Amatorska Liga
Koszykówki CNBA w Łodzi
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Spis treści

2

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. Nowym koordynatorem został
Piotrek Ciesielski, związany od ponad 10 lat z
naszymi rozgrywkami. Więcej o Piotrku możecie
poczytać na naszej stronie www.cnba.pl.

Nowy koordynator rozgrywek
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Prosimy wszystkich uczestników ligi, a w szczególności kapitanów /
trenerów / przedstawicieli drużyn o zapoznanie się z
najważniejszymi zmianami w regulaminie CNBA. Są to następujące
punkty (zaznaczone w regulaminie na czerwono):
Zgłoszenie (#10)
System rozgrywek (#16)
Nagrody (#20)
Prawa i obowiązki drużyn (#23)
Prawa i obowiązki zawodników i trenerów (#29 #30)
Zasady zdobywania punktów oraz klasyfikacja drużyn (#32)
Kary dyscyplinarne (#36)
Czas gry (#48)
Wynik nierozstrzygnięty i seria rzutów wolnych (#54)
Mecz przegrany wskutek niestawiennictwa (walkower #59)

Nowy regulamin
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Oto lista drużyn, które potwierdziły swój udział w
nadchodzących rozgrywkach. Niestety w wyniku
wycofania się dwóch drużyn, nastąpiły zmiany w
poszczególnych ligach. Oto ostateczny podział na
grupy. Dokładne terminarze dostępne są w
zakładce „Dokumenty” na stronie www.cnba.pl.

Podział grup wszystkich lig

5

Grupa A

Grupa B

M-Styl

Impall

City Studio Basket Squad

Sharks

Elbudplast

City Studio Basket Squad II

LODZ Style

Sporto

Sport Ekspert

kb-adwokaci.pl

Magic Travel

Z Kimś

Superliga
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Grupa A

Grupa B

Danak

Rozjuszone Leniwce

APK Dachy

Ball Don’t Lie

MOSiR Łódź

Dipol.tv

Trnr.pl

CDM Folie

BKS Lalalilo

Salos Łódź

Polska Organizacja Sportowa

Gromar Bad Boys

I liga

7

Grupa A

Grupa B

Freestyle

Pełka Team

Cotton Pickers

Rocket Fjuel

Royal Team

Surchem-Brukland

Diversio

YMCA

Chechło Drinking Team

Piaski

Quriers

Zimna Zalewajka

II liga
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Grupa A

Grupa B

ŁDZ Heat

jumpcamp.pl

Los Parkiet Cykliners

Dzikie Świnie

The Pindolls

Trzydziestki Dwójki

Bez Prądu

Ceglaże

Saiyan Warriors

Będzie Dobrze

Sonoco Team

Na Miękkim

III liga
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DYNAMITY
ŁKSG
Mon-Tur
UMED
Drużyna Marcina Gortata

Preliga
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Informujemy,
że
w
pierwszym
tygodniu
rozgrywkowym poprosimy wszystkie drużyny o
poświęcenie minuty na fotografie drużynowe.
Prosimy o mobilizację, aby wszystko poszło jak
najsprawniej i jak najszybciej. Nie ma
możliwości zrobienia zdjęcia drużynowego
przez naszego fotografa w innym terminie. Z
góry dziękujemy za pomoc.

Zdjęcia drużynowe
11

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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Prosimy o uzupełnienie wszystkich dokumentów
przed pierwszym meczem. Jeśli w meczu
wystąpi nieuprawniony zawodnik (niewpisany
do karty zgłoszenia, nie podpisany na karcie
zgłoszenia, bez aktualnych badań lekarskich lub
bez wykupienia licencji zawodniczej) wtedy
mecz musi zostać zweryfikowany jako
walkower.

Niezbędne dokumenty
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Informujemy,
że
w
pierwszym
tygodniu
rozgrywkowym w hali KS Społem będzie obecny
lekarz, który będzie pełnił również opiekę
medyczną.
Będzie można u niego przeprowadzić badania
odpłatnie. Wszystko po to, aby żaden zawodnik
nie występował bez aktualnych badań. W razie
kontuzji prosimy o udanie się do naszego Biura
Zawodów, mieszczącego się na parterze, obok
automatu z kawą.

Badania lekarskie / lekarz
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W tym sezonie organizatorzy zapewniają piłki
meczowe. Nie są one jednak przeznaczone na
rozgrzewkę drużyn, ponieważ w ubiegłych
latach zdarzały się ich kradzieże. Mecze będą
rozgrywane
piłkami
Spalding
TF-1000
Euroleague. Jeśli obydwie drużyny i sędziowie
wyrażą zgodę, mecz może być rozgrywany inną
piłką, dostarczoną przez jedną z drużyn. W
razie
jakichkolwiek
wątpliwości,
mecze
rozgrywane są piłkami dostarczonymi przez
organizatora.

Piłki meczowe

15

Organizatorzy Amatorskiej Ligi Koszykówki KNBA
(Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego) oraz CNBA
planują rozpocząć współpracę. Pierwszym etapem
jest zaproszenie bezpośrednio z Krakowa, aby
rozegrać
mecz
pomiędzy
najlepszymi
zawodnikami CNBA a KNBA! Proponowany
termin: styczeń 2015. Wszystkie osoby mające
pomysł na organizację takiego wydarzenia lub
posiadające namiary do potencjalnych sponsorów
prosimy o kontakt. Organizatorzy CNBA planują zaś
imprezę o zasięgu ogólnopolskim w okolicy maja
2015. Więcej w przyszłości.

CNBA i KNBA, a więc współpraca o
zasięgu ogólnopolskim
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Miło
nam
poinformować,
że
jedna
z
najpopularniejszych stacji radiowych w Łodzi jak
i w całej Polsce – Radio Eska – została
patronem medialnym ligi CNBA! W naszym
mieście możecie słuchać Eski na częstotliwości
90.1 FM.
Nastawcie uszu, ponieważ coraz głośniej będzie
o Amatorskiej Lidze Koszykówki w naszym
województwie!

Radio Eska gra z Nami!
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Przed pierwszymi meczami opublikujemy ofertę,
przygotowaną specjalnie dla zawodników i
sędziów ligi CNBA. Po atrakcyjnej cenie będzie
można nabyć karnet na siłownię City Studio
Body & Fitness. Aby móc korzystać z ich ofert
niezbędna są licencje zawodnicze, które będą
rozdawane już od pierwszego meczu w XXXII
edycji CNBA.

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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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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Od nadchodzącej edycji możliwe jest dokonywanie
transferów
pomiędzy drużynami.
Zgodnie z
regulaminem (# 29):
 Zawodnik zgłoszony do jednej z drużyn, który
rozegrał w jej barwach choć jeden mecz (wszedł na
boisko i grał), może zmienić drużynę, jednakże
może to uczynić po spełnieniu następujących
kryteriów:
 - zmiana może być dokonana najpóźniej przed
rozpoczęciem trzeciej kolejki rozgrywkowej. Po
rozpoczęciu trzeciej kolejki żadna zmiana drużyny /
ligi w której do tej pory występował lub do której był
zgłoszony jest niemożliwa.
 - zawodnik musi wnieść dodatkową opłatę
transferową w wysokości 25 zł.

Transfery
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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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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
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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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