System rozgrywek
Liga chłopców
Liga Wschód: LO I, LO III, LO X, GiLA, Tech. Menedżerskie, ZSSam
Liga Zachód: LO IV, LO V, LO VI, LO VIII, LO IX, ZSTech, ZSMEiE

Toruńska Liga Koszykówki Szkół Średnich
Mistrzostwa Torunia w Koszykówce
Szkół Ponadgimnazjalnych

W rundzie zasadniczej każdy z każdym, następnie drużyny z miejsc 1-3 obu Lig
grają każdy z każdym, pozostałe siedem zespołów również każdy z każdym.

sezon 2016/2017

Liga Dziewcząt
Grupa A: LO I, LO III, LO IV, LO IX, LO X (mecze w LO IV)
Grupa B: LO V, LO VI, LO VII, LO VIII, Tech. Menedżerskie (mecze w LO VIII)
W rundzie zasadniczej każdy z każdym (mecz i rewanż), w play-off drużyny
z miejsc 1. i 2. obu grup (półfinały, o 3. miejsce i finał). Pozostałe zespoły grają
o kolejne miejsca, odpowiednio: trzeci zespół gr. A z trzecim zespołem gr. B itd.

Kontakt

rok zał. 1995

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Rada Ligi (ul. Warszawska 1/5).
WWW: sport-torun.com/kosz

Odwołania powinny być kierowane w formie pisemnej za wiedzą dyrektora
szkoły uczestniczącej w rozgrywkach.
Sprawy organizacyjne:

Sprawy związane z sędziowaniem:

Andrzej Piwoński

Rajmund Jagodziński

tel. służb. +48 56 622 12 28
tel. kom. +48 501 06 76 33
kosz@sport-torun.com

tel. kom. +48 607 34 44 40

E-mail: kosz@sport-torun.com

Organizatorzy i partnerzy

Mecz Gwiazd TLK Wschód – Zachód
1 kwietnia 2017
Podsumowanie sezonu 2016/2017 TLK oraz osiągnięć zespołów toruńskich
w rozgrywkach wojewódzkich.

Wydział Sportu i Turystyki
UM Toruń

IV Liceum
Ogólnokształcące

Kujawsko-Pomorski
Związek Koszykówki

Sposób przeprowadzania zawodów

Zespół

• Zgodnie z oficjalnymi przepisami gry w koszykówkę (www.kpzkosz.com)
• Rozgrywki prowadzone są na salach gimnastycznych szkół
• Czas gry: chłopców: 4 x 10 minut, dziewcząt: 4 x 8 minut
(ostatnie 3 minuty w 4 kwarcie - zatrzymywane)
• Przerwy: 1-minutowa między 1. a 2. oraz 3. a 4. kwartą i 10-minutowa
w połowie meczu
• W przypadku remisu w meczu, bądź w dwumeczu 5 minutowa dogrywka
(czas zatrzymywany)
• Kolejność ustalana jest zgodnie z oficjalnymi procedurami meczowymi na
podstawie:
o zdobytych punktów meczowych
o bezpośrednich spotkań
 punktów meczowych
 różnicy koszy
o różnicy koszy
• Punktacja:
o zwycięstwo - 2 pkt.
o przegrana - 1 pkt.
o walkower - 0 pkt. (wynik 0:20)
• Gospodarz meczu zobowiązany jest do przedstawiania aktualnego wyniku
na tablicy, szkoły posiadające elektroniczne tablice wyników zobligowane
są do ich używania w trakcie zawodów.

Zespół składa się z 12 zawodników urodzonych w latach 1998 i młodszych, którzy
są uczniami danej szkoły oraz opiekuna-trenera.

Trzy mecze oddane walkowerem powodują automatyczne wycofanie drużyny
z rozgrywek. Jeżeli nie rozegrała ona połowy spotkań rundy zasadniczej wyniki
jej spotkań zostają anulowane.
Na zawody należy przybyć 15 minut przed ich rozpoczęciem.

Obowiązują jednolite stroje z numerami na koszulkach. W przypadku
identycznych strojów obu drużyn do zmiany zobowiązany jest gospodarz.
Zespół bez opiekuna nie będzie dopuszczony do gry.

Kary za przewinienia techniczne i dyskwalifikujące
Za odpowiednie zachowanie swoich podopiecznych na terenie hali sportowej
oraz podczas rozgrywania zawodów, odpowiedzialni są opiekunowie – trenerzy
zespołów biorących udział w rozgrywkach.
• pierwsze przewinienie techniczne - bez konsekwencji
• drugie przewinienie techniczne - obligatoryjne pauzowanie w jednym
następnym meczu przewidzianym terminarzem rozgrywek
• trzecie i następne - obligatoryjne pauzowanie w dwóch następnych
meczach przewidzianych terminarzem rozgrywek
• przewinienia dyskwalifikujące - obligatoryjne pauzowanie w dwóch
następnych meczach przewidzianych terminarzem rozgrywek (Rada Ligi
może nałożyć dalej idące konsekwencje).
Za ewidencję przewinień odpowiada zainteresowana drużyna.

Przekładanie spotkań
Zespół, który chce przełożyć spotkanie pisemnie powiadamia organizatorów,
sędziów, opiekę medyczną na 7 dni przed datą wynikającą z kalendarza
rozgrywek o zmianie terminu spotkania.
Zespół przekładający spotkanie zobowiązany jest podać datę i miejsce
rozegrania zawodów w uzgodnieniu z zespołem przeciwnika.
Dopuszcza się jednorazowe przełożenie spotkania.

