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Szanowni Państwo,
Działając w imieniu i na rzecz Polskiego Związku Koszykówki, przedstawiam
wytyczne w sprawie ubioru zawodników w rozgrywkach organizowanych przez PLK
SA i PZKosz (szczebel centralny) wypracowane wspólnie z Kolegium Sędziów PZKosz
oraz Wydziałem Sędziowsko-Komisarskim PLK SA, które uzupełniają i zmieniają
Przepisy Gry w Koszykówkę w tym zakresie. Poniższe zasady, na podstawie pisma
z 17 września 2014 r., obowiązywały także w sezonie 2014/2015, a od dnia
dzisiejszego obowiązują do odwołania.
W wyżej wymienionych rozgrywkach obowiązują następujące zapisy z
Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę (zmiany w stosunku do oryginalnych
przepisów zaznaczono na czerwono):
4.4.1 Wszelkie wyposażenie używane przez zawodników, musi być odpowiednie
do gry w koszykówkę. Jakiekolwiek wyposażenie powiększające wzrost lub zasięg
zawodnika, bądź w jakikolwiek sposób stwarzające niezasłużoną korzyść, nie jest
dozwolone.
4.4.2 Zawodnikom nie wolno nosić wyposażenia (przedmiotów), które może
spowodować kontuzję innych graczy.
Następujące przedmioty nie są dozwolone:
- ochraniacze i utwardzone opatrunki na palec, rękę, nadgarstek, łokieć lub
przedramię, jeśli są wykonane ze skóry, plastiku, giętkiego (miękkiego) plastiku,
metalu lub jakiegokolwiek innego twardego materiału, nawet jeśli są pokryte
miękką wyściółką,
- przedmioty, które mogą zaciąć lub spowodować obrażenia (paznokcie palców rąk
muszą być krótko obcięte),
- nakrycia głowy, ozdoby do włosów i biżuteria,
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Następujące przedmioty są dozwolone:
- ochraniacze barku, górnej części ramienia, uda lub dolnej części nogi, jeśli są
dostatecznie wyściełane,
- rękawy kompresyjne (kolor dowolny),
- nogawki kompresyjne (kolor dowolny). Dopuszczalne są nogawki
jednoczęściowe, zakrywające nogę od kostki do górnej części uda,
- stabilizatory kolanowe, jeśli są odpowiednio pokryte,
- ochraniacze na złamany nos, nawet jeśli są wykonane z twardego materiału,
- bezbarwne, przezroczyste ochraniacze na zęby,
- okulary, jeśli nie stwarzają zagrożenia dla innych zawodników,
- opaski na głowę o maksymalnej szerokości pięciu (5) centymetrów, wykonane
z nieszorstkiej tkaniny w jednolitym kolorze, z giętkiego plastiku lub gumy,
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- bezbarwne, przezroczyste lub w kolorze skóry (cielistym) plastry na ręce,
ramiona, nogi itp.
4.4.3 W trakcie meczu zawodnicy nie mogą prezentować żadnych treści
reklamowych, promocyjnych ani charytatywnych, zarówno na swoim ciele,
włosach, jak i w inny podobny sposób.
Informujemy ponadto, że zgodnie z pkt. 4.3.1. spodenki zawodników muszą
kończyć się powyżej kolana. Od tego obowiązku nie będzie odstępstw.
Ponadto informuję, iż osobą decyzyjną w sprawach związanych z ubiorem
zawodnika jest, zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Gry w Koszykówkę, sędzia
główny, który nie dopuści zawodnika do gry (wejścia na boisko) w przypadku
niezastosowania się do powyższych przepisów. W przypadku wątpliwości co do
zgodności z regulacjami elementu/ów ubioru zawodnika, należy je zgłosić z
odpowiednim wyprzedzeniem (np. podczas odprawy przedmeczowej) komisarzowi,
który powinien niezwłocznie skonsultować się w tej sprawie z sędzią głównym.

Z poważaniem,

Otrzymują:
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kluby rozgrywek centralnych PZKosz,
kluby PLK,
Wojewódzkie Związki Koszykówki,
Przewodniczący Komisji Rozgrywek PZKosz,
Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu PZKosz,
Kolegium Sędziów PZKosz,
Zarząd PLK SA,
Dyrektor Wydziału Sędziowsko-Komisarskiego PLK SA,
Pełnomocnik Zarządu PZKosz ds. Komisarzy.

Sponsor
Główny:

Partner
Strategiczny:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

