REGULAMIN OPŁAT
Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki
na sezon 2017/2018

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie do Regulaminu rozgrywek Kujawsko-Pomorskiego Związku
Koszykówki na sezon 2017/2018.
2. Na sezon 2017/2018 Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki udzieli rabatów dla klubów rozgrywek
młodzieżowych (od U-22 K, U-20 M do U-11), które spełniły lub spełnią poniższe warunki:
a. 50% rabatu za zgłoszenie drugiej i kolejnej drużyny w danej klasie rozgrywkowej.
b. Klub, który po raz pierwszy zgłasza się do rozgrywek w sezonie 2017/2018 (ma wydaną licencję
klubową PZKosz po 1 lipca 2017 roku) ponosi 50% opłat związanych z Pakietem zgłoszeniowym.
Po wycofaniu lub wykluczeniu jednej z drużyn objętych rabatami, Kujawsko-Pomorski Związek
Koszykówki dokona skorygowania naliczenia na 100% stawek wymienionych w Tabeli opłat
rozgrywkowych na sezon 2017/2018. Rabaty nie sumują się.
3. W sezonie 2017/2018 na kluby nakładane będą opłaty zgodnie z poniższą Tabelą opłat. W ramach pakietu
zgłoszeniowego klub otrzymuje: nieograniczoną liczbę wydanych i przedłużonych zawodniczych licencji
okresowych, jeden (1) bloczek protokołów na trzy (3) zgłoszone drużyny, jeden (1) certyfikat hali.

II. TABELA OPŁAT ROZGRYWKOWYCH NA SEZON 2017/2018
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tytuł opłaty
Wydanie licencji okresowej klubu
Zgłoszenie drużyny do rozgrywek 3 Ligi Mężczyzn
Zgłoszenie drużyny do rozgrywek 2 Ligi Kobiet (niezależnie od opłaty pobieranej
przez WZKosz-organizatora rozgrywek 2LK)
Zgłoszenie drużyny do rozgrywek U-20 M/U-22 K
Zgłoszenie drużyny do rozgrywek U-18
Zgłoszenie drużyny do rozgrywek U-16
Zgłoszenie drużyny do rozgrywek U-15
Zgłoszenie drużyny do rozgrywek U-14
Zgłoszenie drużyny do rozgrywek U-13
Zgłoszenie drużyny do rozgrywek U-12
Zgłoszenie drużyny do rozgrywek U-11
Zgłoszenie drużyny złożonej z zawodników niezrzeszonych w KPZKosz do
rozgrywek 3x3
Zgłoszenie drużyny po wyznaczonym terminie
Opłata transferowa dla zawodników zmieniających barwy klubowe w ramach klubów
z województwa kujawsko-pomorskiego
Opłata transferowa dla zawodników zmieniających barwy klubowe na zasadzie
umowy o współpracy lub przejęcie drużyny w ramach klubów z województwa
kujawsko-pomorskiego
Opłata transferowa dla zawodników zmieniających barwy klubowe między
województwami
Opłata za zawarcie umowy szkoleniowej (wnoszą oba kluby)

Kwota w zł
100,00
1 200,00
500,00
800,00
800,00
650,00
550,00
450,00
350,00
200,00
200,00
40,00
150% opłaty
podstawowej
150,00
100,00
250,00
250,00

18.
18.1
18.2
18.3
19.
20.
21.

38.

Opłata za wypożyczenie zawodnika
Do rozgrywek 3 LM, 2 LK, U-22 K, U-20 M
Do rozgrywek U-18, U-16, U-15
Do rozgrywek U-14, U-13, U-12, U-11
Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika-wychowanka
Wydanie licencji na uprawianie koszykówki
Wydanie/przedłużenie licencji okresowej trenera
Przedłużenie licencji okresowej trenera, który nie brał udziału w kurskonferencji
przedsezonowej
Opłata za brak trenera z ważną licencją okresową na drugim i każdym następnym
meczu w danej klasie rozgrywkowej
Zmiana nazwy drużyny po 15.09.2017 r.
Wydanie certyfikatu hali (w tym zestaw markerów, tabliczek i oznaczeń)
Przedłużenie certyfikatu hali
Druga i kolejna zmiana terminu danego meczu
Zmiana terminu meczu niezgodna z procedurą określoną w Regulaminie rozgrywek
KPZKosz na sezon 2017/2018
Zmiana gospodarza meczu
Opłata za wydanie listu czystości z urzędu (opłatę wnosi klub, który zaniechał
wydania dokumentu),
Wycofanie drużyn przed 15.09.2017 r.
Wycofanie drużyn w dniu 15.09.2017 r. lub przed rozpoczęciem rozgrywek
Wycofanie drużyn po rozpoczęciu rozgrywek
Wycofanie drużyn w dniu 15.09.2017 r. lub przed rozpoczęciem rozgrywek
w klasach rozgrywkowych U-13, U-12
Wycofanie drużyn po rozpoczęciu rozgrywek w klasach rozgrywkowych U-13, U-12
Wycofanie drużyn w klasie rozgrywkowej U-11 przed 15.12.2017 r.
Wycofanie drużyn w klasie rozgrywkowej U-11 w dniu 15.12.2017 r. lub przed
rozpoczęciem rozgrywek
Wycofanie drużyn w klasie rozgrywkowej U-11 po rozpoczęciu rozgrywek

39.

Weryfikacja meczu jako walkower

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
Opóźnienie w procedurze zgłoszeń – za każdy dzień opóźnienia
Składka członkowska (roczna) – kluby Polskiej Ligi Koszykówki
Składka członkowska (roczna) – kluby 1 Ligi Mężczyzn
Składka członkowska (roczna) – kluby 2 Ligi Mężczyzn i 1 Ligi Kobiet
Składka członkowska (roczna) – kluby 3 Ligi Mężczyzn i 2 Ligi Kobiet
Składka członkowska (roczna) – kluby KPZKosz (U-22 K, U-20 M i młodsze)
Wydanie/przedłużenie licencji okresowej sędziego boiskowego
Wydanie/przedłużenie licencji okresowej sędziego funkcyjnego

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

150,00
100,00
50,00
Regulamin Opłat
PZKosz

20,00
100,00
350,00
150,00
150,00
200,00
150,00
150,00
300,00
150,00
100,00
Bez opłat
500,00
1 000,00
200,00
200,00
Bez opłat
100,00
200,00
500,00 –
1000,00
15,00
50,00
400,00
300,00
200,00
150,00
100,00
200,00
100,00

TABELA OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH I DYSCYPLINARNYCH NA SEZON 2017/2018
Lp.
Tytuł opłaty
1. Drugi i kolejny faul techniczny trenera oraz zawodników w 3LM, U-22 K i U-20 M
2. Drugi i kolejny faul techniczny zawodników w U-18, U-16, U-15, U-14, U-13, U-12 i U-11
3. Faul dyskwalifikujący zawodnika lub trenera
Brak do okazania dokumentów tożsamości zawodników, licencji okresowej trenera
4.
lub kart zdrowia
5. Rozegranie meczu w obiekcie nieposiadającym certyfikatu KPZKosz lub PZKosz
6. Kaucja w przypadku złożenia protestu meczowego
7. Kaucja odwoławcza – we wszystkich przypadkach
8. Podjęcie decyzji w sprawie ekwiwalentu za wychowanka
9. Nieuzasadniony wpis dotyczący zamiaru złożenia protestu w protokole zawodów
10. Nieprawidłowy druk protokołu
11. Niejednolite stroje zawodników
12. Brak oznaczenia kapitana drużyny
13. Opóźnione wprowadzenie danych z protokołu z zawodów do Systemu ESOR
14. Nieprawidłowe, niekompletne bądź błędne wprowadzanie danych do Systemu ESOR
Brak danych z protokołu meczu w systemie ESOR po upomnieniu i wyznaczeniu
15.
terminu
16. Opóźnione dostarczenie oryginału protokołu meczu (za każdy protokół)
17. Nie dostarczenie oryginału protokołu meczu (za każdy protokół)
18. Opóźnienie w powiadomieniu o miejscu i godzinie meczu w Systemie ESOR
19. Brak powiadomienia o miejscu i godzinie meczu przez System ESOR
Obraza słowna osoby funkcyjnej przez zawodnika, trenera lub osobę towarzyszącą
20. drużynie, a także inną osobę działającą w imieniu klubu przed, w czasie lub po
zawodach
Podstawowe braki w przygotowaniu technicznym zaplecza, hali, boiska i
21.
wyposażenia stolika sędziowskiego (nie powodujące nie rozegrania meczu)
Braki w przygotowaniu technicznym zaplecza, hali, boiska i wyposażenia stolika
22.
sędziowskiego (skutkujące nie rozegraniem meczu)
Niesportowe zachowanie się publiczności (w tym skandowanie
23. wulgarnych okrzyków) wobec zespołów, sędziów, innych oficjalnych osób lub
kibiców przeciwnej drużyny
Niesportowe zachowanie się publiczności przed, w trakcie oraz po zakończeniu
24. zawodów z naruszeniem nietykalności cielesnej lub innym czynnym
znieważeniem uczestnika zawodów
Sfałszowanie dokumentu tożsamości, karty badania lekarskiego, podstawienie
25.
zawodnika
26. Niezapewnienie bezpieczeństwa i porządku na zawodach
Zawinione opóźnienie w rozpoczęciu zawodów powyżej 15 minut od ustalonego
27.
terminu zawodów
Brak minimum 7 (siedmiu) uprawnionych zawodników na meczu w rozgrywkach U-15
28.
i starszych – opłata za każdego brakującego
Brak reprezentacji drużyny w danej kategorii wiekowej podczas pojedynczego turnieju
29.
w ramach rozgrywek 3x3

Kwota w zł
100,00
75,00
200,00
100,00
250,00
500,00
300,00
200,00
100,00
25,00
25,00
25,00
50,00
50,00
150,00
25,00
200,00
100,00
200,00
do 1000,00
do 500,00
500,00 –
1000,00
do 2000,00
do 2000,00
do 2000,00
do 2000,00
do 200,00
100,00
100-200

Za naruszenia Regulaminu rozgrywek i Przepisów dyscyplinarnych niewyszczególnione powyżej, orzekane
będą kary finansowe i sankcje dyscyplinarne stosownie do wagi wykroczenia. W postępowaniu
dyscyplinarnym i orzekaniu kar obowiązują odpowiednie przepisy zawarte w „Regulaminie Dyscyplinarnym
PZKosz”.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Kujawsko-Pomorskiego Związku
Koszykówki.
2. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się jednakowo do zawodników
i zawodniczek.
3. Decyzje dotyczące pobierania opłat podejmuje Wydział Rozgrywek Kujawsko-Pomorskiego Związku
Koszykówki lub w przypadkach szczególnych Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki.
4. Wszelkie opłaty należy regulować wyłącznie przelewem na konto po wystawieniu faktury.
Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz
mBank 45 1140 2004 0000 3802 7609 8215
podając w treści numer faktury.
5. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki
w dniu 2 sierpnia 2017 roku i wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2017 roku.
6. Traci moc regulamin zatwierdzony przez Zarząd KPZKosz w dniu 10.08.2016 r.
Przemysław Lipka
Prezes Zarządu
Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki

