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1. Rozgrywki młodzików młodszych U13M prowadzone będą wspólnie z zespołami woj. 
opolskiego. 

2. Do rozgrywek zgłosiło się i przyjęto 18 zespołów. 

3. Rozgrywki prowadzone będą w trzech etapach, a drużyny podzielone na trzy Dywizje, 
składające się z 6 drużyn. W każdym z etapów drużyny w Dywizjach rozegrają mecze 
systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Po zakończeniu pierwszego etapu drużyny 
z miejsc szóstych w Dywizjach A i B spadają odpowiednio do Dywizji B i C, natomiast 
drużyny z miejsc pierwszych w Dywizjach B i C awansują odpowiednio do Dywizji A i B 
(będzie to miało zastosowanie do dwóch pierwszych etapów). Trzeci etap wyłoni 
ostateczną kolejność drużyn na zakończenie sezonu 2017/2018. Każdy etap 

zaczynamy w tabelach od zera - mecze z wcześniejszych nie będą zaliczane do 

tabeli drugiego i trzeciego etapu. 

4. Mecze należy rozgrywać piłkami nr 5 z atestem FIBA lub PZKosz. 

5. W sezonie 2017/2018 w rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 2005 
roku i młodsi. Do protokołu zawodów musi być wpisanych i obecnych, zdolnych do 
gry, co najmniej 10 zawodników, ale nie więcej niż 12. 

6. W zawodach obowiązują zasady udziału zawodników w grze (szczegóły Regulamin 
Cyklu Rozgrywek Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Sezon 2017/2018). 

7. Zespoły, które zajmą miejsca 1, 2 i 3 oraz ich trenerzy zostaną uhonorowani 
okolicznościowymi pucharami, statuetkami i medalami. 

8. Zawody będą rozgrywane w piątki oraz w późniejszym terminie (po zakończeniu 
rozgrywek U14M) we wtorki. 

9. Zawody z ostatniej kolejki każdego etapu nie mogą być przekładane na termin 
późniejszy. Podobnie ma się sytuacja z meczami wcześniejszych kolejek - nowy 
termin nie może przekraczać terminu ostatniej kolejki danego etapu. 

10. Przypominamy o obowiązku zabezpieczenia fachowej opieki medycznej w czasie 
trwania zawodów - od 30 minuty przed ich rozpoczęciem do zakończenia 

zawodów - w postaci co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia ratownika 
medycznego lub lekarza systemu lub pielęgniarki systemu1 w rozumieniu ustawy z 8 
września 2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym.  Obecność osoby 
sprawującej opiekę medyczną musi być potwierdzona na protokole zawodów 
własnoręcznym podpisem oraz pieczątką. W przypadku braku pieczątki, osoba 
sprawująca opiekę medyczną powinna okazać sędziemu głównemu zawodów 
dokument potwierdzający jej uprawnienia. W przypadku braku opieki medycznej, 
zawody nie mogą być rozegrane z konsekwencjami określonymi w zasadach 
weryfikacji zawodów. 

                                                           

1
 pielęgniarka systemu – pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie 

pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także 

pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii 

i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach 

tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym; 
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11. Rozgrywki prowadzi i weryfikuje Krzysztof Kaczmarczyk 
(k.kaczmarczyk@hotmail.com, tel. 502 295 915). Jest uprawniony do załatwiania i 
podejmowania decyzji bieżących, dotyczących rozgrywek. 

12. Przypominamy o obowiązkach organizatora meczu dotyczących zamieszczania 
w systemie ESOR informacji o wyniku meczu, statystyk oraz skanu/zdjęcia protokołu 
zawodów. Szczegółowe informacje zawarte są w Komunikacie nr 1/2017/2018 WGiD 
ŚZKosz. Przypominamy, że w przypadku niewywiązywania się organizatorów 
zawodów z tego obowiązku, WGiD ŚZKosz będzie stosował kary regulaminowe.  

13. Podział na Dywizje: 
 

DYWIZJA A DYWIZJA B DYWIZJA C 

   
UKS SP-27 Katowice MOSM Tychy I UKS Sprint Katowice 

MKS Dąbrowa Górnicza UKS MOSM Bytom MKS Wodzisław Śląski 
Żorska Akademia Koszykówki MCKS Czeladź MCKiS Jaworzno I 

MKKS Rybnik MKS MOS Katowice MCKiS Jaworzno II 
Stela Cieszyn KKS Tarnowskie Góry KS Pogoń Ruda Śląska 

UKS Jedynka Niemodlin MOSM Tychy II  Gliwickie Towarzystwo 
Koszykówki  

 

14. Terminarz pierwszej kolejki pierwszego etapu (pełny terminarz ukaże się do 22 
września): 

 

Dywizja A 

 I kolejka - 6.X.2017 

1. UKS SP-27 Katowice UKS Jedynka Niemodlin 

2. MKS Dąbrowa Górnicza Stela Cieszyn 

3. Żorska Akademia Koszykówki MKKS Rybnik 

 

Dywizja B 

 I kolejka - 6.X.2017 

1. MOSM Tychy I MOSM Tychy II 

2. UKS MOSM Bytom KKS Tarnowskie Góry 

3. MCKS Czeladź MKS MOS Katowice 

 

Dywizja C 

 I kolejka - 6.X.2017 

1. UKS Sprint Katowice Gliwickie Towarzystwo 
Koszykówki 

2. MKS Wodzisław Śląski KS Pogoń Ruda Śląska 

3. MCKiS Jaworzno I MCKiS Jaworzno II 

 

15. Terminy meczów pierwszego etapu: 6, 13, 20 i 27 październik, 3, 10, 17 i  24 listopad 
oraz 1 i 8 grudzień. Drugi etap rozpocznie się 15 grudnia. 
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Komunikat przygotował Krzysztof Kaczmarczyk. 

Przewodnicząca WGiD 

Grażyna Szulik 

Rozdzielnik: 

1. Kluby. 
2. Opolski Związek Koszykówki. 
3. Prezes Zarządu ŚlZKosz. 
4. Wydział Sędziowski ŚlZKosz. 
5. Komisja Szkoleniowa ŚlZKosz. 
6. Biuro Związku. 
7. WGiD ŚlZKosz. 
8. Redakcja strony internetowej. 


