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Spis treści
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Informujemy, że w wyniku wyjazdu służbowego
do innego kraju, dotychczasowa koordynatorka
ligi – Kasia Kępa – nie będzie mogła pełnić
swoich obowiązków w nadchodzącej, XXXII
edycji CNBA. O tym, kto będzie miał
przyjemność z Wami pracować poinformujemy
pod koniec września. Na chwilę obecną
serdecznie dziękujemy Kasi za wszystkie
lata poświęcone naszym rozgrywkom i
czekamy na powrót w przyszłym roku!

Zmiana koordynatora rozgrywek
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Oto lista drużyn, które potwierdziły swój udział w
nadchodzących rozgrywkach. O ostatecznym
przyjęciu zgłoszonych zespołów zadecydujemy
podczas zapisów, które odbędą się 2
października, o godzinie 18:30 w hali KS Społem
przy ul. Północnej 36 w Łodzi.

Zgłoszone drużyny
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Superliga:
1.

M-Styl

2.

Impall

3.

Sharks

4.

City Studio Basket Squad

5.

Elbudplast

6.

City Studio Basket Squad II

7.

Sporto

8.

Lodz Style

9.

Sport Ekspert

10.

Kb-adwokaci.pl

11.

Z Kimś

I liga:
1.
Danak
2.
Misie
3.
Rozjuszone Leniwce
4.
Ball don’t lie
5.
Magic Travel
6.
MOSiR Łódź
7.
Dipol.tv
8.
CDM Folie
9.
Trnr.pl
10. BKS Lalalilo
11. Salos Łódź
12. Gromar Bad Boys

Zgłoszone drużyny
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II liga:
1. Pełka Team
2. POS
3. APK Dachy
4. Cotton Pickers
5. Royal Team
6. Surchem-Brukland
7. Chemar-YMCA
8. Diversio
9. Chechło Drinking Team
10. Piaski

III liga:
1. Quriers
2. Rocket Fjuel
3. Jumpcamp.pl
4. Zimna Zalewajka
5. Dzikie Świnie
6. ŁDZ Heat
7. Los Parkiet Cykliners
8. Trzydziestki Dwójki
9. Ceglaże
10. The Pindolls
11. Bez Prądu
12. Będzie Dobrze

Zgłoszone drużyny
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Drużyny, które potwierdziły chęć udziału:
Melo,

Na

Miękkim,

UKS

Jordan

Łódź,

DYNAMITY, Saiyan Warriors, Koala Bears,
ŁKSG,

Sonoco

Basket

Team,

Tom

Tom,

Thunder Team, Checkpoint.pl,

Kolejne drużyny, chętne do gry
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Budżet obywatelski
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Budżet obywatelski
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W dniach 20 – 28 września br. można głosować na projekty w ramach drugiej edycji Budżetu
Obywatelskiego. Mieszkańcy Łodzi zagłosują na kilka projektów, uwzględniając swoje miejsce
zamieszkania lub tez popierając inicjatywy ogólnomiejskie. Organizatorzy ligi CNBA gorąco
zachęcają do oddania swojego głosu na dwa projekty:

B0134 Remont posadzki hali sportowej Klubu Sportowego „Społem” (Bałuty)
Miejscem realizacji zadania jest wielofunkcyjna hala Klubu Sportowego „Społem” w Łodzi przy ul.
Północnej 36. Obiekt jest własnością Miasta Łodzi. Klub korzysta z niego na podstawie umowy
dzierżawy. K.S. „Społem” mieści się w zabytkowym kompleksie Parku Helenowskiego.
Zadanie dotyczy remontu posadzki hali wielofunkcyjnej Klubu Sportowego "Społem" przy ul. Północnej
36 w Łodzi. Poprawa nawierzchni hali zwiększy dostępność społeczności lokalnej do uprawiania
sportu. Ponadto po wykonaniu zadania Klubu udostępni bezpłatnie salę dla mieszkańców Łodzi.

L0173 Akademia Koszykówki Marcina Gortata-edycja II (Ogólnomiejskie)
Projekt będzie realizowany w wybranych szkołach podstawowych na terenie miasta Łodzi. Autorzy
projektu wytypowali szkoły, dysponujące infrastrukturą pozwalającą na prowadzenie zajęć
sportowych dla dzieci, ukierunkowanych na koszykówkę. Szkoły te udostępniają sale gimnastyczne
dla potrzeb projektu w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo. Są to szkoły, których organem
prowadzącym jest miasto Łódź.
Akademia Koszykówki Marcina Gortata to projekt, w ramach którego co najmniej 200 dzieci z łódzkich
szkół podstawowych będzie miało możliwość spędzania czasu wolnego w ciekawy i atrakcyjny
sposób, jednocześnie wyrabiając nawyk dbania o formę fizyczną. Dzięki formule "trenujemy i gramy"
dzieci uczyć się będą regularności oraz współpracy w grupie, jednocześnie rywalizując z
rówieśnikami na parkiecie koszykarskim.

Budżet obywatelski
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Na naszej stronie www.cnba.pl w dziale
Dokumenty można już pobrać wszystkie
dokumenty, niezbędne do zgłoszenia drużyny.
1. Karta zgłoszenia drużyny (wypełniona i
oddana organizatorom przed pierwszym
meczem!)
2. Aktualne badania lekarskie (zawodnik bez
ważnych badań nie może rozegrać meczu!)
3. Oświadczenie od rodziców (dotyczy osób
niepełnoletnich)
4. Umowa sponsorska (dla sponsorów drużyn,
wszystkie szczegóły są na umowie).

Niezbędne dokumenty
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Informujemy, że istnieje możliwość zakupu piłek
meczowych Spalding TF1000 Euroleague,
którymi
rozgrywane
są
mecze CNBA.
Posiadamy trzy sztuki tych piłek, w cenie 260 zł
za sztukę. Zainteresowanych zakupem prosimy
o kontakt na maila cnba@cnba.pl.

Sprzedaż piłek meczowych
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Zostały już opublikowane nowe przepisy gry w koszykówkę 2014 wraz z interpretacjami.
Najważniejsze zmiany, które obowiązywać będą w naszych rozgrywkach:
1.

Po drugim faulu technicznym w meczu zawodnik podlega dyskwalifikacji. W lidze CNBA
oznacza to automatyczne zawieszenie na jeden mecz,

2.

Gdy drużyna oddaje rzut na kosz i po odbiciu piłki od obręczy będzie dalej kontynuowała grę

(po zbiórce w ataku, lub w wyniku wybicia piłki przez obrońców na out) będzie miała do dogrania
akcji 14 sekund. Według regulaminu zawodów sędzia boiskowy jest odpowiedzialny za

poinformowanie drużyn, że do oddania rzutu zostało 10, a następnie 5 sekund.
3.

Gdy dwie lub więcej drużyn mają taki sam bilans punktowy, a w rozegranych meczach między

sobą równy bilans zwycięstw do porażek, kolejnym kryterium do ustalenia końcowej klasyfikacji
jest RÓŻNICA punktów zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi drużynami (do
niedawna był to STOSUNEK ilości punktów zdobytych do straconych).

Więcej informacji o nowych przepisach możecie znaleźć na stronie PZKosz oraz blogu
aspektykoszykowki.bloog.pl.

Nowe przepisy
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Z przyjemnością informujemy, że od połowy września
br. nawiązaliśmy współpracę z City Studio Body &
Fitness. Jest to miejsce, które ma w swojej ofercie
m.in
bogato
wyposażoną
siłownię,
sale
przeznaczone do spinningu, fitnessu, cross fitu i
wielu innych zajęć związanych z aktywnością
fizyczną. Umiejscowienie w centrum miasta (Plac
Komuny Paryskiej), szeroka i różnorodna oferta,
coctail bar, masaże oraz wiele imprez sportowych.
To wszystko czeka na Was w City Studio!

City Studio gra z nami!
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Dzięki nawiązaniu współpracy z City Studio
zawodnicy oraz sędziowie CNBA mogą liczyć na
wysokie rabaty. W dodatku na koniec każdej
edycji rozgrywek przedstawiciele City Studio
Body & Fitness

przygotują nagrody w formie

voucherów, uprawniających do korzystania z
oferty klubu.

City Studio Body & Fitness
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Dni otwarte
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Informujemy, że w połowie października w Łodzi
rusza kurs kandydatów na sędziów koszykówki,
organizowany przez Wydział Sędziowski ŁZKosz.
Kurs potrwa do grudnia i zostanie zakończony
egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po
pozytywnym zdaniu egzaminu najlepsi kursanci
otrzymają
szanse
prowadzenia
zawodów
organizowanych przez Łódzki Związek Koszykówki
oraz organizację CNBA. Koszt kursu:
- 300 zł (sędziowie boiskowi), dla uczestników ligi
CNBA: 150 zł
- 150 zł (sędziowie funkcyjni), dla uczestników ligi
CNBA: 75 zł.
Więcej informacji na stronie www.lzkosz.pl.

Kurs sędziowski

17

Planujemy na początku rozgrywek stworzyć listę
teleadresową, zawierającą imię, nazwisko,
telefon i mail do kapitanów / przedstawicieli
drużyn. Wszystko po to, aby w razie
jakichkolwiek próśb (zmiana terminu meczu,
umówienie się na sparing itp.) skontaktować się
jak najszybciej z zainteresowanym zespołem.
Lista taka zostanie przesłana mailem tylko
poszczególnym kapitanom i nie będzie nigdzie
publikowana.

Lista teleadresowa
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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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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, a
także pobrać obydwa biuletyny informacyjne.

Strona www.cnba.pl
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