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REGULAMIN Ligi Jr.NBA 2021/2022 w Polsce 
 

 

 
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. ORGANIZATOR LIGI JR.NBA 
 

Stowarzyszenie Projekt Basket Katowice, 40-761 Katowice ul. Panewnicka 114 lok. 2 

tel. 601 189 030, e-mail biuro@projektbasket.pl  oficjalna strona internetowa : www.jr-nba.pl 
 

2. RODZAJ I CEL LIGI  
 

Zamknięta Liga, w której biorą udział młodzieżowe drużyny klubowe lub szkolne chłopców i dziewcząt w wieku 

do 13 lat na zaproszenie Organizatora. 

Celem rozgrywek Ligi Junior NBA jest: 

 wyłonienie najlepszych koszykarskich zespołów, 

 wyłonienie uzdolnionej koszykarsko młodzieży do treningów w lokalnych klubach sportowych, 

 zainteresowanie młodych ludzi marką NBA i uprawianiem koszykówki, 

 nobilitacja lokalnych klubów, dzięki udziałowi w Lidze Junior NBA, 

 aktywizacja dziewcząt do uprawiania koszykówki, 

 rozwijanie dobrych relacji klubów sportowych z lokalnymi szkołami, 

 integracja środowiska koszykarskiego trenerów i nauczycieli WF w regionie, 

 promowanie zdrowego stylu życia oraz wspólnych wartości, które niesie uprawianie koszykówki, 

 przygotowanie młodego człowieka do pełnienia dojrzałych ról społecznych w przyszłości, 

 aktywizowanie środowiska nauczycielskiego i rodzinnego uczniów. 
 

3. FAZY ROZGRYWEK LIGOWYCH 
 

Faza zasadnicza 
W turniejach Fazy Zasadniczej bierze udział 30 (trzydzieści) drużyn, poodzielonych geograficznie na 6 (sześć) 

Dywizji (okręgów) w tym 3 (trzy) Dywizje w Konferencji Wschodniej i 3 (trzy) dywizje w Konferencji 

Zachodniej. W każdej Dywizji jest 5 (pięć) drużyn, które grają ze sobą w systemie każdy z każdym po 2 mecze. W 

sumie każda drużyna rozgrywa 8 (osiem) meczów.  
 

Faza Play-off (Finały Konferencji) 
Po podsumowaniu wyników Fazy Zasadniczej, najlepsze 8 (osiem) drużyn z każdej Konferencji (Wschodniej i 

Zachodniej) awansuje do Fazy Play-off. W Fazie Play-off odbędą się 2 (dwa) jednodniowe turnieje : jeden w 

Konferencji Zachodniej i jeden w Konferencji Wschodniej. W każdym z tych turniejów najpierw odbędą się cztery 

(4) ćwierćfinały, następnie 2 półfinały oraz mecze drużyn przegrywających o miejsca. Zwycięzcy obu półfinałów z 

obu Konferencji przechodzą do Finału - razem 4 drużyny. 
 

Finał 
Imprezą kończącą Ligę Jr.NBA jest Finał z udziałem 4 (czterech) najlepszych drużyn (po dwie najlepsze z każdej 

konferencji). W turnieju Finałowym najpierw odbędą się 2 (dwa) półfinały, następnie mecz o trzecie miejsce i 

mecz finałowy. 
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4. GOSPODARZE TURNIEJÓW 
 

Faza zasadnicza.  

Drużyn każdej dywizji, w swoim gronie ustalają ilość, terminy i miejsca turniejów eliminacyjnych fazy zasadniczej 

z zastrzeżeniem, że pierwsze turnieje w każdej z Dywizji nie mogą się odbywać w tym samym dniu. 

 

Faza Play-Off (Finały Konferencji).  

Kluby odpowiedzialne za organizację finałów konferencji : (do ustalenia po zakończeniu fazy zasadniczej) 

 

Finał - turniej odbędzie w Katowicach 

Gospodarzem będzie Organizator.  

 
5. TERMINY 
 

Draft : 18 września 2021 r. 

Faza zasadnicza : wrzesień 2021 - kwiecień 2022 r. 

Faza Play-off (Finały Konferencji) : kwiecień/maj 2022 r. 

Finał : maj 2022 r. (wstępnie 28.05.2021 r.) 

Organizator zastrzega sobie zmianę ww. terminów w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z covid-19. 

 
6. KONTAKT DO ORGANIZATORA 
 

Stowarzyszenie Projekt Basket Katowice 
 

Marcin Bulanda - Prezes,   +48 601 546 880, marcin.bulanda@projektbasket.pl 

Ryszard Litkowycz - Wiceprezes,   +48 606 308 881, ryszard.litkowycz@projektbasket.pl 

Rafał Kurianowicz - Sekretarz, +48 602 881 339, rafal.kurianowicz@projektbasket.pl  

 
7. UCZESTNICY 
 

Drużyny, które zostały zaproszone do udziału w Lidze Jr.NBA przez Organizatora. 

W projekcie muszą wziąć udział drużyny koedukacyjne (w drużynie muszą być minimum 3 dziewczęta, w tym 1 

na boisku). Przez wszystkie fazy rozgrywek pełną opiekę nad zawodnikami, zapewnia klub lub szkoła delegująca. 

Trener drużyny jest odpowiedzialny za stan zdrowia zawodników w dniu turnieju. 

 
8. KATEGORIE WIEKOWE 
 

Zawodnik biorący udział w Lidze Jr.NBA musi spełniać wszystkie trzy podstawowe warunki: 

 musi uczęszczać do szkoły podstawowej. Projekt jest przeznaczony przede wszystkim dla uczniów 4, 5 i 6 

klas, ale nie ustala się dolnej granicy wieku. 

 data urodzenia zawodnika : 1 stycznia 2009 i później.  

 musi być członkiem klubu lub uczniem szkoły, która deleguje go do rozgrywek Ligi Jr.NBA; drużyny pod 

egidą klubu mogą być wyłonione spośród zarówno dzieci trenujących w danym klubie jak i ze szkół z którymi 

klub współpracuje z zastrzeżeniem, że zawodnik nie może reprezentować więcej niż jedną drużynę w Lidze 

Jr.NBA. 

 
9. FORMALNOŚCI 
 

Listy zawodników zgłoszonych oraz Listy zawodników na turnieje mogą być przesłane drogą elektroniczną ale 

wyłącznie z oficjalnego adresu e-mail klubu lub szkoły. 

Listy zawodników zgłoszonych oraz Listy zawodników na turnieje przesyłane drogą pocztową muszą być 

potwierdzone podpisem osoby upoważnionej z klubu lub szkoły. 
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B. POSTANOWIENIA TECHNICZNE 
 

10. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

Rozgrywki podlegają ogólnym warunkom Polskiego Związku Koszykówki i regulaminowi Ligi Jr.NBA. 

Skład drużyny na każdy turniej musi być potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela klubu lub szkoły lub 

przez osobę przez niego wyznaczoną. 

Trener drużyny jest odpowiedzialny za stan zdrowia zawodników. 

 

11. ZASADY GRY 
 

Rozgrywki są zgodne z obowiązującymi przepisami koszykówki na sezon 2021/22, z korektami, które zostaną 

przekazane klubom uczestniczącym w czasie Draftu. 

 

12. IMPREZY TOWARZYSZĄCE I SYSTEM ZAWODÓW 
 

Draft - 18.09.2021 w lokalizacji AWF Katowice ul. Mikołowska 72A. 

Impreza medialno-sportowa, w której z każdego klubu/szkoły bierze udział 2 zawodników oraz 1 trener. Obecność 

drugiego trenera, przedstawicieli klubów/szkół oraz pozostałych zawodników a także rodziców (opiekunów) zależy 

od aktualnej sytuacji epidemiologicznej i wymaga zgody Organizatora. 

Draft rozpoczyna konferencja prasowa podczas której prezentuje się Ligę Jr.NBA. 

Po konferencji następuje losowanie. 

Kluby NBA są rozlosowywane dla klubów/szkół uczestniczących w ramach poszczególnych dywizji. Klub/szkoła 

będzie reprezentować wylosowany klub NBA przez cały sezon. 

Po losowaniu odbędą się szkolenia dla zawodników oraz spotkanie organizacyjne dla trenerów klubów/szkół. 

Wszystkie kluby/szkoły przyjmą stroje sportowe z logotypami klubu NBA, które zostały dla nich wylosowane w 

Drafcie. W koszulkach tych kluby/szkoły zobowiązane są rozegrać wszystkie turnieje w sezonie. 
 

Podział na Konferencje i Dywizje : 
 

Konferencja Zachodnia - Dywizje :   Konferencja Wschodnia - Dywizje :  

 - Northwest     - Atlantic 

 - Pacific     - Southeast 

 - Southwest     - Central 

  

Faza zasadnicza - 20 września 2021 - kwiecień 2022 

Drużyny są podzielone według regionów na 6 Dywizji.  

W każdej Dywizji jest 5 drużyn, które w Fazie Zasadniczej rywalizują ze sobą w systemie każdy z każdym po dwa 

(2) mecze.  

W sumie każda drużyna rozegra 8 meczów. 

Harmonogram oraz ilość turniejów jest ustalany wewnętrznie przez  kluby/szkoły w ramach swojej Dywizji, ale w 

uzgodnieniu z Organizatorem. 

Jakakolwiek zmiana terminu może nastąpić nie później niż 5 dni roboczych przed dniem turnieju i podlega 

zatwierdzeniu przez Organizatora. 
 

Dryżyny każdej Dywizji wewnętrzne ustalają ilość 2, 3, 4 lub 5 turniejów Fazy Zasadniczej. 

Po zakończeniu Fazy Zasadniczej, w każdej Dywizji powstają rankingi klubów/szkół na podstawie kolejno : ilości 

dużych punktów, a następnie stosunku punktów zdobytych do punktów straconych. Punktacja : za zwycięstwo - 2 

duże pkt. za porażkę 1 duży pkt., za walkowera 0 dużych pkt. i wynik 0:20 w małych punktach. 

Z każdej Konferencji 8 drużyn awansuje do Fazy Play-off, wg następującego klucza : 

- dwie najlepsze drużyny z każdej Dywizji, 

- następnie 2 najlepsze drużyny z 3 miejsc, w całej Konferencji liczącej 3 Dywizje każda. 

W każdej Konferencji ustalana jest końcowa kolejność drużyn do Fazy Play-off od miejsca 1 do 8, wg zasad 

obowiązujących w Fazie Zasadniczej. 

 

System rozgrywek Fazy Play-off (Finały Konferencji) - ćwierćfinały i półfinały - kwiecień/maj 2022. 

Rozgrywane są dwa jednodniowe Turnieje Play-off : jeden w Konferencji Zachodniej i jeden w Konferencji 

Wschodniej. 

W każdej Konferencji najpierw rozgrywane są cztery (4) mecze ćwierćfinałowe, wg następującego rozstawienia : 1 

z 8, 2 z 7, 3 z 6 i 4 z 5 (liczby odpowiadają zajętej pozycji po Fazie Zasadniczej). 
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Następnie odbywają się dwa (2) mecze o miejsca 5 do 8 każdej Konferencji : przegrany meczu 1 z 8 z przegranym 

meczu 4 z 5 a po nim przegrany meczu 2 z 7 z przegranym meczu 3 z 6.  

O końcowej kolejności miejsc V do VIII w każdej Konferencji decydują kolejno : ilość meczów wygranych, a 

następnie stosunek punktów zdobytych do straconych w całym Turnieju Play-off. 

Następnie odbywają się dwa (2) mecze półfinałowe : najpierw zwycięzca meczu 1 z 8 ze zwycięzcą meczu 4 z 5 a 

po nim zwycięzca meczu 2 z 7 ze zwycięzcą meczu 3 z 6. 

O końcowej kolejności miejsc III i IV w każdej Konferencji decydują kolejno : ilość meczów wygranych, a 

następnie stosunek punktów zdobytych do straconych w całym Turnieju Play-off. 

Zwycięzcy półfinałów : dwa (2) kluby/szkoły z Konferencji Wschodniej oraz dwa (2) kluby/szkoły z Konferencji 

Zachodniej awansują do Finału. O końcowej kolejności miejsc I i II dla wygranych meczów półfinałowych w 

każdej Konferencji decydują kolejno : ilość meczów wygranych, a następnie stosunek punktów zdobytych do 

straconych w całym Turnieju Play-off. 
 

Wielki FINAŁ - maj 2022. 

Zakończeniem rozgrywek Ligi Jr.NBA jest Finał rozgrywany w Katowicach i jest zwieńczeniem całej rywalizacji. 

W wydarzeniu wezmą udział znane osobistości ze świata koszykówki, a także przedstawiciele mediów, lokalnych 

władz, sponsorów oraz zaproszeni goście. 

Rozegrane zostaną dwa (2) mecze półfinałowe pomiędzy : pierwszą drużyną Konferencji Wschód a drugą drużyną 

Konferencji Zachód oraz pierwszą drużyną Konferencji Zachód a drugą drużyną Konferencji Wschód. Przegrani 

meczów finałowych zagrają o III miejsce a zwycięzcy o I miejsce. 

 

13. BEZPIECZEŃSTWO I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

Uczestnicy imprezy nie są ubezpieczeni przez organizatorów od następstw nieszczęśliwych wypadków, kradzieży i 

zgubienia rzeczy. Zalecamy wykupienie indywidualnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub 

skorzystanie z ustawowego ubezpieczenia uczniów szkół podstawowych. Każdy uczestnik zobowiązany jest do 

posiadania ubezpieczenia. Wszyscy uczestnicy Ligi Jr.NBA, a więc prawni opiekunowie zawodników oraz 

trenerzy, sędziowie i wolontariusze są zobowiązani przed przystąpieniem do rozgrywek podpisać dokument 

"Zwolnienie z odpowiedzialności na rzecz ligi", w którym zgadzają się na powyższe oraz zgody na udział w 

rozgrywkach, zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) i zgody na wykorzystanie wizerunku (zdjęcia i 

filmy). 

 

14. PUBLIKACJA MATERIAŁÓW AUDIOWIZUALNYCH 
 

Kluby/szkoły uczestniczące wyrażają zgodę na użycie materiałów audiowizualne uczestników turniejów w ramach 

kampanii komunikacyjnej Ligi Jr.NBA, zwłaszcza na stronie internetowej oraz profilu FB Ligi Jr.NBA. Jeśli 

uczestnik nie zgadza się na publikację konkretnego zdjęcia, musi się zwrócić elektronicznie w formie e-maila do 

Organizatora z wnioskiem o wycofanie wskazanego zdjęcia i/lub filmu. Organizator niezwłocznie wycofa 

wskazane zdjęcie i/lub film. 

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.  

O ewentualnych modyfikacjach Regulaminu Organizator powiadomi wskazanych przedstawicieli klubów/szkół 

uczestniczących oraz opublikuje je na oficjalnej stronie Ligi Jr.NBA w Polsce. 


