
Regulacje wykonawcze dotyczące postępowania w przypadku 
naruszenia limitów zawodniczek 

obywatelstwa polskiego i zawodniczek zagranicznych 
w rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet i Pucharu Polski

w sezonie 2012/2013

I. Limit zawodniczek na boisku. 
1. Każda drużyna w rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet i Pucharu Polski musi podczas
    meczu posiadać na boisku minimum jedną zawodniczkę obywatelstwa polskiego. 
2. Odpowiedzialnym za dopilnowanie tego przepisu jest tylko i wyłącznie trener. 
3. Naruszenie tego przepisu zgodnie z Art. 38.3.2 Przepisów gry w koszykówkę wiąże
    się z orzeczeniem faula technicznego (C) dla trenera drużyny winnej naruszenia.
4. Orzeczenie faula technicznego przez sędziów następuje zgodnie z Art. 38.1.5
    Przepisów gry w koszykówkę.
5. Nadzór nad przestrzeganiem tego przepisu spoczywa na komisarzu zawodów.
6. Nie ma limitów dla zawodniczek zagranicznych z Europy i spoza Europy.

Procedura:
1. Każdy kto zauważy przekroczenie tego przepisu zgłasza natychmiast komisarzowi
    zawodów, który informuje niezwłocznie o tym sędziów, nawet wtedy gdy toczy się
    gra.
2. Sędziowie mogą natychmiast przerwać grę tak by nie postawić drużyny przeciwnej 
    w sytuacji niekorzystnej lub wstrzymać się do momentu, gdy piłka stanie się
    martwa.
3. Sędziowie orzekają faul techniczny dla trenera (C).
4. Następnie dowolne zawodniczki muszą być zmienione na zawodniczki
    obywatelstwa polskiego.
5. Nie jest naruszeniem przepisu brak polskiej zawodniczki na boisku pozmianie do
    momentu kiedy piłka stanie się żywa
6. Komisarz musi być szczególnie uważny przy dokonywaniu zmian zawodniczek, aby 
    uniknąć sytuacji wymienionej w pkt. I ust.1.
7. W przypadku braku możliwości wystawienia do gry zawodniczki obywatelstwa
    polskiego drużyna ta kontynuuje grę w składzie mniejszym niż pięć zawodniczek na
    boisku (4).

II. Limit zawodniczek wpisanych do protokołu na boisku. 
1. Każda drużyna z zawodniczek wpisanych do protokołu zawodów musi podać
    minimum 6 zawodniczek obywatelstwa polskiego. 
2. Każda drużyna występująca w europejskich pucharach z zawodniczek wpisanych do
    protokołu zawodów musi podać minimum 5 zawodniczek obywatelstwa polskiego. 



3. Odpowiedzialnym za dopilnowanie tego przepisu jest Klub.
4. Drużyna, która przekroczyła ten przepis jest dopuszczona do rozegrania meczu, a na
    klub nakładane są sankcje wskazane w ustępie III.    
5. Limit zawodniczek na boisku z ust. I pkt.1 ma w dalszym ciągu zastosowanie.

Procedura:
A) Jeśli po otrzymaniu składu zespołu przed meczem liczba zawodniczek
     obywatelstwa polskiego jest niezgodna z regulacjami PLKK, komisarz upewnia się
     czy jest to stan faktyczny i umożliwia ewentualną korektę składu
B) Komisarz w swoim raporcie zaznacza liczbę zawodniczek obywatelstwa polskiego
     wpisanych do protokołu zawodów.

III. Za naruszenia procedur regulaminowych związanych z nieprzestrzeganiem 
zasad dotyczących limitów zawodniczek obywatelstwa polskiego i zawodniczek 
zagranicznych w meczach Ekstraklasy Kobiet lub Pucharu Polski stosowane będą 
następujące sankcje:

1. Za brak zawodniczki obywatelstwa polskiego na boisku w czasie gry do momentu
  włączenia zegara czasu gry i jeżeli  drużyna  z tego tytułu  uzyskała  niezasłużoną
  korzyść – kara: faul techniczny dla trenera (C) oraz kara finansowa dla trenera  
    w wysokości 1.000 zł za każde naruszenie.
2. Za brak zawodniczki obywatelstwa polskiego na boisku w czasie gry (z włączonym
    zegarem czasu gry i niezależnie od czasu, jaki upłynął) – kara: faul techniczny dla
  trenera  (C)  oraz  kara  finansowa  dla  trenera  w  wysokości  2.000  zł  za  każde
     naruszenie.
3. Za brak minimum 6 zawodniczek obywatelstwa polskiego wpisanych do protokołu
    zawodów – kara finansowa 1.000 zł za każdą brakującą zawodniczkę
4.  Dla  drużyn  występujących  w  europejskich  pucharach  za  brak  minimum  
   5 zawodniczek obywatelstwa polskiego wpisanych do protokołu zawodów – kara
    finansowa 1.000 zł za każdą brakującą zawodniczkę.
5.  Za brak minimum 10 zawodniczek gotowych do gry i wpisanych do protokołu
    zawodów – kara finansowa 500zł za każdą brakującą zawodniczkę.
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