
 

 
 

Koszykówka 
 

REGULAMIN TECHNICZNY 
 
 

I. System rozgrywek 
 

1) Akademickie Mistrzostwa Śląska w Koszykówce są jednocześnie eliminacjami do rozgrywek 
strefowych Akademickich Mistrzostw Polski.  

2) Rozgrywki przeprowadzone będą w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.  
 

II. Zgłoszenia 
 

1) Zgłoszenie drużyny do rozgrywek następuje poprzez wypełnienie zgłoszenia wstępnego do 
gier zespołowych Akademickich Mistrzostw Śląska w terminie wskazanym przez Organizację 
Środowiskową. 

2) Zgłoszenie ostateczne (imienne) drużyny wraz z nr legitymacji (wg druku zgłoszenia 
ostatecznego do AMŚ dostępnego na stronie www.azs.katowice.pl) musi zostad 
przedstawione najpóźniej na pierwszym turnieju rozgrywek. 

3) Do rozgrywek można zgłosid zespół składający się maksymalnie z 18 zawodników/ 
zawodniczek.  

 
III. Rozgrywki kobiet 

 
1) Przeprowadzone będą w formie ligi. 
2) Drużyny zostaną podzielone do dwóch grup wg miejsc zajętych w poprzednim sezonie. 
3) Rozgrywki w grupach toczone będą w ramach turniejów – systemem każdy z każdym, mecz i 

rewanż. 
4) Dwa pierwsze zespoły z każdej grupy I ligi awansują do turnieju finałowego, gdzie rozegrają 

mecze systemem na krzyż tj. 1A-2B i 2A-1B. 
5) Turniej finałowy rozegrany będzie w ciągu jednego dnia. 

 
IV. Rozgrywki mężczyzn 

 
6) Przeprowadzone będą w formie ligi. 
7) Drużyny zostaną podzielone do dwóch grup wg miejsc zajętych w poprzednim sezonie. 
8) Rozgrywki w grupach toczone będą w ramach turniejów – systemem każdy z każdym, mecz i 

rewanż. 
9) Dwa pierwsze zespoły z każdej grupy I ligi awansują do turnieju finałowego, gdzie rozegrają 

mecze systemem na krzyż tj. 1A-2B i 2A-1B. 
10) Turniej finałowy rozegrany będzie w ciągu jednego dnia. 

 

http://www.azs.katowice.pl/


 

V. Sposób przeprowadzenia zawodów 
 

1) Podczas rozgrywanych meczów obowiązują przepisy PZKosz. 
2) Czas gry wynosi 4 x 10 min. Ewentualne dogrywki po 5 min. każda, wg przepisów PZKosz. 
3) Czas zatrzymywany jest na rzuty osobiste, przerwę dla trenera oraz przy każdym przerwaniu 

gry w ostatnich 2 minutach meczu. 
4) Każdy trener ma prawo do wzięcia 1 przerwy na kwartę. 
5) Za wygrany mecz zespół otrzymuje 2 pkt, za przegrany 1 pkt. 
6) O miejscach drużyn w tabeli decydują w kolejności : liczba punktów, bilans małych punktów. 

 
VI. Obowiązki gospodarza 

 
1) Pisemne powiadomienie przeciwników oraz Organizacji Środowiskowej AZS o miejscu, 

terminie i godzinie zawodów z 10-dniowym wyprzedzeniem. 
2) Przygotowanie obiektu do zawodów oraz zabezpieczenie napojów dla zespołów 

uczestniczących w turnieju. 
3) Zapewnienie obsady sędziowskiej w porozumieniu z Organizacją Środowiskową AZS oraz 

głównym koordynatorem dyscypliny. 
4) Przekazanie bezpośrednio po turnieju wyników na adres katowice@azs.pl  oraz 

oryginalnych protokołów do biura OŚ AZS. 
 

VII. Uwagi koocowe 
 

1) W przypadku, gdy drużyna odda dwa mecze walkowerem podczas całych rozgrywek to 
zespół jest wykluczony tegorocznych z rozgrywek a wszystkie jego wyniki są anulowane. 

2) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska. 
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