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Regulamin Powiatowej Ligi Gimnazjalnej Koszykówki 

 Memoriał ARTURA DECA 

  

1. Organizatorem rozgrywek Powiatowej Ligi Gimnazjalnej Koszykówki jest: Starostwo 
Powiatowe w Goleniowie, Firma ,,Asprod” 

2. Zawody rozgrywane będą według obowiązujących przepisów gry w piłkę koszykową FIBA 
ze zmianami dostosowanymi do ligi.      

3. Obsadę sędziowską i terminarz rozgrywek ustalają organizatorzy.   

4. Ustala się następującą ocenę gry o mistrzostwo: 

wygrane spotkanie – 2 pkt 

przegrane spotkanie - 1 pkt 

walkower  - 0 pkt (0-20) w koszach 

5. Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrane walkowerem w przypadku gdy: 

 drużyna nie stawi się na rozegranie meczu lub spóźnia się na jego rozpoczęcie, 

 drużyna przystąpi do spotkania w ilości mniejszej niż 5 zawodników, 

 drużyna nie chce grać gdy sędziuje wyznaczony przez organizatorów sędzia, 

 w drużynie grają zawodnicy nie uprawnieni do gry. 

6. Mecz może zakończyć się walkowerem, kiedy organizator rozgrywek zadecyduje, iż któraś 
z drużyn łamie regulamin rozgrywek. 

7. Trenerów / opiekunów oraz zawodników zobowiązuje się do przestrzegania terminów 
rozgrywania spotkań. 

8. W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów zgodnych z rocznikami. 

9. Dogrywka trwa 3 minuty. 

10. Faule drużyny liczone są w częściach gry. Drużyna może popełnić 4 faule w kwarcie. 
Każde następne karane będzie rzutami wolnymi. 

11. Organizatorom ligi przysługuje prawo nakładania kar sportowych. 

12. Trenerzy / opiekunowie zespołów biorą na siebie odpowiedzialność uzyskania  
od rodziców / opiekunów pisemnych oświadczeń zezwalających na udział zawodników  
w rozgrywkach, oraz zgodę na upublicznienie wizerunku w mediach. 

13. Przyjazd na zawody z trenerem / opiekunem będzie traktowane jako dopełnienie pkt. 12 
regulaminu. 

14. Za szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego użytkowania szatni oraz pomieszczeń 
sanitarnych odpowiadają  trenerzy / opiekunowie oraz zawodnicy. 
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15. Za klucz od szatni, w której przebiera się drużyna odpowiada trener / opiekun. 

16. Za przedmioty pozostawione w szatni organizatorzy nie odpowiadają. 

17. Regulamin  znajduje się na stronie  Starostwa Powiatowego w Goleniowie 

18. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom. 

19. Sprawy sporne nie określone w regulaminie będą rozstrzygać organizatorzy 
rozgrywek.           

  

   

                                                                                                       Organizatorzy 

 


