POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI

REGULAMIN
DYSCYPLINARNY
zatwierdzony przez Walne Zebranie Delegatów
Polskiego Związku Koszykówki w dniu 178 czerwca 20198
roku.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1.

Niniejszy Regulamin reguluje zasady orzekania w sprawach dyscyplinarnych,
rodzaje zachowań uznawanych za przewinienia dyscyplinarne, a także rodzaje
i wysokość kar za popełnienie czynów stanowiących przewinienia dyscyplinarne,
związane z udziałem osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających

osobowości

prawnej

we

współzawodnictwie

sportowym

w koszykówce, organizowanym przez Polski Związek Koszykówki (PZKosz) lub na
jego zlecenie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku
o sporcie oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2.

Przepisy regulaminu mają zastosowanie do wszystkich klubów, zawodników,
trenerów, agentów, działaczy i innych osób reprezentujących kluby sportowe,
w tym członków władz tych klubów, a także do sędziów, komisarzy i innych osób
biorących udział w organizowaniu i prowadzeniu współzawodnictwa w ramach
rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Koszykówki lub na jego zlecenie.

§ 2.
Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia otrzymują następujące
znaczenie:
1.

klub – osoba prawna prowadząca działalność w zakresie sportu i uczestnicząca
lub zamierzająca uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym organizowanym
przez PZKosz lub na jego zlecenie;

2.

zawodnik – osoba fizyczna posiadająca licencję uprawniającą do uczestnictwa
we współzawodnictwie sportowym w koszykówce;

3.

zmiana barw klubowych - transfer zawodnika z jednego klubu do innego klubu
niezwiązany z podpisaniem umowy o wypożyczeniu lub umowy szkoleniowej;
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4.

kontrakt – każda umowa, z której jednoznacznie wynika, że zawodnik lub trener
zobowiązuje się do reprezentowania klubu we współzawodnictwie sportowym
w koszykówce;

5.

licencja klubowa – licencja wydawana klubowi, uprawniająca do udziału
we współzawodnictwie sportowym w koszykówce;

6.

licencja okresowa klubu - licencja potwierdzająca uprawnienie klubu do udziału
we współzawodnictwie sportowym w danym sezonie i cyklu rozgrywkowym,
wydawana przez organizatora rozgrywek;

7.

licencja zawodnika – licencja wydawana osobie fizycznej posiadającej status
zawodnika miejscowego, uprawniająca do udziału we współzawodnictwie
sportowym w koszykówce;

8.

licencja okresowa – licencja potwierdzająca uprawnienie zawodnika lub trenera
do reprezentowania określonego klubu w danym sezonie i cyklu rozgrywek
wydawana przez organizatora rozgrywek;

9.

sędzia – osoba fizyczna posiadająca aktualne uprawnienia do wykonywania
funkcji sędziego koszykówki, wydane na podstawie przepisów PZKosz;

10. komisarz - osoba fizyczna posiadająca aktualne uprawnienia do wykonywania
funkcji komisarza technicznego PZKosz, wydane na podstawie przepisów PZKosz;
11. trener -

osoba fizyczna posiadająca licencję trenera wydaną na podstawie

przepisów PZKosz;
12. agent – osoba fizyczna działająca w imieniu klubu, zawodnika lub trenera
w sprawach dotyczących wzajemnych relacji tych podmiotów, posiadająca ważną
licencję agenta wydaną przez FIBA lub PZKosz.
13. działacz – osoba fizyczna będąca we władzach lub działająca w strukturach klubu
uczestniczącego

we

współzawodnictwie

sportowym

prowadzonym

przez

organizatora rozgrywek;
14. organizator rozgrywek – Polski Związek Koszykówki lub osoba prawna działająca
na jego zlecenie;
15. osoba towarzysząca – osoba fizyczna zajmującą podczas zawodów miejsce w
strefie ławki rezerwowych zgodnie z przepisami wydanymi przez organizatora
rozgrywek.
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16. dyskwalifikacja – okresowy zakaz uczestnictwa w zawodach w charakterze
zawodnika, trenera, osoby towarzyszącej, sędziego wyrażony w liczbie meczów
(maksymalnie 12) lub terminie (maksymalnie dożywotni) lub zakaz działalności
w koszykówce;
17. rozgrywki turniejowe – cykle rozgrywek wymienione w § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. d,
pkt. 2 lit. c, pkt. 3, 5, 7 i 8 Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz;
18.

strona – każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie
dyscyplinarne albo kto żąda czynności organu dyscyplinarnego ze względu na
swój interes prawny lub obowiązek
§3

1.

Odpowiedzialności

dyscyplinarnej

podlega

osoba

fizyczna,

osoba

prawna

lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która osobiście
lub działając przez upoważnionych przedstawicieli popełnia czyn zabroniony pod
groźbą kary dyscyplinarnej przez przepisy niniejszego regulaminu lub doprowadza
do powstania skutku, z którym łączy się zagrożenie karą dyscyplinarną,
w szczególności odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega zawodnik, trener,
osoba towarzysząca, sędzia, komisarz, działacz, agent, a także klub.
2.

Odpowiedzialność dyscyplinarną ponoszą wszystkie osoby, o których mowa
w § 1 ust. 2, jeżeli w czasie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego podlegały
odpowiedzialności wynikającej z niniejszego Regulaminu, nawet jeżeli w czasie
orzekania nie należą już do grupy podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2.

3.

Kara dyscyplinarna może być także orzeczona w przypadku zawinionego
naruszenia przepisów prawa powszechnego lub powszechnie uznawanych
i stosowanych reguł sportowej rywalizacji.

4.

Kara dyscyplinarna może być wymierzona jedynie w przypadku, gdy przepisy
niniejszego Regulaminu lub zasady określone przez organizatora rozgrywek
wyraźnie wskazują, iż określone zachowania stanowią przewinienie dyscyplinarne
i wiążą się z możliwością nałożenia kary dyscyplinarnej.
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5.

Organy orzekające w sprawach dyscyplinarnych przestrzegają zasady, że kara
dyscyplinarna powinna być adekwatna do wagi naruszenia przepisów, za które
jest wymierzana oraz do stopnia zawinienia osoby lub osób odpowiedzialnych
za naruszenie przepisów.

6.

Korespondencja w sprawie postępowania dyscyplinarnego oraz orzeczenia
są doręczane stronom za pomocą dokumentów skanowanych i wysyłanych pocztą
elektroniczną.

W

przypadku

osoby

fizycznej

posiadającej

w

momencie

popełnienia przewinienia dyscyplinarnego licencję okresową wydaną przez
PZKosz lub podmiot prowadzący rozgrywki na jego zlecenie, korespondencja
doręczana jest na adres e-mail klubu podany w ostatnim oficjalnym zgłoszeniu
do

rozgrywek

w

ramach

procesu

licencyjnego.

Dokumenty

związane

z postępowaniem dyscyplinarnym są sporządzane w języku polskim.
7.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika, wszelkie dokumenty dotyczące
postępowania

dyscyplinarnego

doręcza

się

pełnomocnikowi

w

formie

elektronicznej na wskazany przez pełnomocnika adres e-mail.
8.

Wszelkie koszty własne związane z przeprowadzeniem postępowania ponoszą
strony.

9.

Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie,
nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie
nastąpiło.
§4

1. Jeżeli zabronione pod groźbą kary dyscyplinarnej przewinienie wyczerpuje
znamiona określone w dwóch albo więcej pozostających w zbiegu przepisach
dyscyplinarnych, stanowi ono jedno przewinienie dyscyplinarne, za które wymierza się
jedną karę dyscyplinarną.
2. Zbieg przepisów, o którym mowa w ust. 1 zachodzi wtedy, gdy kwalifikacja prawna
dokonana

w

oparciu

o

tylko

jeden

przepis,

zawierający opis

dyscyplinarnego, nie wyczerpuje w pełni zarzucanego przewinienia.
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przewinienia

§5
Jeżeli obwiniony dopuszcza się w krótkich odstępach czasu czynów, które wyczerpują
znamiona

takiego

samego

przewinienia

dyscyplinarnego

lub

przewinień

dyscyplinarnych podobnych, zachowanie to uznaje się za jedno przewinienie
dyscyplinarne, podlegające jednej karze dyscyplinarnej.
§6
1.

Postępowanie dyscyplinarne wszczyna organ orzekający w I instancji na wniosek
organizatora rozgrywek.

2.

Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także na wniosek uczestników
współzawodnictwa sportowego w koszykówce, a także innych podmiotów
lub organów, które w oparciu o przepisy prawa powszechnego lub przepisy
wydane

przez

organizatora

rozgrywek

w

koszykówce

są

bezpośrednio

lub pośrednio zaangażowane w organizację zawodów sportowych w koszykówce.
3.

Jeżeli organ orzekający w I instancji, po zapoznaniu się ze wszystkimi
elementami wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, uzna, że jest
on bezzasadny, organ orzekający w I instancji wydaje postanowienie o odmowie
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

4.

Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego musi być złożony bez
zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż przed kolejnym meczem rozgrywanym
przez drużynę (zawodnika), którego wniosek dotyczy.

5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego może być złożony później niż zapisano w ust. 4., jednak nigdy
później niż 12 miesięcy po zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą do złożenia
wniosku albo po powzięciu przez wnioskodawcę informacji o takim zdarzeniu.

6.

Postępowanie

dyscyplinarne

powinno

toczyć

się

według

następującego

harmonogramu, z zastrzeżeniem §6 ust. 8, §6 ust. 9, §6 ust. 11 oraz §13 ust. 7:
1) Wszczęcie

lub

odmowa

wszczęcia

postępowania

dyscyplinarnego

– do 24 godzin po otrzymaniu wniosku o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego;
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2) Ustalenie trybu postępowania (posiedzenie, rozprawa) i ewentualne
wezwanie stron na rozprawę lub wezwanie do złożenia wyjaśnień –
do 24 godzin po otrzymaniu wniosku. Wyjaśnienia na piśmie muszą być
złożone w terminie wyznaczonym przez organ orzekający w I instancji,
nie krótszym niż 24 godziny;
3) Posiedzenie lub rozprawa z udziałem stron – nie później niż

5 dni

po otrzymaniu wniosku;
4) Wydanie orzeczenia lub umorzenie postępowania – nie później niż 7 dni
po otrzymaniu wniosku, a jeżeli w postępowaniu wyznaczono posiedzenie
lub rozprawę z udziałem stron – nie później niż 3 dni po posiedzeniu lub
rozprawie z udziałem stron. W przypadkach szczególnych, wymagających
dokładniejszego rozpoznania sprawy, czas ten może zostać przedłużony
do 21 dni.
7. Wojewódzki Związek Koszykówki, organizujący rozgrywki na zlecenie PZKosz,
jest uprawniony do wydłużenia terminów wskazanych w ust. 6.
8. W przypadku spraw dyscyplinarnych dotyczących osób fizycznych, wszczętych
na wniosek organizatora rozgrywek, których przedmiotem jest przewinienie
dyscyplinarne zagrożone karą wskazaną w §15 ust. 1 pkt. 2-5 albo 8
dyskwalifikacji, orzeczenie musi zostać wydane przed kolejnym meczem
rozgrywanym z udziałem podmiotuosoby fizycznej objętegoj postępowaniem
dyscyplinarnym, z zastrzeżeniem §6 ust. 9.
9. Do momentu wydania orzeczenia po wszczęciu postępowania na wniosek
organizatora rozgrywek, w sprawie, której przedmiotem jest przewinienie
dyscyplinarne osoby fizycznej zagrożone karą dyskwalifikacji, licencja okresowa
osoby fizycznej objętej postępowaniem jest zawieszona. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach orzeczenie może zostać wydane później niż to jest
określone w §6 ust. 8, z zastrzeżeniem §6 ust. 11. Na poczet ewentualnej kary
dyskwalifikacji zalicza się ukaranej w ten sposób osobie fizycznej mecz/mecze,
w których nie brała udziału z powodu zawieszenia licencji okresowej opisanego
w zdaniu pierwszym.

7

Z komentarzem [WR1]: Wprowadzenie konieczności orzekania
przed kolejnym meczem, gdy przewinienie dyscyplinarne zagrożone
jest zamknięciem hali albo zakazem wyjazdowym dla zorganizowanej
grupy kibiców.

10. W razie zawieszenia licencji okresowej w trybie ust. 9, organizator rozgrywek
może w szczególnie uzasadnionej sytuacji podjąć decyzję o odwieszeniu licencji
okresowej

osoby

fizycznej

objętej

postępowaniem

do

czasu

wydania

orzeczenia.
11. Orzeczenie kary dyskwalifikacji wobec osoby fizycznej musi nastąpić najpóźniej
o godzinie 10:00 w dniu meczu, którego kara ma dotyczyć.
§7
1.

Postępowanie dyscyplinarne jest jawne dla stron.

2.

Wydanie orzeczenia lub umorzenie postępowania w sprawach dyscyplinarnych
poprzedzone jest przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego przez organ
orzekający w I instancji.

3.

Dowodami są w szczególności dokumenty, w tym protokół meczu wraz
z załącznikiem, sprawozdanie (raport) komisarza lub sędziego głównego, zapisy
na płytach CD/DVD, a także innych dostępnych nośnikach, nagrania telewizyjne
i inne materiały medialne, protokół oględzin, opinie biegłych, wyjaśnienia
i oświadczenia stron oraz zeznania świadków.

4.

Na żądanie organu dyscyplinarnego strony obowiązane są przedstawiać dowody
i udzielać pisemnych odpowiedzi organom dyscyplinarnym. Pisemne odpowiedzi
stron

są

wysyłane

organom

dyscyplinarnym

w

postaci

zeskanowanych

dokumentów przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany
przez organ Dyscyplinarny orzekający w sprawie. W przypadku niewykonania lub
opieszałego wykonywania tych obowiązków, organizator rozgrywek może,
na wniosek organu dyscyplinarnego, nałożyć karę administracyjną w wysokości
do 1000 zł. Kara ta może być uchylona przez organ dyscyplinarny.
5.

Organ orzekający w I instancji, w toku postępowania dyscyplinarnego, może
zażądać uzupełnienia materiału zgromadzonego w sprawie lub przeprowadzić
postępowanie uzupełniające.

6.

Organ orzekający w I instancji zapewnia możliwość aktywnego udziału stron
w postępowaniu w ramach trybu postępowania ustalonego w § 6.
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7.

Jeżeli

organ

orzekający

w

I

instancji,

po

wszczęciu

postępowania

dyscyplinarnego, w wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
nie

stwierdzi

obwinionego,

wystąpienia
wydaje

przesłanek

postanowienie

odpowiedzialności
o

umorzeniu

dyscyplinarnej
postępowania

dyscyplinarnego.
§8
1.

Orzeczenie powinno wskazywać podstawę prawną nałożenia kary oraz jej
wymiar, a także pouczenie o możliwości złożenia odwołania.

2.

Orzeczenie dyscyplinarne jest uzasadniane z urzędu, z wyjątkiem orzeczenia
uwzględniającego wymiar kary zawarty we wniosku o dobrowolne poddanie się
odpowiedzialności dyscyplinarnej.

3.

Orzeczenie w sprawie nałożenia kary dyscyplinarnej nie może zostać wydane,
jeśli od dnia, w którym nastąpiło naruszenie przepisów lub powzięto informację
o takim naruszeniu, upłynęło 18 miesięcy.
§9

1.

Orzeczenia

organu

orzekającego

w

I

instancji

mogą

być

podejmowane

na posiedzeniu lub po przeprowadzeniu rozprawy.
2. Wydanie orzeczenia na posiedzeniu następuje, gdy okoliczności sprawy nie budzą
wątpliwości organu orzekającego.
3.

Wydanie orzeczenia po przeprowadzeniu rozprawy następuje w sprawie, w której
organ orzekający uznaje konieczność osobistego stawiennictwa i wysłuchania
stron.

4.

Organ orzekający w I instancji, w sprawach wskazanych w ust. 3., wyznacza
rozprawę, powiadamiając o jej terminie strony oraz świadków i biegłych, nie
później niż 48 godzin przed terminem rozprawy, z wyjątkiem meczów
rozgrywanych dzień po dniu lub z dniem przerwy, kiedy rozprawa musi odbyć się
nie później niż o godz. 10.00 w dniu następnego meczu.
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5.

W

każdym

stadium

postępowania

dyscyplinarnego

stronom

lub

ich

pełnomocnikom, na ich wniosek, udostępnia się wszystkie zgromadzone
w sprawie materiały dowodowe.
6.
7.

Strony w toku postępowania dyscyplinarnego mogą składać wnioski dowodowe.
Wniosek dowodowy zostaje oddalony w drodze postanowienia organu

orzekającego w I instancji, jeżeli:
a) dotyczy kwestii niebudzących wątpliwości organu orzekającego w I instancji lub
b) uwzględnienie wniosku grozi nieuzasadnionym przedłużeniem postępowania.
§ 10
1.

Organ orzekający w sprawach dyscyplinarnych zobowiązany jest do zapewnienia
zainteresowanym osobom prawa do obrony. W trakcie trwania postępowania
dyscyplinarnego

organ

orzekający,

na

wniosek

strony,

umożliwia

wgląd

do materiału dowodowego poprzez przesłanie drogą elektroniczną zeskanowanych
dokumentów.
2.

W toku postępowania strony mogą być reprezentowane przez pełnomocników
ustanowionych zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

3.

Ustanowienie pełnomocnika nie może stanowić przyczyny do zmiany już
wyznaczonego terminu rozprawy.

§ 11
1.

Wymiar kary pieniężnej powinien być adekwatny do możliwości finansowych
podmiotu ukaranego oraz cyklu rozgrywek, w których ten podmiot uczestniczy.

2.

Wymiar kary dyscyplinarnej może zostać podwyższony, jeśli na stronę ukaraną
nakłada się karę dyscyplinarną za takie samo przewinienie dyscyplinarne
ponownie popełnione w ramach rozgrywek organizowanych przez PZKosz lub
na jego zlecenie, a także w przypadkach określonych w § 5.

10

3.

Podwyższenie kary nie może przekroczyć dwukrotności maksymalnej kary
podstawowej w przypadku kar pieniężnych, a w przypadku kary dyskwalifikacji,
zakazu dokonywania zmian barw klubowych, zakazu rozgrywania spotkań
z udziałem publiczności, zakazu rozgrywania meczów na obiekcie sportowym,
nakazu rozgrywania meczów w odległości co najmniej 100 km od siedziby klubu,
zakazu

zawierania

umów

szkoleniowych

lub

zakazu

uczestnictwa

rekomendowanej przez klub zorganizowanej grupy kibiców – podwójnego
maksymalnego okresu dyskwalifikacji lub zakazu przewidzianego za tego rodzaju
naruszenie przepisów.

§ 12
1. Do chwili wydania orzeczenia przez organ I instancji strona może złożyć organowi
orzekającemu w I instancji wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
dyscyplinarnej, zawierający skonkretyzowaną propozycję wymiaru kary.
2. Organ orzekający w I instancji może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności
popełnienia przewinienia nie budzą wątpliwości, cele postępowania zostaną
osiągnięte

a

wysokość

kary

będzie

adekwatna

do

wagi

przewinienia

dyscyplinarnego.
3. Organ orzekający w I instancji może uzależnić uwzględnienie wniosku
od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany.
4.

Od

orzeczenia

uwzględniającego

wniosek

o

dobrowolne

poddanie

się

odpowiedzialności dyscyplinarnej obwinionemu nie przysługuje odwołanie.

§ 13
1.

Organem orzekającym w I instancji jest Sędzia Dyscyplinarny, który w sprawach
dyscyplinarnych orzeka jednoosobowo.

2.

Sędziego Dyscyplinarnego wyznacza organizator rozgrywek.
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3.

W przypadku meczów towarzyskich, o których mowa w § 111, ust. 2 Regulaminu
Współzawodnictwa Sportowego PZKosz, organem orzekającym w I instancji jest
Sędzia Dyscyplinarny powołany przez WZKosz, na terenie którego miało miejsce
zdarzenie dyscyplinarne, albo Sędzia Dyscyplinarny PZKosz, o ile postępowanie
dotyczy osób lub klubów z różnych województw.

4.

Na wniosek Sędziego Dyscyplinarnego organizator rozgrywek może powołać
maksymalnie pięciu Zastępców Sędziego Dyscyplinarnego.

5.

Zastępca Sędziego Dyscyplinarnego orzeka jednoosobowo w sprawach, do których
został wyznaczony przez Sędziego Dyscyplinarnego.

6.

W sprawach szczególnie skomplikowanych, decyzją Sędziego Dyscyplinarnego,
orzeczenie dyscyplinarne wydawane jest przez Panel Arbitrażowy, w skład
którego wchodzą Sędzia Dyscyplinarny i maksymalnie jego pięciu zastępców.

7.

W rozgrywkach turniejowych , w sprawach, w których możliwe jest nałożenie
kary dyskwalifikacji i niedotyczących ostatniego meczu drużyny osoby fizycznej,
na którą może zostać nałożona kara dyskwalifikacji w turnieju, organem
orzekającym w I instancji jest komisarz turnieju. Rozstrzygnięcie w sprawie
dyscyplinarnej komisarz wydaje niezwłocznie, nie później niż dwie godziny
po ostatnim meczu dnia turnieju.

8.

Niepodjęcie działań zmierzających do wydania orzeczenia w sprawie zgodnie
z

§13 ust. 7. nie stanowi przeszkody dla przeprowadzenia postępowania

dyscyplinarnego i wydania orzeczenia przez Sędziego Dyscyplinarnego.
§ 14
1.

Orzeczenie o nałożeniu kary pieniężnej winno być wykonane w ciągu 7 dni
od dnia doręczenia stronie ukaranej orzeczenia. Niewykonanie orzeczenia w tym
terminie skutkować może zawieszeniem zainteresowanej osoby lub klubu
w prawach związanych z rozgrywkami.

2.

Orzeczenie o nałożeniu kary dyskwalifikacji wchodzi w życie z dniem jego
wydania.
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3.

Kara

dyskwalifikacji

wyrażona

w

terminie

dotyczy

wszelkich

rozgrywek

organizowanych przez PZKosz oraz podmioty działające z jego upoważnienia lub
na jego zlecenie.
4.

Kara dyskwalifikacji wyrażona w liczbie meczów obejmuje konkretne mecze
zgodnie z terminarzem rozgrywek, w związku z którymi została nałożona,
obowiązującym w momencie zdarzenia będącego podstawą nałożenia kary
dyskwalifikacji, z zastrzeżeniem §14 ust. 5.

5.

Jeżeli osoba fizyczna, na która nałożono karę dyskwalifikacji wyrażoną w liczbie
meczów, jest uprawniona do udziału w innych rozgrywkach organizowanych przez
PZKosz lub na jego zlecenie, zakres obowiązywania tejże kary rozciąga się
na wszelkie rozgrywki organizowane przez PZKosz lub na jego zlecenie. Okres
obowiązywania kary w takim przypadku kończy się następnego dnia po ostatnim
meczu objętym karą dyskwalifikacji zgodnie z §14 ust. 4.

6.

Jeżeli pełne wykonanie przez osobę fizyczną kary dyskwalifikacji wyrażonej
w liczbie meczów byłoby niemożliwe, wymierza się karę dyskwalifikacji wyrażoną
w terminie. Przy określeniu wymiaru kary dyskwalifikacji wyrażonej w terminie
organ orzekający w I instancji bierze pod uwagę dalszy możliwy udział osoby
fizycznej we współzawodnictwie sportowym w koszykówce.

7.

Osoba, wobec której orzeczono karę dyskwalifikacji, przed, w trakcie i po meczu
klubu, którego jest przedstawicielem, rozgrywanego w czasie trwania kary
dyskwalifikacji, nie ma prawa przebywać w trakcie meczu w hali, w której
rozgrywany jest mecz. Naruszenie tego przepisu zagrożone jest sankcją
w postaci kary pieniężnej wymierzonej przez organizatora rozgrywek w wysokości
do 5000 zł.

8.

Klub albo Wojewódzki Związek Koszykówki jest odpowiedzialny za wykonanie kary
w związku z przewinieniem dyscyplinarnym trenera, zawodnika oraz osoby
towarzyszącej, związanego w momencie zdarzenia będącego podstawą nałożenia
kary dyscyplinarnej z tym klubem albo Wojewódzkim Związkiem Koszykówki
kontraktem, zobowiązaniem do reprezentowania barw klubowych lub innego
rodzaju stosunkiem prawnym, a także za przewinienie dyscyplinarne działacza
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oraz

przewinienie

dyscyplinarne

związane

z

zachowaniem

publiczności

lub zorganizowanej i rekomendowanej przez klub grupy kibiców, z zastrzeżeniem ust.
9.

Ukarana osoba fizyczna jest odpowiedzialna za wykonanie kary w przypadku
naruszenia §22 ust. 4, 7, 8, 9, 10 lub 15.

10.

O nałożeniu kary dyskwalifikacji organ orzekający w I instancji informuje:
1)

właściwy miejscowo Wojewódzki Związek Koszykówki,

2)

Polski Związek Koszykówki,

3)

organizatora rozgrywek.

11. Organizator

rozgrywek

ma

prawo

do

opublikowania

na

swojej

stronie

internetowej treści orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

§ 15
1.

Ustala się następujące rodzaje kar dyscyplinarnych:

1) kara pieniężna
2) dyskwalifikacja

osoby

uczestniczącej

we

współzawodnictwie

sportowym

w koszykówce,
3) okresowy zakaz rozgrywania spotkań z udziałem publiczności (dotyczy klubu),
4) okresowy zakaz rozgrywania spotkań na obiekcie sportowym (dotyczy klubu),
5) okresowy nakaz rozgrywania meczów w roli gospodarza w odległości co najmniej
100 km od siedziby klubu (dotyczy klubu)
6) okresowy zakaz dokonywania zmiany barw klubowych (dotyczy klubu),
7) okresowy zakaz zawierania umów szkoleniowych (dotyczy klubu),
8) okresowy zakaz uczestnictwa rekomendowanej przez klub zorganizowanej grupy
kibiców w meczach wyjazdowych (dotyczy klubu),
9) wykluczenie z rozgrywek (dotyczy klubu).
2.

Kary dyscyplinarne wskazane w ust. 1 mogą być wymierzane łącznie.
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§ 16
1. Od orzeczeń dyscyplinarnych wydanych przez organ orzekający w I instancji
stronom przysługuje odwołanie do organu odwoławczego, którym jest Komisja
Odwoławcza PZKosz.

2. W rozgrywkach turniejowych, w sprawach, w których została nałożona kara
dyskwalifikacji w trybie §13 ust. 7 organem odwoławczym jest Jury d'Appel składające
się z przedstawicieli drużyn uczestniczących w turnieju, sędziów oraz przedstawiciela
Wydziału Szkolenia Departamentu Sportu, jeżeli jest obecny.
3. Jury d'Appel jest powoływane podczas odprawy przed turniejem.
4. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu orzekającego w I instancji.
5. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia
decyzji lub orzeczenia o nałożeniu kary, z zastrzeżeniem § 16 ust. 6. Organ orzekający
w I instancji wskazuje w pouczeniu dotyczącym możliwości zaskarżenia orzeczenia
początek i koniec / koniec biegu terminu do złożenia odwołania.
6. Odwołanie od orzeczenia wydanego w trybie wskazanym w §6 ust. 8, §6 ust. 9 i 11
oraz § 13 ust. 7 wnosi się w terminie określonym w pouczeniu wskazanym
w orzeczeniu organu I instancji, w taki sposób, by umożliwić wydanie orzeczenia przez
organ odwoławczy na co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem kolejnego meczu
z

udziałem

klubu,

którego

przedstawiciela

bezpośrednio

dotyczy

zaskarżone

orzeczenie. Odwołanie od orzeczenia nakładającego wyłącznie karę pieniężną wnosi
się w terminie określonym w § 16 ust. 5.
7. Wniesienie odwołania winno nastąpić jednocześnie z zapłatą kaucji odwoławczej
w wysokości ustalonej lub zatwierdzonej przez PZKosz. Brak wpłaty kaucji powoduje
pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia.
8. Kaucję odwoławczą wpłaca się na konto PZKosz.
9. Uwzględnienie odwołania w całości powoduje zwrot kaucji, natomiast w przypadku
uwzględnienia odwołania w części o wysokości zwrotu kaucji postanawia organ
odwoławczy w zależności od okoliczności sprawy.
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Z komentarzem [WR2]: W sytuacji gdy jest tylko kara
pieniężna, nie ma konieczności wniesienia i rozpatrzenia odwołania
przed kolejnym meczem.

§ 17
1.

Odwołanie powinno zawierać wyraźne wskazanie żądania oraz uzasadnienie,
czyli wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających żądanie.

2.

Odwołanie, które nie spełnia określonych wyżej warunków lub wniesione po
terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia. Kontroli w zakresie spełnienia
warunków formalnych określonych w ust. 1 dokonuje Komisja Odwoławcza PZKosz
i wydaje postanowienie w tej sprawie, z zastrzeżeniem §19.
§ 18

1.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji w sprawie nałożenia
kary dyscyplinarnej.

2.

W

szczególnie

uzasadnionych

przypadkach

organizator

rozgrywek,

może

– na wniosek strony – wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia
odwołania przez organ odwoławczy.
3.

Wniesienie odwołania i ewentualne uznanie odwołania za uzasadnione nie może
być powodem do zgłaszania ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatora
rozgrywek.
§ 19

Organ orzekający w I instancji, o ile uzna złożone odwołanie za uzasadnione w całości
albo w części, może uchylić swoje orzeczenie w całości albo w części, o czym
niezwłocznie informuje organ odwoławczy. W takim przypadku kaucja odwoławcza
podlega zwrotowi. W tym trybie organ I instancji dokonuje kontroli w zakresie
spełnienia warunków formalnych określonych w §17 ust. 1.
§ 20
Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni od jego
otrzymania,

a w przypadku

konieczności

przeprowadzenia

wyjaśniającego - w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem § 16 ust. 6.
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postępowania

§ 21
1.

Organ odwoławczy działa w granicach zaskarżenia i podniesionych zarzutów.

2.

Organ odwoławczy, po rozpatrzeniu odwołania, wydaje orzeczenie, w którym:
1) utrzymuje w mocy orzeczenie organu orzekającego w I instancji albo
2) uchyla zaskarżone orzeczenie w całości i orzeka co do istoty sprawy albo
3) uchyla orzeczenie w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo
4) uchyla orzeczenie w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania

organowi I instancji, wskazując jednocześnie na okoliczności, które przy ponownym
rozpoznaniu sprawy powinny być wzięte pod uwagę, bądź na czynności, które winny
być dokonane albo
5) umarza postępowanie odwoławcze.
3. Organ odwoławczy, orzekając co do istoty sprawy, nie może orzec na niekorzyść
strony wnoszącej odwołanie.
4. Organ odwoławczy uzasadnia swoje orzeczenie z urzędu i doręcza je wszystkim
stronom.
5. Orzeczenie organu odwoławczego jest ostateczne.
6. Spory wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji dyscyplinarnych wydanych
na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZKosz rozstrzyga Trybunał Arbitrażowy
do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

17

ROZDZIAŁ II

PRZEPISY SZCZEGÓLNE
§ 22
Ustala się następujący wymiar kar dyscyplinarnych za poszczególne naruszenia
przepisów:
1.

Niesportowe zachowanie:
1) niesportowe
ze

zachowanie

zniesławieniem,

przed,

w

znieważeniem

czasie
(m.in.

lub

po

obraźliwe

zawodach
słowa,

związane

gesty),

lub

pomówieniem lub stosowaniem gróźb karalnych wobec zawodnika, trenera,
osoby towarzyszącej drużynie przeciwnej, komisarza, sędziego, kibica, innego
uczestnika zawodów – kara pieniężna

do 10 000 zł, kara dyskwalifikacji na

okres od 1 do 5 meczów;
1a) jeżeli niesportowe zachowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 polegało
na użyciu słów lub gestów mających podłoże rasistowskie lub dyskryminujące
ze względu na wyznanie lub pochodzenie etniczne – kara pieniężna do 15000 zł
i kara dyskwalifikacji na okres od 3 do 10 meczów;
2) niesportowe zachowanie przed, w czasie lub po zawodach, związane
z naruszeniem nietykalności cielesnej bądź innym czynnym znieważeniem
fizycznym innej osoby – kara pieniężna do 15 000 zł i kara dyskwalifikacji
na okres od 1 do 8 meczów.
3) niesportowe zachowanie przed, w czasie lub po zawodach, związane
z

naruszeniem nietykalności cielesnej, bądź innym czynnym znieważeniem

fizycznym sędziego lub komisarza technicznego zawodów – kara pieniężna
do 20000 zł i kara dyskwalifikacji na okres od 6 do 24 miesięcy;
4) niesportowe

zachowanie

związane

z

zachęcaniem

lub

prowokowaniem

publiczności do wznoszenia okrzyków godzących w sędziów, komisarza, drużynę
przeciwnika lub inną drużynę – kara pieniężna do 5000 zł.
5) nieuzasadnione wejście zawodnika, trenera lub osoby towarzyszącej, a także
innej osoby działającej w imieniu klubu do szatni sędziowskiej przed, w czasie
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lub po zawodach; nieuzasadnione kontakty z sędziami lub komisarzem meczu
– kara pieniężna do 5 000 zł
6)

udział w meczu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem substancji
odurzających

–

kara

pieniężna

do

20 000

zł

i

kara

dyskwalifikacji

na okres od 3 do 12 meczów;
7) rażąco niesportowe zagranie podczas gry - kara pieniężna do 10 000 zł, kara
dyskwalifikacji na okres od 1 do 4 meczów;
8) rażąco niesportowe zachowanie przed, w trakcie lub po meczu, związane
z uszkodzeniem bądź zniszczeniem sprzętu stanowiącego element wyposażenia
hali sportowej, w której rozgrywany jest mecz – kara pieniężna do 5000 zł, kara
dyskwalifikacji na okres od 1 do 3 meczów;
9) rażąco

niesportowe

zachowanie

zawodnika,

trenera,

asystenta,

osoby

towarzyszącej przed, w trakcie lub po meczu związane z rzucaniem
przedmiotów na boisko, wygłaszaniem treści godzących w organizatora
rozgrywek, sędziów, komisarza, drużynę przeciwnika lub inne drużyny – kara
pieniężna do 5000 zł, kara dyskwalifikacji na okres od 1 do 3 meczów.
2.

Rażąco niesportowe zachowanie publiczności

wobec

uczestników

meczu,

sędziów, komisarza; w szczególności rzucanie przedmiotów na boisko, wywołanie
lub uczestnictwo w bójce, naruszenie nietykalności cielesnej, wtargnięcie grupy
kibiców na boisko przed, w czasie lub po zakończeniu zawodów, użycie
materiałów niebezpiecznych niezgodnych z ustawą o bezpieczeństwie imprez
masowych –

kara pieniężna

meczu/meczów

na

obiekcie

do

50 000

sportowym,

zł,

czasowy
czasowy

zakaz rozgrywania
nakaz

rozgrywania

meczu/meczów bez udziału publiczności, czasowy nakaz rozgrywania meczów
w roli gospodarza w odległości co najmniej 100 km od siedziby klubu;
3.

Rażąco niesportowe zachowanie zorganizowanej i rekomendowanej przez klub
zorganizowanej grupy kibiców wobec uczestników meczu, sędziów, komisarza,
w szczególności: rzucanie przedmiotów na boisko, wywołanie lub uczestnictwo
w bójce, naruszenie nietykalności cielesnej, wtargnięcie grupy kibiców na boisko
przed, w czasie lub po zakończeniu zawodów, użycie materiałów niebezpiecznych
niezgodnych z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych – kara pieniężna
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do 50 000 zł, zakaz uczestnictwa rekomendowanej przez klub zorganizowanej
grupy kibiców w meczach wyjazdowych na okres od 1 do 12 meczów.
4.

Próba lub dokonanie przekupstwa zawodnika, trenera, sędziego, działacza – kara
pieniężna dla klubu w wysokości do 100 000 zł, kara dożywotniej dyskwalifikacji
dla osób związanych ze sprawą. W takim przypadku w razie bezspornej winy
przedstawicieli klubu orzeczone może być wykluczenie z rozgrywek.

5.

Publiczne wypowiadanie się na temat pracy sędziów, komisarza, publiczna
krytyka organizatora rozgrywek i jego organów przez zawodnika, trenera,
asystenta lub osobę towarzyszącą drużynie, prezesa, działacza lub pracownika
klubu – kara pieniężna w wysokości do 8 000 zł.

6. Nieuzasadnione zarzucanie sędziom, komisarzowi, organizatorowi rozgrywek
i jego organom lub innemu klubowi działań korupcyjnych, celowego oszustwa lub
działania niezgodnie z przepisami przez zawodnika, trenera, asystenta lub osobę
towarzyszącą drużynie, prezesa lub pracownika klubu – kara pieniężna
w wysokości do 20 000 zł, kara dyskwalifikacji na okres od 2 do 10 meczów.
7. Udział w zakładach wzajemnych, bukmacherskich lub podobnych obejmujących
zdarzenia w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz lub na jego zlecenie kara

pieniężna

w

wysokości

do

30000

zł,

kara

dyskwalifikacji

z

uczestnictwem

od 4 do 12 meczów.
8.

Manipulacja
w

zakładach

wynikiem
wzajemnych,

meczu

w

związku

bukmacherskich lub podobnych

obejmujących

zdarzenia w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz lub na jego zlecenie
- kara pieniężna w wysokości do 200000 zł oraz kara dyskwalifikacji od 3 miesięcy
do dożywotniej dla osób związanych ze sprawą. W przypadku udowodnienia
zorganizowanej

działalności

przedstawicieli

klubu

w

celu

manipulacji

– wykluczenie z rozgrywek.
9. Manipulacja wynikiem meczu w związku z oczywistym brakiem dążenia
do

zwycięstwa

lub stosowaniem zagrań

niesportowych,

w tym celowe

umieszczenie w składzie drużyny zawodnika nieuprawnionego do gry – kara
pieniężna dla klubu w wysokości do 100 000 zł, kara dyskwalifikacji dla osób
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związanych ze sprawą, w szczególności trenera, zawodnika, od 3 miesięcy
do dożywotniej.
10. Podpisanie kontraktu z klubem mimo posiadanego pozostającego w sprzeczności
ważnego kontraktu z innym klubem - kara pieniężna w wysokości do 20000 zł
i kara dyskwalifikacji na okres od 1 do 8 meczów.
11. Rażące naruszenie obowiązków klubu w stosunku do FIBA, FIBA Europe, PZKosz
lub

podmiotu

działającego

na

jego

zlecenie,

WZKosz,

innego

klubu

uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w koszykówce, a także wobec
zawodników i trenerów, a w szczególności zaległości finansowe w stosunku
do tych podmiotów - zakaz dokonywania zmiany barw klubowych; zakaz
zawierania umowy szkoleniowej na okres od 3 miesięcy do 24 miesięcy.
12. Niewykonanie przez zawodnika lub trenera orzeczenia wydanego przez Basketball
Arbitral Tribunal lub Koszykarski Trybunał Arbitrażowy przy PZKosz – kara
dyskwalifikacji na okres od 3 do 24 miesięcy.
13. Złożenie zawodnikowi lub trenerowi propozycji kontraktowej lub transferowej
w okresie trwania ważnego kontraktu tego zawodnika lub trenera przez
przedstawiciela innego klubu bez zgody klubu obecnego – kara pieniężna
do 15000 zł.
14. Złamanie warunków kontraktu z klubem przez zawodnika lub trenera,
w szczególności nieuzasadnione odstąpienie od świadczenia usług na rzecz klubu
– kara dyskwalifikacji na okres od 3 do 12 miesięcy.
15. Zawarcie kontraktu z klubem przez zawodnika lub trenera za pośrednictwem
agenta nieposiadającego ważnej licencji agenta wydanej przez FIBA lub PZKosz –
kara pieniężna do 3000 zł.
16. Naruszenie obowiązków związanych z reprezentowaniem barw narodowych lub
kadry

województwa,

w

szczególności

nieuzasadniona

odmowa

gry

w reprezentacji narodowej lub kadrze województwa, nieusprawiedliwiona
nieobecność na zgrupowaniu reprezentacji narodowej lub kadry województwa
– kara dyskwalifikacji na okres do 6 miesięcy.
17. Organizator rozgrywek jest uprawniony do precyzyjnego określenia wymiaru kary
według limitów wskazanych powyżej.
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§ 23
1. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w § 22., niezależnie od kary
pieniężnej i kary o dyskwalifikacji, mecz może zostać powtórzony lub może
zostać orzeczony walkower wobec drużyny, która popełniła wykroczenie,
jeśli wykroczenie dyscyplinarne miało wpływ na sportowy przebieg meczu
lub na jego wynik.
2. Decyzję przewidzianą w ust. 1 podejmuje organizator rozgrywek

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 24
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zebranie
Delegatów Polskiego Związku Koszykówki.
§ 25
Do postępowań wszczętych w związku z przewinieniem dyscyplinarnym popełnionym
przed uchwaleniem niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe,
tj. przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego PZKosz w brzmieniu uchwalonym przez Walne
Zebranie Delegatów PZKosz w dniu 182 czerwca 20187 roku.
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