KOSZYKÓWKA – regulamin techniczny
1) SYSTEM ROZGRYWEK
a) Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w koszykówce (mężczyzn) są jednocześnie eliminacjami do AMP.
Liczbę drużyn awansujących do rozgrywek strefy „B” AMP określa regulamin techniczny koszykówki mężczyzn dla AMP – 9
zespołów.
b) Awans do półfinału strefy „B” koszykówki mężczyzn na podstawie klasyfikacji po pierwszej rundzie AMWiM.

c)

•

Zespoły z rundy zasadniczej z miejsc 1-6 z I ligi oraz zespół z miejsca 1. II ligi (awans bezpośredni)

•

Zespół z miejsca 8 I ligi zagra dwumecz z drugim zespołem z II ligi o udział w AMP.

•

Zespół z miejsca 7 I ligi zagra dwumecz z trzecim zespołem z II ligi o udział AMP.

Zawody przeprowadzone zostaną w kategorii kobiet i mężczyzn.

d) Zawody kobiet rozegrane zostaną systemem ligowym: runda zasadnicza i rewanżowa.
e) Zawody mężczyzn zostaną rozegrane w podziale na dwie ligi; pierwsza – 8 zespołów, druga – 6 zespołów.
f)

Jeżeli mecz zostanie przełożony (zgodnie z pkt. X – „Przełożenia zawodów” Regulaminu Ogólnego AMWiM 2016/17), należy
rozegrać go w możliwie najbliższym czasie. Wszystkie spotkania muszą być rozegrane do zakończenia każdej rundy. Po tym
terminie mecz traktowany będzie jako walkower przeciwko drużynie, która prosiła o przełożenie terminu spotkania.

2) TRYB ZGŁOSZEŃ
a) Każda uczelnia ma prawo zgłosić do zawodów jeden zespół.
b) Do Mistrzostw można zgłosić zespół składający się maksymalnie z 20 zawodników/zawodniczek
c)

Zgłoszenie ostateczne następuje poprzez złożenie w siedzibie AZS Środowisko Warszawa kompletu Certyfikatów
Przynależności Akademickiej, ważnych legitymacji AZS oraz druku zgłoszenia ostatecznego z systemu E-MADZIA
w trybie określonym w komunikacie nr 1.

d) Drużyna, która w czasie rozgrywek odda dwa mecze walkowerem zostaje zdyskwalifikowana (jej dotychczas rozegrane
mecze zostają anulowane), zajmuje ostatnie miejsce w zawodach i nie przyznaje się jej punktów w punktacji generalnej.
3) SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW
a) W zawodach obowiązują przepisy WOZKosz.

4) SPRAWY DYSCYPLINARNE
a) Za przewinienia techniczne i dyskwalifikujące stosuje się poniższe, automatyczne odsunięcia od gry:
•

trzy faule techniczne, zakaz gry w jednym kolejnym (najbliższym) meczu;

•

każdy następny faul techniczny, zakaz gry w dwóch kolejnych meczach;

•

faul dyskwalifikujący (także po dwóch faulach niesportowych), zakaz gry w dwóch kolejnych meczach;

b) Za kolejne przewinienia techniczne lub dyskwalifikujące Komisja ds. Rozgrywek AZS Środowisko Warszawa (KR AZS) może
podjąć decyzję o dodatkowym odsunięciu zawodnika od gry .

c)

Faule techniczne zapisane trenerowi, a podyktowane za zachowanie określonego zawodnika (zmiennika) liczy się temu
zawodnikowi.

d) W przypadku fauli technicznych i dyskwalifikujących trenerów KR AZS może poinformować o powyższym fakcie władze
odpowiedniego KU AZS oraz władze odpowiedniej uczelni wyższej.
e) Gra w następnym meczu zawodnika zdyskwalifikowanego powoduje zweryfikowanie tego spotkania jako walkower dla
przeciwnika.
f)

Za prowadzenie ewidencji przewinień technicznych i dyskwalifikujących oraz przestrzeganie przepisów wynikających
z niniejszego Regulaminu odpowiedzialni są trenerzy drużyn.

g) Od nałożonych przez KR AZS kar przysługuje klubom odwołanie się do Zarządu AZS Środowisko Warszawa w terminie 7 dni
od daty otrzymania decyzji Komisji ds. Rozgrywek AZS Środowisko Warszawa. Decyzje Zarządu są ostateczne.

5) OBOWIĄZKI GOSPODARZA
a)

Powiadomienie w formie pisemnej AZS Środowisko Warszawa o terminach rozgrywania swoich meczów najpóźniej na
7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.

b) Przygotowanie obiektu do rozegrania zawodów.
c)

Przygotowanie stanowiska sędziego technicznego (stolikowego) oraz materiałów do prowadzenia protokołu sędziowskiego
oraz osoby do obsługi zegara.

d) Promocja i informacja o rozgrywanych zawodach.
e)

Przekazanie bezpośrednio po meczu wyniku przez e-mail amw@azs.waw.pl wg schematu: nazwa rozgrywek (KK lub KM),
data, zespoły, wynik, ilość fauli technicznych i dyskwalifikujących.

6) UWAGI KOŃCOWE
a) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWiM na sezon 2016/2017.

