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Witamy wszystkich uczestników łódzkiej CNBA!

Przed nami kolejna edycja rozgrywek jedynej w Łodzi i największej w regionie Amatorskiej Ligi

Koszykówki. W ostatnich rozgrywkach zagrało łącznie 60 zespołów, rywalizujących w pięciu ligach oraz
Pucharze CNBA. Była to rekordowa ilość zespołów która pokazuje, że koszykówka jest niezwykle popularną

i efektowną dyscypliną sportową, szczególnie w naszym regionie.
W najbliższym sezonie do gry zostanie przyjętych 48 zespołów, podzielonych na cztery ligi. Dla drużyn,
którym nie uda się z nami zagrać w „standardowej lidze” proponujemy nowe, niezwykle interesujące
rozgrywki. Szczegóły w dziale „Nowości”. Jesteśmy pewni, że kolejny sezon będzie obfitował w zacięte i

elektryzujące mecze, które przyniosą Wam wiele radości i satysfakcji. Dołożymy wszelkich starań, aby liga
ciągle się rozwijała i stawała się miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale także polem do nawiązywania

nowych znajomości oraz samorealizacji w duchu aktywności ruchowej.
Dziękujemy za wszystkie lata Waszej obecności. Mamy nadzieję, że kolejne zmiany organizacyjne,
wprowadzone rozwiązania oraz działalność promocyjna w lokalnych i ogólnopolskich mediach sprawi, że
będzie o lidze CNBA coraz głośniej, a co za tym idzie stanie się jeszcze bardziej prestiżowymi rozgrywkami

dla każdego, niezależnie od płci, wieku czy też doświadczenia sportowego.
Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy

Słowo wstępu

3

Jako organizatorzy ligi z wieloletnimi tradycjami pragniemy, aby komunikacja
pomiędzy nami a wszystkimi uczestnikami przebiegała jak najsprawniej. W wyniku
przeprowadzonej ankiety zauważyliśmy, że aż 80% z osób ankietowanych jest
zainteresowana otrzymywaniem newslettera CNBA. Wiemy, że wielu z Was

zaoferowana codziennymi obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi itp. nie ma czasu na
bieżąco obserwować wszystkich zmian w naszej lidze i wokół niej. Wychodząc temu

naprzeciw postanowiliśmy stworzyć biuletyn informacyjny, w którym zawarte będą
wszystkie najważniejsze informacje, szczególnie dotyczące teraźniejszości oraz

najbliższej przyszłości. Będziemy w nim pisać o tym, co się dzieje w naszej
„koszykarskiej rodzinie”. Jednocześnie w sposób przejrzysty i klarowany będziemy

zamieszczać najważniejsze wiadomości, ważne strony internetowe, oferty sponsorów i
partnerów ligi itd.

Mamy nadzieję, że z uwagą będziecie przeglądać nasz nowy kanał oraz narzędzie
komunikacyjne. Jeśli macie jakiekolwiek pomysły na poszczególne działy, tematy,
śmiało – napiszcie do nas lub zadzwońcie. Kontakt podany w dziale „O Nas”.

Biuletyn informacyjny – po co i dla
kogo?
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Od XXXII edycji czeka nas wiele zmian i nowości. Do najważniejszych z nich
należą:
-

-

wprowadzenie nowych rozgrywek 3x3 na jeden kosz (według zasad FIBA),
zmiany regulaminowe oraz zmiany organizacyjne, związane m.in. z
dostarczeniem dokumentów, w tym kart zgłoszeń itd.,
wprowadzenie listy transferowej,
stworzenie listy teleadresowej na potrzeby kapitanów poszczególnych
zespołów,
wprowadzenie regularnego biuletynu / newslettera,
rozszerzenie współpracy ze sponsorami oraz partnerami ligi,
rozszerzenie współpracy z mediami lokalnymi,
nowe działy na stronie www.cnba.pl (szczegóły wkrótce),
rozszerzenie działalności na nowych portalach społecznościowych,
częstsze kwalifikacje i szkolenie sędziów, we współpracy z Wydziałem
Sędziowskim Łódzkiego Związku Koszykówki,

Nowości
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Zagraj w pierwszych takich rozgrywkach
w Polsce!
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Koszykówka 3 na 3 jest niezwykle atrakcyjną odmianą basketu, która
za kilka lat ma stać się dyscypliną olimpijską. Z każdym kolejnym
rokiem rozgrywki w hali, jak również na otwartym powietrzu cieszą się
coraz większym zainteresowaniem, zarówno samych uczestników, jak
i kibiców. Choć rozgrywki popularnej koszykówki ulicznej kojarzone są
z okresem ciepłym (maj – wrzesień) organizatorzy CNBA postanowili
wyjść naprzeciw wszystkim spragnionym gry.
Od października ruszy pierwsza w województwie, a może i w Polsce
liga 3x3. Widząc ciągły rozwój i tak duże zainteresowanie drużyn,
postanowiliśmy zorganizować rywalizację na jeden kosz. Dla
niektórych zespołów jest to niebywała okazja, aby nabrać
doświadczenia oraz wybrać kierunek specjalizacji właśnie w tej
rywalizacji, szczególnie przed ogólnopolskimi turniejami, począwszy
od maja 2015. Dla innych z kolei jest to szansa na spędzenia czasu
wśród znajomych, zadbanie o rozwój psychoruchowy, a także
sprawdzenie się w tej formie rozgrywek.

Nowości – 3x3

7

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Wszystkie zespoły w ramach wpisowego otrzymają piłkę do gry w koszykówkę 3x3
(oficjalny rozmiar FIBA – 6).
Rozgrywki odbędą się na jeden kosz, na dwóch lub trzech sektorach jednocześnie,
przy odsłoniętych kotarach.
Każda drużyna rozegra 15 meczów podczas 5 dni rozgrywkowych – przy założeniu
przyjęcia 16 drużyn.
Mecze rozgrywane będą według oficjalnych przepisów gry w koszykówkę FIBA ze
zmianami, uwzględnionymi w oddzielnym regulaminie.
Wszystkie mecze prowadzone będą przez licencjonowanych sędziów ŁZKosz oraz
PZKosz.
Wszyscy zawodnicy będą ubezpieczeni NNW.
Część spotkań będzie nagrywana i opublikowana na youtube.
Najlepsze drużyny, najskuteczniejsi strzelcy oraz rzucający za trzy punkty zostaną
uhonorowani pamiątkowymi nagrodami.

Do rozgrywek zostanie przyjętych od 16 do 24 zespołów. Każda drużyna musi posiadać od 4
do 5 zawodników, posiadających aktualną licencję zawodniczą. O przyjęciu drużyny
decyduje kolejność zgłoszeń. Proponowanymi dniami rozgrywkowymi są poniedziałki
lub niedziele w przedziale czasowym 18:00 – 22:00.

Liga 3x3 – podstawowe informacje
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1. Przyjmowanie mailowo zgłoszeń drużyn:

do 29.09.2014

2. Zapisy w hali KS Społem Łódź:

02.10.2014

3. Rozpoczęcie pierwszej kolejki meczów:

14.10.2014

4. Przerwa z okazji święta 11.listopada:

10.11.14 – 16.11.14

5. Rozpoczęcie meczów fazy PO:

25.11.2014

6. Przerwa świąteczno – noworoczna:

22.12.14 – 11.01.15

7. Wznowienie meczów po przerwie:

12.01.2015

8. Wielki Finał XXXII edycji:

22.01.2015

9. Przyjmowanie zgłoszeń na kolejny sezon:

cały czas

Najważniejsze terminy XXXII edycji
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W XXXII edycji CNBA będziemy grać znanym wszystkim systemem

rozgrywek. W każdej lidze 12 zespołów zostanie podzielonych na dwie grupy
A i B według miejsca zajętego w poprzednich rozgrywkach (szczegóły w
regulaminie). Mecz każdy z każdym a po rundzie zasadniczej pierwsze cztery
zespoły każdej grupy grać będą w fazie play off (o mistrzostwo), a dwie
ostatnie w fazie play out (o utrzymanie). Kolejno 1A – 4B, 2A – 3B itd. oraz 5A

– 6B itp. Ostatnia drużyna w fazie play out spada do niższej klasy
rozgrywkowej. 11. i 10. drużyna rozegra baraż z 2. i 3. drużyną niższej ligi.

Zwycięzcy pierwszej rundy play off (dwumecz) zagrają półfinał, również w
formie dwumeczu. Zwycięzcy zagrają w meczu o I miejsce, przegrani o

miejsce III. Przegrani pierwszej rundy rywalizować będą ze sobą o miejsca 5
– 8.

System rozgrywek XXXII edycji
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W związku z rozwojem ligi poszukujemy chętnych osób do pomocy w kilku
działach. Liga CNBA jest jedną z największych lig amatorskich w kraju,
dlatego dołączając do naszego zespołu, masz szansę:
-

nabrać praktycznej wiedzy i doświadczenia,
stać się członkiem pozytywnej grupy osób organizujących rozgrywki,
nauczyć się samodzielności i odpowiedzialności za swoje zadania,
realizować swoje pomysły związane z koszykówką
otrzymać referencje działając w organizacji NGO.

Nie oczekujemy konkretnej dyspozycyjności ani tego, byś poświęcał sporo
swojego czasu. Chcemy aby owocna współpraca przerodziła się w
partnerskie relacje, z obopólnymi korzyściami. Napisz w czym jesteś dobry i
co leży w Twoim kręgu zainteresowań. Nie musisz pisać listów ani CV.
Wystarczy krótka notka, wysłana na adres: cnba@cnba.pl.

Chcesz nas poznać? Zajrzyj do działu „O nas” lub na naszą stronę
internetową www.cnba.pl.

Dołącz do Nas!
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Licencje
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Każdy zawodnik przystępujący do rozgrywek musi posiadać ważną licencje wydaną przez
Łódzki Związek Koszykówki. Jeśli którykolwiek zawodnik wystąpi w jakimkolwiek meczu
bez ważnej licencji, traktuje się ten mecz jako przegrany w wyniku walkowera.

Wszystkie osoby posiadające licencje mogą liczyć na wiele przywilejów i profitów,
wynikających ze współpracy sponsorów z ligą CNBA jak i Łódzkim Związkiem
Koszykówki. Na chwilę obecną za okazaniem ważnej licencji zawodnicy mogą skorzystać
z następujących zniżek:
-

oferty Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Creator”. Szczegółowa oferta dostępna
TUTAJ,

-

33% zniżki na udział w kursie sędziowskim Łódzkiego Związku Koszykówki, który rusza
już w październiku 2014.

Od najbliższej edycji grono produktów i usług powiększy się o kolejne firmy i

przedsiębiorstwa. Wszystkie informacje będą zamieszczane na stronie www.cnba.pl oraz
w następnych biuletynach.

Licencje
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Oto kwoty wpisowego na XXXII edycję:

-

Superliga 1200 zł

-

I liga 1100 zł

-

II liga 1000 zł

-

III liga 900 zł

-

Liga 3x3, w zależności od liczby zgłoszonych zespołów: 350 - 450 zł.

Uczestnicy, którzy nie wykupili licencji zawodnika muszą wpłacić dodatkowe 10 zł (wyrobienie
licencji ważnej na jeden rok, tj. dwie edycje CNBA). Licencje osób, które zapłaciły za nie w

poprzedniej edycji są również ważne przez najbliższe dwie edycje, tj. XXXII oraz XXXIII
sezon CNBA.

Pozostałe opłaty, w tym za przewinienia techniczne i dyskwalifikujące, walkowery, transfery
oraz pozostałe dostępne będą w nowym regulaminie rozgrywek.

Opłaty
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Liga CNBA nie mogłaby się odbyć bez naszych
sponsorów. Od kilku lat wspierają nas:
-

Urząd Miasta Łodzi – jest z nami od samego
początku istnienia (www.uml.lodz.pl)
Ministerstwo Sportu i Turystyki
(www.mspot.gov.pl)
Basketzone.pl (www.basketzone.pl)
Agencja Nieruchomości 55 (www.nieruchomosci55.pl)
Zet Kreska (www.zet-kreska.com.pl)

Naszymi głównymi partnerami jest Łódzki Związek
Koszykówki (www.lzkosz.pl) oraz KS Społem
Łódź (www.ksspolem.pl).

Sponsorzy i partnerzy
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Od niedawna nawiązujemy coraz szerszą
współpracę z następującymi instytucjami:
-

-

Jazda! Park (www.jazdapark.pl)
Fiero! Pizza (www.fieropizza.pl)
Polskapresse sp. z o.o., wydawca m.in.
Dziennika Łódzkiego, Expressu Ilustrowanego
oraz właściciela portalu lodz.naszemiasto.pl
(www.lodz.naszemiasto.pl)

Sponsorzy i partnerzy
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Amatorska Liga Koszykówki CNBA organizowana jest przez stowarzyszenie CNBA. W skład
komitetu organizacyjnego ligi wchodzą:
-

-

-

Michał Pietrakiewicz (komisarz ligi)
Katarzyna Kępa (koordynatorka rozgrywek)
Bożena Mazurkiewicz oraz Maciej Barański (opieka medyczna)
Piotr Biernikowicz (administracja strony internetowej)
Rafał Wolski (fotograf)

Jest także wiele innych osób mocno zaangażowanych w nasze rozgrywki. W następnych
biuletynach będziemy je przedstawiać.
W razie pytań, wątpliwości, próśb czy też wysyłając swoją kandydaturę dołączenia do
naszego zespołu, prosimy wysyłać wiadomości na adres cnba@cnba.pl. Wszystkie
pozostałe informacje kontaktowe uzyskacie pod adresem www.cnba.pl (zakładka kontakt).
Zachęcamy do odwiedzania naszego konta na facebooku, na którym zamieszczamy
wszystkie najważniejsze informacje.
Niektóre spotkania oraz efektowne akcje są dostępne na naszym kanale youtube.

O Nas
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Zapraszamy do odwiedzania naszej strony
internetowej. W najbliższym czasie planujemy
zmianę niektórych działów i dodanie nowych. Na
chwilę obecną w zakładce Media możecie
sprawdzić, gdzie ukazały się informacje o lidze.

Strona www.cnba.pl
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