezpieczeniowej NNW na
organizowane zawody.
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5. Wniosek zbiorowy o wydanie licencji okresowej na grę w rozgrywkach Ekstraklasy
Kobiet i Pucharu Polski stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
6. Zdjęcie zawodniczki powinno spełniać wszystkie kryteria wymienione poniżej:
1) zdjęcie powinno być wykonane w ciągu ostatnich trzech miesięcy;
2) wymiary: 4,5 cm x 6,5 cm (531 x 768 pikseli, rozdzielczość min.: 300 DPI);
3) zdjęcie powinno być kolorowe;
4) tło - białe lub inne jasne, jednolite;
5) wzrok i twarz skierowane prosto w obiektyw aparatu;
6) zawodniczka powinna być ubrana w klubową koszulkę meczową (kolor ciemny).
7. Klub może złożyć wniosek zbiorowy o wydanie licencji okresowych, zawierający listę
zawodniczek oraz dane określone w ust.2 i załączniki wskazane w ust.3.
8. Wniosek zbiorowy składany przed rozgrywkami winien dotyczyć co najmniej
10 zawodniczek.
9. Jeśli klub, któremu ma być wydana licencja okresowa, nie odbierze jej w czasie
ustalonym przez Zarząd PLKK, PLKK wysyła faksem kserokopię licencji do
zainteresowanego klubu. Kserokopia licencji wymaga uwierzytelnienia przez osobę
uprawnioną do jej wydania. Uwierzytelniona w ten sposób licencja jest dokumentem
uprawniającym zawodniczkę do gry.
§ 37
1. Licencja okresowa powinna zawierać:
1) oznaczenie organu wydającego licencję;
2) numer licencji okresowej;
3) imię i nazwisko zawodniczki;
4) oznaczenie klubu, którego barwy zawodniczka będzie reprezentować;
5) okres ważności licencji;
6) rodzaj rozgrywek.
2. Licencja okresowa może być wydana na czas określony, krótszy niż jeden sezon
rozgrywkowy, o ile w uznaniu organizatora rozgrywek istnieją wątpliwości co do
spełnienia przez klub lub zawodniczkę obowiązków wynikających z przepisów PLKK,
PZKosz, FIBA lub FIBA Europe, a także zobowiązań zawodniczki lub klubu wobec
innych uczestników współzawodnictwa sportowego w koszykówce.
§ 38
1. Złożenie wniosku o wydanie licencji okresowych oraz przesłanie wymaganych
załączników może zostać dokonane osobiście lub pocztą – w terminach określonych
przez Zarząd PLKK przed każdym sezonem rozgrywkowym.
2. W rozgrywkach prowadzonych przez PLKK termin składania wniosków uzupełniających
dla zawodniczek niebędących zawodniczkami danego klubu, upływa z dniem 31 stycznia
danego sezonu rozgrywkowego.
3. Do końca rozgrywek można występować o licencje dla zawodniczek własnych oraz
zawodniczek powracających z wypożyczenia w przypadku likwidacji klubu lub sekcji.
4. Przyznanie licencji okresowej zawodniczce, która po rozpoczęciu rozgrywek podpisała
umowę z klubem jako zawodniczka wolna, zmieniła przynależność klubową lub została
wypożyczona, uzależnione jest od nadesłania do PLKK, wraz z wnioskiem o jej
przyznanie, kopii umowy sporządzonej pomiędzy zainteresowanymi klubami, na mocy
której doszło do zmiany przynależności klubowej lub wypożyczenia bądź też
dokumentów, z których jednoznacznie wynika, że zawodniczka przed podpisaniem
kontraktu z nowym klubem posiadała status zawodniczki wolnej.
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§ 39
1. Zarząd PLKK może podjąć decyzję odmawiającą wydania licencji okresowej, a także
decyzję o jej pozbawieniu lub zawieszeniu.
2. Pozbawienie lub zawieszenie licencji okresowej oznacza bezwzględny zakaz gry danej
zawodniczki w określonym rodzaju rozgrywek.
3. Decyzja odmawiająca wydania, pozbawiająca lub zawieszająca licencję okresową
przekazywana jest zainteresowanemu klubowi i zawodniczce na piśmie przez Zarząd
PLKK z urzędu wraz z uzasadnieniem.
§ 40
1. Podstawą pozbawienia lub odmowy wydania licencji okresowej jest:
1) braki formalne we wniosku o wydanie licencji;
2) nieuzasadnione zerwanie umowy przez zawodniczkę;
3) rażące naruszenie obowiązków zawodniczki w stosunku do PLKK, PZKosz,
WZKosz, macierzystego lub aktualnego klubu.
4) pozbawienie zawodniczki licencji zawodniczki PZKosz;
5) podpisanie przez zawodniczkę umowy, kontraktu lub zobowiązania do
reprezentowania barw klubowych z więcej niż jednym klubem jednocześnie;
6) stwierdzenie przez poradnię sportowo-lekarską niezdolności do uprawiania
koszykówki;
7) odmowa reprezentowania barw narodowych lub nieusprawiedliwiona nieobecność na
zgrupowaniu, konsultacji lub badaniach medycznych kadry narodowej;
8) inne przesłanki wskazane w odrębnych, powszechnie obowiązujących przepisach
prawa lub przepisach PLKK, PZKosz, FIBA, FIBA Europe, w szczególności zaś
nałożenie na klub sankcji dyscyplinarnej w postaci zakazu dokonywania zmiany
barw klubowych do tego klubu, wypożyczeń lub zakazu zawarcia umowy
szkoleniowej.
2. Podstawą do wydania decyzji o zawieszeniu licencji okresowej jest:
1) ujawnienie nowych faktów, mających wpływ na ocenę przesłanek do przyznania
licencji okresowej, co wymaga każdorazowo przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego bądź innego postępowania zmierzającego do usunięcia zaistniałych
nieprawidłowości;
2) niedokonanie przez zawodniczkę lub klub, którego barwy reprezentuje opłat
wynikających z przepisów regulaminowych bądź zawartych porozumień pomiędzy
klubami w związku ze zmianą barw klubowych lub wypożyczeniem zawodniczki,
jak też rozliczeń z PLKK, FIBA, FIBA Europe, PZKosz lub WZKosz;
3) inne przesłanki wskazane w odrębnych, powszechnie obowiązujących przepisach
prawa lub przepisach wewnętrznych PLKK, FIBA, FIBA Europe, PZKosz lub
WZKosz;
4) odmowa udziału zawodniczki w kadrze narodowej lub kadrze wojewódzkiej;
5) odmowa gry w meczach promocyjnych i pokazowych organizowanych lub zlecanych
przez PLKK;
6) odmowa poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim;
7) nieprzestrzeganie Regulaminów PLKK i zasad sportowej rywalizacji.
§ 41
Od decyzji Zarządu PLKK w sprawie odmowy przyznania, pozbawienia bądź zawieszenia
licencji okresowej osobom fizycznym i prawnym, które posiadają w tym interes prawny,
przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej PZKosz na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
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ROZDZIAŁ IV: ZASADY WYDAWANIA LICENCJI TRENERA
§ 42
1. Organem właściwym do przyznawania licencji trenera jest PZKosz. PZKosz może
upoważnić WZKosz do wydawania licencji trenera.
2. Szczegółowe warunki udzielania licencji trenera określa Zarząd PZKosz w Regulaminie
PZKosz.

1.
2.
3.
4.

§ 43
Posiadanie okresowej licencji trenerskiej jest warunkiem pełnienia funkcji trenera lub
asystenta trenera podczas meczu w ramach rozgrywek PLKK.
Trener lub asystent trenera nieposiadający okresowej licencji trenerskiej, nie może być
wpisany do protokołu meczu.
Trener lub asystent trenera nieposiadający okresowej licencji trenerskiej, nie może
w trakcie spotkania przebywać w stefie ławki drużyny.
Szczegółowe warunki udzielania okresowej licencji trenerskiej określa Zarząd PZKosz
w Regulaminie PZKosz.

ROZDZIAŁ V: ZMIANA PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWYCH I WYPOŻYCZEŃ
OKRESOWYCH
§ 44
1. Zawodniczka w jednym sezonie rozgrywkowym może posiadać licencję okresową na
reprezentowanie barw jednego klubu sportowego. Nie dotyczy to zawodniczek
zmieniających barwy klubowe i wypożyczanych oraz zawodniczek reprezentujących
barwy innego klubu w ramach zawartych umów szkoleniowych.
2. Zawodniczka w jednym sezonie rozgrywkowym może reprezentować barwy co najwyżej
dwóch klubów jeżeli:
1) zmieniła barwy klubowe lub została wypożyczona w trakcie trwania rozgrywek na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
2) wróciła po wypożyczeniu do macierzystego klubu;
3) kluby zawarły między sobą umowę szkoleniową.
3. Zawodniczka wypożyczona może być objęta umową szkoleniową, o ile zgodę na objęcie
zawodniczki umową szkoleniową wyrazi klub, z którego zawodniczka została
wypożyczona.
§ 45
1. Kluby występujące w rozgrywkach mogą zawierać umowy o współpracy, regulujące
wieloletnią współpracę między klubami.
2. Aby umowa, o której mowa w ust. 1, mogła być uznana za obowiązującą, musi być
zaakceptowana w terminie 14 dni od jej podpisania i zdeponowana we właściwym
WZKosz i PLKK.
3. Umowy nie mogą być zawierane na okres krótszy niż dwa sezony rozgrywkowe.
4. Wzór umowy określa PZKosz.
5. Umowa o współpracy reguluje zasady współpracy dwóch klubów, w szczególności:
1) zasady przekazywania zawodniczek w określonym wieku z jednego klubu do
drugiego;
2) zasady transferów zawodniczek do innych klubów;
3) nazwy drużyn uczestniczących w rozgrywkach;
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4) zachowanie przez zawodniczki statusu wychowanki przy zmianach barw klubowych
zgodnych z tą umową;
5) podział ekwiwalentu za wychowankę w przypadku transferu definitywnego do
innego klubu.
6. Umowa o współpracy nie uprawnia do jednoczesnego reprezentowania przez zawodnika
barw obu klubów, które zawarły taką umowę.
§ 46
1. Klub mający zespół w rozgrywkach ligowych szczebla centralnego i nie prowadzący
szkolenia młodzieżowego (klub seniorski) w danym sezonie może zawrzeć umowę
szkoleniową z klubem prowadzącym szkolenie młodzieżowe, na mocy której
zawodniczki drużyn młodzieżowych klubu prowadzącego szkolenie młodzieżowe mogą
występować w rozgrywkach ligowych szczebla centralnego. Kluby mogą zawrzeć
umowę szkoleniową, na mocy której zawodniczka będzie mogła reprezentować barwy
obu klubów w różnych klasach rozgrywkowych.
2. Umowa szkoleniowa musi być zaakceptowana w terminie 14 dni od jej podpisania
i zdeponowana przez właściwy miejscowo WZKosz. Umowa szkoleniowa dla swej
ważności wymaga akceptacji właściwego miejscowo WZKosz przed przedłożeniem jej
do PLKK.
3. Umowy, o których mowa w ust. 1 może zawierać klub mający zespół w Ekstraklasie
Kobiet i nieprowadzący szkolenia młodzieżowego z klubem prowadzącym szkolenie
młodzieżowe i niewystępującym w rozgrywkach seniorskich Umowę, o której mowa
w ust. 1 mogą zawierać ze sobą kluby nieposiadające drużyn w tej samej klasie
rozgrywkowej w sekcji żeńskiej danego klubu.
4. Umową szkoleniową może być objęta zawodniczka jedynie w przypadku, gdy w roku,
w którym rozpoczyna się sezon rozgrywkowy nie ukończyła 20 roku życia
5. Umowy nie mogą być zawierane na okres dłuższy niż jeden sezon.
6. Wzór umowy określa PZKosz.
7. Jeden klub może mieć zawartą nie więcej niż jedną umowę szkoleniową w danym
sezonie rozgrywkowym.
8. Podstawą zgłoszenia do rozgrywek zawodniczki objętej umową szkoleniową jest
załącznik do umowy zawierający listę zawodniczek objętych umową potwierdzony przez
strony umowy oraz zgodę zawodniczki objętej umową na reprezentowanie barw drugiego
klubu.
9. Umowa szkoleniowa może być zawarta nie później niż do dnia 31 października roku,
w którym rozpoczyna się sezon rozgrywkowy.
10. Wysokość opłaty oraz termin jej wniesienia w związku z podpisaniem umowy
szkoleniowej ustala Zarząd PZKosz.
11. Zasady oraz terminy związane z zawieraniem umów szkoleniowych określone są
w Regulaminie PZKosz.
§ 47
1. Zawodniczka może zmienić barwy klubowe jedynie na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie.
2. Warunkiem niezbędnym dla dokonania zmiany barw klubowych zawodniczki jest wpis
zawodniczki na listę transferową, prowadzoną przez WGiD PZKosz oraz przedstawienie
przez zawodniczkę, zamierzającą zmienić barwy klubowe listu czystości.
3. List czystości wydawany jest przez klub macierzysty lub klub aktualny (w przypadku,
gdy zawodniczka zmieniała już wcześniej barwy klubowe) wg wzoru określonego przez
PZKosz, na wniosek zainteresowanej zawodniczki. List czystości dla swej ważności musi
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być kontrasygnowany przez WZKosz właściwy miejscowo dla siedziby klubu, z którego
zawodniczka odchodzi.
4. Zawodniczka niepełnoletnia może wystąpić o zmianę przynależności klubowej za
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

§ 48
Jeśli klub, z którego zawodniczka miałaby otrzymać list czystości nie istnieje lub nie
prowadzi szkolenia zawodniczek w koszykówce, list czystości wydaje właściwy
miejscowo WZKosz.
Wniosek o wydanie listu czystości powinien być złożony pisemnie za potwierdzeniem
doręczenia, zgodnie z regułami określonymi w Kodeksie Postępowania
Administracyjnego.
Wydanie listu czystości lub odmowa jego wydania następuje w terminie siedmiu dni od
dnia doręczenia wniosku.
Przekroczenie wskazanego wyżej terminu powoduje uznanie zawodniczki za
zawodniczkę wolną i stanowi podstawę wydania zawodniczce listu czystości z urzędu
oraz licencji okresowej do nowego klubu. Zawodniczka nie traci statusu wychowanki,
a klub macierzysty nie traci tym samym prawa do otrzymania ekwiwalentu za
zawodniczkę-wychowankę.
Odmowa wydania listu czystości następuje na piśmie z podaniem uzasadnienia
i doręczana jest zawodniczce oraz przekazywana jednocześnie do wiadomości
właściwego miejscowo WZKosz oraz do WGiD PZKosz..
Przyczyną odmowy wystawienia listu czystości jest uznanie, że zawodniczka
występująca z wnioskiem o jego wydanie nie jest zawodniczką wolną lub procedura
dokonywania opłat przewidzianych przepisami niniejszego Regulaminu lub zapłaty
ekwiwalentu za wyszkolenie nie została zakończona.
Zobowiązania pieniężne i materialne zawodniczki w stosunku do klubu nie są podstawą
do odmowy wydania listu czystości.
W razie uznania, że odmowa wydania listu czystości nie ma podstaw prawnych,
Zarządowi PLKK przysługuje prawo wydania listu czystości z urzędu. Decyzja w tej
sprawie uzasadniana jest na piśmie i doręczana stronom z urzędu. W przypadku, gdy
odmową wydania listu czystości przez klub jest uznanie zawodniczki za wychowankę
tego klubu, decyzja PLKK w tej sprawie wydawana jest po zasięgnięciu opinii
właściwego miejscowo WZKosz.
Powyższe nie uchybia uprawnieniom do wniesienia odwołania przez zainteresowane
strony, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Od decyzji określonej w ust. 6 przysługuje stronom – w tym w szczególności
zawodniczce, dotychczasowemu klubowi i nowemu klubowi – prawo wniesienia
odwołania na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie.
Wysokość kaucji odwoławczej ustala PZKosz w regulaminie opłat.

§ 49
1. Za wpis na listę transferową pobiera się opłatę w wysokości określonej w Regulaminie
opłat PZKosz.
2. Wniosek zawodniczki o dokonanie wpisu na listę transferową powinien zawierać
co najmniej:
1) imię i nazwisko zawodniczki;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) numer PESEL;
4) wskazanie klubu, którego barwy zawodniczka ostatnio reprezentowała;
5) adres do korespondencji;
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6) wskazanie ewentualnych pełnomocników, menedżerów lub innych reprezentantów
zawodniczki oraz określenie formalnych podstaw reprezentacji;
7) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku zawodniczek
niepełnoletnich;
8) numer licencji zawodniczki PZKosz.
3. Do wniosku o umieszczenie na liście transferowej należy dołączyć:
1) list czystości lub dokumenty potwierdzające niewydanie go przez klub w określonym
terminie.
2) dowód wniesienia opłaty za umieszczenie na liście transferowej.
4. Decyzja o odmowie wpisu zawiera uzasadnienie. Decyzja taka jest doręczana
zawodniczce z urzędu.
5. Od decyzji określonej w ust. 4 przysługuje stronom, w tym w szczególności
zawodniczce, dotychczasowemu klubowi i nowemu klubowi, prawo do wniesienia
odwołania na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 50
1. Kluby mają prawo do okresowego wypożyczania swoich zawodniczek na jeden sezon
rozgrywkowy. Wypożyczenie powinno nastąpić nie później niż do dnia 31 stycznia
każdego roku kalendarzowego.
2. Zawodniczka może w czasie trwania sezonu, nie później niż do dnia 31 stycznia,
powrócić do macierzystego klubu, o ile uzyskała zgodę obu zainteresowanych klubów
lub drużyna, której barwy reprezentowała, została wycofana z rozgrywek.
3. Jedna zawodniczka może być w trakcie sezonu wypożyczona tylko raz.
4. Warunkiem zatwierdzenia do rozgrywek wypożyczonej zawodniczki jest dostarczenie do
PLKK i PZKosz umowy zawartej pomiędzy zainteresowanymi klubami oraz pisemnej
zgody zawodniczki.
5. Umowa o wypożyczeniu dla swej ważności wymaga kontrasygnaty WZKosz właściwego
miejscowo dla siedziby klubu, z którego zawodniczka jest wypożyczana.
6. Wysokość opłaty za wypożyczenie zawodniczki ustalana jest przez Zarząd PLKK
w Regulaminie opłat, zaś rozliczenia pomiędzy klubami ustalane są w drodze odrębnych
porozumień.
§ 51
1. Zarząd PZKosz, na mocy odrębnej uchwały, może podjąć decyzję o ograniczeniu liczby
możliwych zmian barw klubowych oraz wypożyczeń do jednego klubu w jednym sezonie
rozgrywkowym.
2. Zarząd PZKosz uprawniony jest do określenia ewentualnych limitów dotyczących
udziału w rozgrywkach zawodniczek zagranicznych oraz ograniczeń dotyczących
wydawania licencji okresowych dla takich zawodniczek.

1.
2.
3.

§ 52
Za wyszkolenie zawodniczki – wychowanki, zmieniającej po raz pierwszy barwy
klubowe, klubowi macierzystemu przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie.
Ostateczną decyzję dotyczącą statusu wychowanki podejmuje macierzysty WZKosz.
Zawodniczka, która zmieniła barwy klubowe na skutek przekazania przez klub
macierzysty sekcji lub drużyny (z wyłączeniem przypadku likwidacji klubu bądź
sekcji), do innego klubu, zachowuje status wychowanka pod warunkiem wyrażenia
pisemnej zgody przez zawodniczkę (i jej wszystkich opiekunów prawnych w przypadku
zawodniczki niepełnoletniej) na dokonanie zmiany. Brak wyrażenia zgody przez
zawodniczkę (i jej wszystkich opiekunów prawnych w przypadku zawodniczki
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niepełnoletniej) na taką zmianę barw powoduje, że zawodniczka otrzymuje status
zawodniczki wolnej.
4. Zawodniczka będąca wychowanką zmieniającą barwy klubowe w przypadku likwidacji
klubu lub sekcji traci status wychowanki.
5. Kluby mogą negocjować między sobą wysokość ekwiwalentu określonego w ust. 1.
6. Wpłata maksymalnej kwoty ekwiwalentu przewidzianego za wyszkolenie zawodniczkiwychowanki i zawodniczki-uczennicy skutkuje uznaniem jej za zawodniczkę wolną
o ile zawodniczka ta nie ma ważnego kontraktu lub zobowiązania do reprezentowania
barw klubowych z klubem macierzystym.
7. Ekwiwalent za wyszkolenie zawodniczki-wychowanki, uzgodniony pomiędzy
zainteresowanymi klubami, wpłacany jest na konto bankowe klubu macierzystego.
Kopię dowodu wpłaty przekazuje się właściwemu WZKosz.
8. Do czasu pełnej zapłaty ekwiwalentu za wyszkolenie w sposób przewidziany
w niniejszym Regulaminie, zawodniczka, której ekwiwalent dotyczy, nie może
otrzymać licencji okresowej, chyba że konieczność zapłaty ekwiwalentu w całości nie
wynika z zawartej umowy lub decyzji WZKosz bądź PZKosz.
9. Klub, otrzymujący ekwiwalent za wychowankę, zobowiązany jest do przekazania
minimum 20% otrzymanej sumy na wynagrodzenie dla trenerów biorących udział
w wyszkoleniu zawodniczki. Klub powinien przekazać do właściwego terytorialnie
WZKosz informację o trenerach, którzy otrzymali wynagrodzenie.
10. Zawodniczka - wychowanka klubu ekstraklasy, która przy pierwszym transferze
opuściła klub, przechodząc do klubu z niższej klasy rozgrywkowej, nie może brać
udziału w rozgrywkach ekstraklasy kobiet przez co najmniej dwa pełne sezony, bez
zapłaty należnego ekwiwalentu na poziomie ekstraklasy kobiet klubowi, którego jest
wychowanką.

ROZDZIAŁ VI: PRZEPISY DYSCYPLINARNE

1.

2.

§ 53
Do orzekania w pierwszej instancji w sprawach naruszenia postanowień zawartych
w regulaminach i przepisach wydanych przez PLKK oraz przepisach wewnętrznych
PZKosz dotyczących rozgrywek Ekstraklasy Kobiet i Pucharu Polski uprawniony jest
Zarząd PLKK.
Drugą instancją w sprawach objętych niniejszym Regulaminem jest Komisja
Odwoławcza PZKosz. W każdym przypadku decyzja organu drugiej instancji jest
ostateczna.

§ 54
1. Kara dyscyplinarna jest wymierzana za naruszenie przepisów wskazanych
w regulaminach i innych przepisach wewnętrznych wydanych przez PLKK i PZKosz,
a dotyczących rozgrywek Ekstraklasy Kobiet i Pucharu Polski, w tym także naruszenie
zasad etyki sportowej.
2. Kara dyscyplinarna może być wymierzona jedynie w przypadku, gdy przepisy
niniejszego Regulaminu lub przepisy wskazane w § 53 wyraźnie wskazują, iż określone
zachowanie wiąże się z możliwością nałożenia kary.
3. Kary pieniężne za naruszenie przepisów wskazanych w ust. 1 przez zawodniczki, trenera,
asystenta trenera danego klubu lub osoby działającej w imieniu klubu, nakładane są na
klub, z wyłączeniem naruszenia wskazanego w § 61, ust.5, pkt.36.
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4. Sposób rozliczenia pomiędzy klubem a zawodniczkami, trenerem, asystentem trenera,
działaczem klubu czy innych osób związanych z klubem z tytułu nałożonych kar określa
klub.
5. Organy nakładające kary dyscyplinarne winny przestrzegać zasady, iż kara powinna być
adekwatna do wagi naruszenia przepisów, za które jest wymierzana, oraz do stopnia
zawinienia strony odpowiedzialnej za naruszenie przepisów.
6. Wszczęcie postępowania następuje na wniosek zainteresowanych stron, jak również
z urzędu, w szczególności na podstawie ustaleń faktycznych wynikających z informacji
posiadanych przez PLKK, sprawozdania komisarza technicznego zawodów, sędziego
głównego, sędziów lub stron zainteresowanych.
7. Orzeczenie o nałożeniu kary powinno być poprzedzone zbadaniem okoliczności sprawy
na podstawie sprawozdania komisarza lub sędziego głównego, zapisu na płycie DVD lub
innych dostępnych materiałów.
8. W przypadkach, w których okoliczności faktyczne sprawy budzą wątpliwości, wydanie
orzeczenia w sprawie powinno być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym. Organ
prowadzący postępowanie wyjaśniające winien dać możliwość aktywnego udziału
zainteresowanym stronom w każdym jego stadium.
9. W przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego organ prowadzący
postępowanie może wyznaczyć rozprawę z udziałem wszystkich zainteresowanych osób
i stron.
§ 55
W toku postępowania zainteresowane osoby mogą być reprezentowane przez pełnomocników
ustanowionych zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
§ 56
1. Wymiar kary dyscyplinarnej może zostać podwyższony, jeśli na stronę ukaraną w ciągu
sezonu rozgrywkowego nałożono karę dyscyplinarną za takie samo naruszenie
przepisów.
2. Podwyższenie kary nie może przekroczyć dwukrotności maksymalnej kary podstawowej
w przypadku kar pieniężnych, a w przypadku kary dyskwalifikacji, zakazu dokonywania
zmian barw klubowych lub zakazu rozgrywania meczów na obiekcie sportowym –
maksymalnego okresu dyskwalifikacji lub zakazu przewidzianego za tego rodzaju
naruszenie przepisów.
§ 57
W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ wydający orzeczenie może orzec kary niższe
niż przewidziane w niniejszych przepisach (nadzwyczajne złagodzenie kary), bądź podjąć
decyzję o odstąpieniu od ukarania.

1.

2.
3.
4.

§ 58
Wydanie orzeczenia przez organ I instancji powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 14 dni,
a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w ciągu
21 dni od dnia zdarzenia. W sytuacji, gdy o zaistnieniu zdarzenia organ I instancji
dowiedział się później, powyższe terminy liczą się od dnia powzięcia wiadomości przez
uprawnione organy o naruszeniu przepisów, dającym podstawę do nałożenia kary.
Orzeczenie o nałożeniu kary doręcza się listem poleconym, faksem lub e-mailem do
siedziby klubu, z którym związana jest osoba ukarana.
Orzeczenie powinno wskazywać podstawę prawną nałożenia kary oraz jej wymiar.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika orzeczenie podlega doręczeniu temu
pełnomocnikowi.
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5. Orzeczenie o nałożeniu kary zawieszenia (dyskwalifikacji) lub kary pieniężnej w kwocie
wyższej niż 10.000 złotych jest uzasadniane z urzędu.
6. Orzeczenie w sprawie nałożenia kary dyscyplinarnej nie może zostać wydane, jeśli od
dnia, w którym nastąpiło naruszenie przepisów upłynęło 6 miesięcy. Karalność
przewinienia z § 61 ust. 5 pkt. 31 (korupcja sportowa) nie ulega przedawnieniu.
§ 59
1. Orzeczenie o nałożeniu kary pieniężnej winno być wykonane w ciągu 14 dni od
doręczenia orzeczenia. Niewykonanie orzeczenia w tym terminie skutkować może
zawieszeniem zainteresowanej osoby lub klubu w prawach związanych z rozgrywkami.
2. Orzeczenie o nałożeniu kary zawieszenia (dyskwalifikacji) wchodzi w życie z dniem jego
wydania.
3. Karę dyskwalifikacji czasowej (zawieszenia) wymierza się ustalając zakaz uczestnictwa
w określonej liczbie meczów i/lub w miesiącach lub latach.
4. Kara dyskwalifikacji wymierzona określoną liczbą meczów niewykonana w danym
sezonie, zostaje przeniesiona do nowego sezonu rozgrywkowego.
5. W przypadku, gdy ukarany podmiot przechodzi do innego klubu, karę odbywa w nowym
klubie.
6. W przypadku dyskwalifikacji czasowej zawodniczka nie może uczestniczyć
w jakichkolwiek zawodach, ani pełnić jakichkolwiek funkcji związanych z działalnością
w rozgrywkach PLKK.
7. Wykonanie kary dyskwalifikacji wobec osób związanych z klubem, z wyjątkiem
zawodniczek, polega na zakazie:
1) reprezentowania klubu wobec innych oficjalnych osób funkcyjnych i drużyny
przeciwnika,
2) przebywania na obiekcie sportowym w miejscach wydzielonych dla kierownictwa
drużyny i zawodniczek rezerwowych oraz w szatni,
3) kierowania drużyną w czasie meczu,
4) pełnienia jakichkolwiek funkcji związanych z działalnością w rozgrywkach PLKK.
§ 60
1. Ustala się następujące rodzaje kar dyscyplinarnych:
1) nagana,
2) kara pieniężna,
3) dyskwalifikacja czasowa (zawieszenie) lub dożywotnia osoby uczestniczącej we
współzawodnictwie sportowym,
4) okresowy zakaz rozgrywania spotkań z udziałem publiczności,
5) okresowy zakaz rozgrywania spotkań w obiekcie sportowym,
6) zakaz dokonywania zmian barw klubowych,
7) przesunięcie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej.
2. Kary dyscyplinarne wskazane w ust.1 mogą być wymierzane łącznie.
§ 61
Ustala się następujący wymiar kar za poszczególne naruszenia przepisów:
1. Nieregulaminowe zachowanie się przedstawicieli klubów, trenerów, zawodniczek oraz
osób towarzyszących drużynie:
1) niesportowe zachowanie się zawodniczki, trenera, asystenta lub osoby towarzyszącej
drużynie, a także innej osoby działającej w imieniu klubu przed, w czasie lub po
zawodach – kara pieniężna w wysokości od 200 do 3.000 zł. Dodatkowo może być
orzeczona kara dyskwalifikacji od 1 meczu do 3 miesięcy;
23

2) niesportowe zachowanie się zawodniczki, trenera, asystenta lub osoby towarzyszącej
drużynie, a także innej osoby działającej w imieniu klubu przed, w czasie lub po
zawodach, związane z naruszeniem nietykalności cielesnej bądź innym czynnym
znieważeniem innej osoby – kara pieniężna w wysokości od 3.000 do 15.000 zł oraz
kara dyskwalifikacji od 1 meczu do 12 miesięcy;
3) niesportowe zachowanie się zawodniczki, trenera, asystenta lub osoby towarzyszącej
drużynie, a także innej osoby działającej w imieniu klubu przed, w czasie lub po
zawodach, związane z naruszeniem nietykalności cielesnej bądź innym czynnym
znieważeniem sędziego lub komisarza zawodów – kara pieniężna w wysokości od
3.000 do 15.000 zł oraz kara dyskwalifikacji od 4 meczów do 24 miesięcy;
4) nieuzasadnione wejście zawodniczki, trenera lub osoby towarzyszącej, a także innej
osoby działającej w imieniu klubu do szatni sędziowskiej przed, w czasie lub po
zawodach – kara pieniężna w wysokości do 1.000 zł;
5) drugi faul techniczny trenera i każdy następny za jego osobiste zachowanie
z wyłączeniem niniejszego paragrafu ust. 5 pkt 1 i 2 – kara pieniężna w wysokości
500 zł;
6) przewinienie dyskwalifikujące trenera lub asystenta, z wyłączeniem bójki
w rozumieniu przepisów gry w koszykówkę – kara pieniężna w wysokości do
1.000zł ;
7) publiczne krytykowanie orzeczeń sędziowskich, decyzji PZKosz i PLKK przez
zawodniczkę, trenera lub działacza przed, w czasie lub po zawodach – kara pieniężna
w wysokości od 200 do 3.000 zł;
8) publiczne, niesportowe zachowanie się zawodniczki, trenera, asystenta trenera lub
działacza klubu godzące w dobre imię środowiska koszykarskiego (np. wywiady
radiowe, prasowe) – kara pieniężna w wysokości od 200 zł do 3.000 zł;
9) zejście z boiska w czasie meczu lub celowe opóźnianie wznowienia gry – kara
pieniężna w wysokości od 300 zł do 5.000 zł;
10) wznoszenie okrzyków lub wyrażanie gestów o treści rasistowskiej lub znieważanie
jakiejkolwiek osoby z powodu jej przynależności narodowej, rasowej lub
wyznaniowej – kara pieniężna w wysokości od 300zł do 3.000zł
2. Niesportowe zachowanie się publiczności:
1) rzucanie przedmiotów na boisko, na ławkę rezerwowych i stolik sędziowski – kara
od 200 do 5.000 zł;
2) rzucanie przedmiotów na boisko powodujące chwilowe przerwanie zawodów – kara
pieniężna w wysokości od 200 do 2.000 zł;
3) rzucanie przedmiotów na boisko powodujące wcześniejsze zakończenie zawodów
lub kontuzję sędziego, komisarza technicznego, zawodniczki lub innej osoby – kara
pieniężna w wysokości od 2.000 do 10.000 zł;
4) inne działania lub zachowania narażające na niebezpieczeństwo zawodniczki,
sędziów, trenerów (używanie laserowych długopisów itp.) – kara pieniężna od 200
do 5.000 zł;
5) niesportowe zachowanie się wobec sędziów, komisarza technicznego, osób
funkcyjnych, drużyny przeciwnej lub innych osób (np. obraźliwe okrzyki, gesty,
transparenty) – kara pieniężna od 300 do 3.000 zł;
6) wtargnięcie na boisko przed, w czasie lub po zakończeniu zawodów – kara pieniężna
w wysokości od 200 do 5.000 zł;
7) wznoszenie okrzyków lub wyrażanie gestów o treści rasistowskiej lub nawołujących
do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych lub wyznaniowych – kara
pieniężna w wysokości od 300zł do 3.000 zł.
3. Nieprzestrzeganie procedur regulaminowych związanych z przygotowaniem obiektu
sportowego do zawodów:
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1) brak właściwego wyposażenia technicznego – kara pieniężna w wysokości od 100 do
2.000 zł;
2) niewłaściwe zorganizowanie i funkcjonowanie służby porządkowej – kara pieniężna
w wysokości od 200 do 5.000 zł;
3) brak właściwego zapewnienia porządku, bezpieczeństwa i ochrony sędziom,
komisarzowi technicznemu, drużynie gości oraz zaproszonym gościom bezpośrednio
przed, w czasie lub po zawodach – kara pieniężna w wysokości od 200 do 15.000 zł;
4) niewydzielenie miejsc dla przedstawicieli władz sportowych, PLKK, PZKosz oraz
dziennikarzy – kara pieniężna w wysokości 300 zł.
4. Nieprzestrzeganie procedur regulaminowych związanych z przeprowadzeniem zawodów:
1) zawinione opóźnienie w rozpoczęciu zawodów do 15 minut od ustalonego czasu
rozpoczęcia zawodów – kara pieniężna w wysokości od 100 do 500 zł;
2) zawinione opóźnienie w rozpoczęciu zawodów powyżej 15 minut od ustalonego
czasu rozpoczęcia zawodów – kara pieniężna w wysokości od 500 zł do 1.000 zł;
3) spóźnienie się drużyny na zawody – kara pieniężna w wysokości od 300 do 2.000 zł;
4) przegrana walkowerem – przyznana na podstawie niniejszego Regulaminu – kara
pieniężna dla klubu w wysokości 3.000 zł;
5) nieprzystąpienie drużyny do gry, zejście drużyny z boiska lub odmowa gry – kara
pieniężna w wysokości 5.000 zł i orzeczony walkower;
6) udział w spotkaniu zawodniczki nieuprawnionej do gry – kara pieniężna
w wysokości 5.000 zł i orzeczony walkower;
7) udział w spotkaniu zawodniczki występującej pod fałszywym lub zmienionym
imieniem lub nazwiskiem – kara pieniężna w wysokości 5.000 zł i orzeczony
walkower.
5. Nieprzestrzeganie obowiązujących wytycznych PLKK, regulaminów i przepisów gry:
1) nieprzestrzeganie zasad dotyczących liczby zawodniczek obywatelstwa polskiego na
boisku w czasie gry do momentu włączenia zegara czasu gry, jeżeli drużyna z tego
tytułu uzyskała niezasłużoną korzyść – za każde naruszenie kara pieniężna
w wysokości 1.000 zł za każdą brakującą zawodniczkę;
2) nieprzestrzeganie zasad dotyczących liczby zawodniczek obywatelstwa polskiego na
boisku w czasie gry z włączonym zegarem czasu gry i niezależnie od czasu, jaki
upłynął – za każde naruszenie kara pieniężna w wysokości 2.000 zł za każdą
brakującą zawodniczkę;
3) nieprzestrzeganie zasad opisanych w § 23, ust. 2, pkt.1, dotyczących zgłoszenia do
meczu 5 zawodniczek obywatelstwa polskiego, a w przypadku wpisania do
protokołu 11 lub 12 zawodniczek – zgłoszenie co najmniej 6 zawodniczek – kara
pieniężna w wysokości 1.000 zł za każdą brakującą zawodniczkę;
4) naruszenie obowiązku posiadania dziesięciu zawodniczek gotowych do gry – kara
pieniężna w wysokości 500 zł za każdą brakującą zawodniczkę;
5) naruszenie zasad dotyczących ubiorów zawodniczek oraz umieszczenia na ubiorach
elementów reklamowych – kara pieniężna w wysokości od 100 do 1.000 zł za każde
naruszenie;
6) błędne wypełnienie listy zgłoszeniowej do zawodów w części dotyczącej nazw
drużyn, numerów licencji, nazwisk zawodniczek i trenerów – kara pieniężna
w wysokości 200 zł;
7) użycie niewłaściwego protokołu zawodów, niezgodnego z oficjalnie obowiązującym
– kara pieniężna w wysokości 200 zł;
8) naruszenie obowiązku powiadomienia w ustalonym terminie drużyny przeciwnej lub
PLKK o miejscu i godzinie spotkania – kara pieniężna w wysokości 300 zł;
9) brak zapewnienia opieki medycznej w czasie rozgrywania zawodów – kara pieniężna
w wysokości do 1.000 zł;
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10) nieprzygotowanie obiektu sportowego zgodnie z przyjętymi ustaleniami oraz
obowiązującymi przepisami – kara pieniężna w wysokości od 100 do 3.000 zł,
a w wypadku powtarzania się uchybień – zakaz rozgrywania spotkań w tym obiekcie
od 3 meczów do 12 miesięcy;
11) niezapewnienie na 20 minut przed rozpoczęciem meczu sześciu niezniszczonych
piłek do koszykówki, spełniających wymogi przepisów gry w koszykówkę – kara
pieniężna w wysokości 500 zł;
12) niezapewnienie drużynie przeciwnej podczas meczu czternastu miejsc siedzących
w strefie ławki – kara pieniężna w wysokości 1.000 zł;
13) zmiana terminu meczu bez uzyskania zgody PLKK – kara pieniężna po 3.000 zł dla
każdego klubu;
14) naruszenie zasad dotyczących reklamy sponsorów rozgrywek i partnerów PLKK –
kara pieniężna w wysokości od 100 do 3.000 zł za każde naruszenie;
15) brak stosownego oznaczenia kapitana drużyny – kara pieniężna w wysokości 200 zł;
16) brak oznaczenia szatni gospodarzy i gości oraz szatni sędziów boiskowych i sali
konferencyjnej – kara pieniężna w wysokości 200 zł;
17) wielokrotne używanie podczas spotkania przez spikera nieprawidłowej nazwy
drużyny gości – kara pieniężna w wysokości w wysokości do 1000 zł;
18) nieobecność na zawodach licencjonowanego spikera – kara pieniężna w wysokości
300 zł;
19) niezapewnienie komisarzowi technicznemu oraz sędziom pokoju lub pokojów
w miejscowym hotelu (jedna doba) lub pokoju gościnnego z miejscami do spania –
kara pieniężna w wysokości 300 zł;
20) brak rejestracji meczu na płycie DVD zgodnie z ustaleniami PLKK lub niewysłanie
jej w określonym terminie do Biura PLKK – kara pieniężna w wysokości 1.000 zł;
21) brak transmisji on-line i obserwacji statystycznych zgodnych z ustaleniami PLKK
lub nieprzesłanie ich na oficjalna stronę internetową PLKK w określonym czasie –
kara pieniężna w wysokości 1.000 zł;
22) nieprzedstawienie komisarzowi technicznemu, a w przypadku jego nieobecności –
sędziemu głównemu zawodów – zaświadczenia (certyfikatu) o dopuszczeniu obiektu
sportowego do rozgrywek mistrzowskich – kara pieniężna w wysokości 300 zł;
23) niezorganizowanie konferencji prasowej po zakończeniu spotkania – kara pieniężna
w wysokości 1.000 zł;
24) nieobecność trenera lub zawodniczki na konferencji prasowej – kara pieniężna
w wysokości 200 zł;
25) udział w konferencji prasowej osób, wobec których orzeczono faul dyskwalifikujący
– kara pieniężna w wysokości 1.000 zł;
26) rozegranie meczu w hali nieposiadającej certyfikatu dopuszczającego obiekt
sportowy do rozgrywek – kara pieniężna w wysokości 2.000 zł oraz w wypadku
powtarzania się naruszania przepisów – zakaz rozgrywania spotkań w tym obiekcie
na okres od 3 spotkań do 6 miesięcy;
27) używanie mikrofonu przez spikera zawodów w celu dopingowania drużyny
gospodarzy lub podburzenia publiczności – kara pieniężna w wysokości 300 zł;
28) brak stosownego ubioru (marynarka, koszula, krawat) trenera lub asystenta trenera
w czasie meczu – kara pieniężna w wysokości 100 zł;
29) wpisanie do protokołu trenera lub asystenta trenera nieposiadającego licencji
trenerskiej – kara pieniężna w wysokości 1.000 zł;
30) przyjęcie lub udzielenie albo usiłowanie udzielenia korzyści majątkowej lub
osobistej albo ich obietnicy w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć
wpływ na wynik spotkania przez zawodniczkę, trenera, asystenta trenera,
przedstawiciela klubu lub osobę towarzyszącą drużynie, a także inną osobę
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działającą w imieniu lub na rzecz klubu – kara pieniężna w wysokości 20.000 zł oraz
kara bezwzględnej dyskwalifikacji (zawieszenia) dla osób związanych bezpośrednio
ze sprawą na okres 2 lat. W takim przypadku w razie bezspornej winy
przedstawicieli klubu orzeczona może być degradacja zespołu do najniższej klasy
rozgrywkowej;
31) udowodniona w sposób niebudzący wątpliwości celowa przegrana w spotkaniu (tzw.
podkładka) – kara pieniężna w wysokości 30.000 zł;
32) naruszenie obowiązku zapewnienia drużynie gości możliwości przeprowadzenia
treningu w hali, w której odbywa się mecz – kara pieniężna w wysokości 1 000 zł;
33) niezapewnienie drużynie gości dwudziestu bezpłatnych wejściówek – kara pieniężna
w wysokości 1.000 zł;
34) używanie nieoficjalnych nazw zespołów – kara pieniężna w wysokości 3.000 zł,
35) wycofanie się drużyny z rozgrywek Ekstraklasy Kobiet lub Pucharu Polski przed
rozpoczęciem tych rozgrywek – kara pieniężna w wysokości 3.000 zł;
36) wycofanie się drużyny z rozgrywek Ekstraklasy Kobiet lub Pucharu Polski po
rozpoczęciu tych rozgrywek – kara pieniężna w wysokości 5.000 zł;
37) bezpodstawne zerwanie kontraktu z klubem lub podpisanie przez zawodniczkę
umowy dotyczącej reprezentowania barw klubowych w tym samym czasie z więcej
niż jednym klubem – kara pieniężna w wysokości do 100.000 zł, nakładana na
zawodniczkę oraz kara zawieszenia od 4 kolejek do 12 miesięcy;
38) naruszenie przepisów antydopingowych przewidzianych przez przepisy prawa
powszechnie obowiązującego lub przepisy krajowych lub międzynarodowych
organizacji lub związków zajmujących się zwalczaniem dopingu w sporcie - sankcje
przewidziane przez właściwą komisję przy PKOL oraz kara pieniężna w wysokości
od 5.000 zł do 10.000 zł oraz cofnięcie zawodniczce przyznanej licencji;
39) złożenie przez klub fałszywego oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami kara
pieniężna w wysokości do 100.000zł;
40) udowodniony udział w jakichkolwiek zakładach wzajemnych (bukmacherskich) lub
totalizatorach dotyczących rozgrywek Ekstraklasy Kobiet i Pucharu Polski przez
zawodniczkę, trenera, asystenta, przedstawiciela klubu lub osobę towarzyszącą
drużynie, a także inną osobę działającą w imieniu – kara pieniężna w wysokości
100.000 zł oraz zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji związanych z działalnością
w rozgrywkach PLKK przez okres dwóch lat.
6. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w niniejszym paragrafie w ustępach
1-3, niezależnie od kary pieniężnej może zostać orzeczony walkower wobec drużyny,
która popełniła wykroczenie.
7. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w niniejszym paragrafie, w ust. 2,
niezależnie od kary pieniężnej może zostać orzeczony okresowy zakaz rozgrywania
spotkań z udziałem publiczności.
8. W przypadku łącznego zagrożenia kilkoma karami (obligatoryjne zagrożenie karami), za
przewinienia określone w § 61 ust. 1-5, w przypadkach zasługujących na szczególne
uwzględnienie, można wymierzyć tylko jedną karę przewidzianą w sankcji danego
przewinienia.
§ 62
O wszystkich innych sprawach, mających wpływ na organizację zawodów, przestrzeganie
porządku oraz warunków bezpieczeństwa w czasie ich prowadzenia, a nieujętych
w niniejszym Regulaminie, decyduje Zarząd PLKK.
§ 63
PLKK prowadzi ścisłą ewidencję wymierzonych kar.
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ROZDZIAŁ VIII: ODWOŁANIA
§ 64
Od decyzji podjętych przez PLKK stronom przysługuje odwołanie do organu
II instancji, o ile przepisy niniejszego Regulaminu przewidują taką możliwość.
2. Od orzeczenia dyscyplinarnego o nałożeniu kary, osobie lub klubowi, na który karę
nałożono, przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu II instancji.
3. Odwołanie może być wniesione również przez inną osobę lub klub, o ile sprawa
dotyczy ich bezpośrednio.
4. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu I instancji.
5. Organem II instancji jest Komisja Odwoławcza PZKosz.
6. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia
decyzji lub orzeczenia o nałożeniu kary.
7. Wniesienie odwołania winno nastąpić jednocześnie z zapłatą kaucji odwoławczej
w wysokości ustalonej przez Zarząd PLKK w Regulaminie opłat.
8. Brak wpłaty kaucji powoduje pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia.
9. Kaucję odwoławczą wpłaca się na konto organizatora rozgrywek.
10. Uwzględnienie odwołania w całości powoduje zwrot kaucji.
1.

§ 65
Odwołanie powinno zawierać wyraźne wskazanie żądania oraz wskazywać na okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające żądanie. Odwołanie, które nie spełnia określonych wyżej
warunków, nie podlega rozpatrzeniu.

1.
2.

1.

2.
3.

§ 66
Wniesienie odwołania w sprawach dyscyplinarnych nie wstrzymuje wykonania decyzji.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach PLKK, jako organ I instancji, przed
przesłaniem odwołania do organu II instancji, może – na wniosek zainteresowanego –
wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania przez organ II instancji.
§ 67
PLKK, jako organ I instancji, po otrzymaniu odwołania, dokonuje sprawdzenia czy
zostały spełnione wszystkie wymogi formalne związane z wniesieniem odwołania.
W razie braków formalnych odwołanie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Odwołanie prawidłowe pod względem formalnym organ I instancji przesyła
niezwłocznie, wraz z całością dokumentacji w sprawie, organowi II instancji.
Organ I instancji - uznając odwołanie za uzasadnione w całości - może odstąpić od
przesłania odwołania organowi II instancji i uchylić swoje orzeczenie w całości lub
zmienić je zgodnie z żądaniem wskazanym w odwołaniu.

§ 68
1. Organ II instancji winien rozpatrzyć odwołanie w terminie 14 dni od jego otrzymania,
a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - w terminie 21 dni.
2. Przepisy dotyczące zasad postępowania wyjaśniającego stosuje się również
w postępowaniu przed organem II instancji.
§ 69
1. Organ II instancji po rozpatrzeniu odwołania wydaje decyzję, w której:
1) utrzymuje w mocy orzeczenie organu I instancji albo
2) uchyla zaskarżone orzeczenie w całości i orzeka co do istoty sprawy albo
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3) uchyla orzeczenie w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo
4) uchyla orzeczenie w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania
organowi I instancji, wskazując jednocześnie na okoliczności, które przy ponownym
rozpoznaniu sprawy powinny być wzięte pod uwagę, bądź na czynności, które winny
być dokonane albo
5) umarza postępowanie odwoławcze.
2. Organ II instancji, orzekający co do istoty sprawy, nie może orzec na niekorzyść osoby
lub klubu wnoszącego odwołanie.
3. Organ II instancji uzasadnia swoje orzeczenie z urzędu oraz zarządza jego doręczenie
wszystkim zainteresowanym osobom i organom.
4. Orzeczenie organu II instancji jest ostateczne, co nie uchybia możliwości podjęcia przez
zainteresowane osoby lub kluby działań przewidzianych przez przepisy powszechnie
obowiązujące.
§ 70
1. Organ I i II instancji, ze względu na szczególne okoliczności, może, na wniosek strony,
złagodzić, lub uchylić nałożoną karę, która stała się już prawomocna.
2. Od orzeczenia w tej sprawie nie przysługuje odwołanie.
ROZDZIAŁ VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 71
Zarząd PLKK zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu,
z zastrzeżeniem § 73. Każda zmiana Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Zarząd PZKosz.
§ 72
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PLKK.
§ 73
Uchwalenie i zmiana Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PLKK wymaga pozytywnej
opinii Rady Nadzorczej PLKK, z zastrzeżeniem, że nie może on naruszać regulaminów PZKosz
oraz międzynarodowych organizacji działających w koszykówce.
§ 74
Traci moc Regulamin Współzawodnictwa Sportowego PLKK z dnia 14.09.2008 r.
§ 75
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZKosz i wchodzi w życie z dniem
05.08.2010 r.

29

