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Konferencja przedsezonowa WOZKosz WM dnia 2 września 2017
W ramach konferencji zaplanowano trzy moduły:
 Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Statutowe – szczegóły zostały zawarte w mailu z
dnia 18 sierpnia przesłanego na adresy klubów.
 Konferencja przedsezonowa dla trenerów – część obowiązkowa pomiędzy 14:00 a
17:00 – szczegółowa informacja w załączniku nr 1.
 Organizacja rozgrywek WOZKosz WM w sezonie 2017/18 w tym omówienie istotnych
zmian regulaminowych i przypomnienie działań w systemie ESOR.
Miejsce OSiR Polna ul. Polna 7A Warszawa

Agenda
czas

temat

prowadzący

Rejestracja uczestników do godziny 13.45
oraz wydawanie mandatów do godziny 13.30

10:00

miejsce
Hol

11:00

12:30

Zebranie przedsezonowe
rozgrywki męskie

Michał Gbur

Aula

12:30

13:00

Regulamin rozgrywek i ESOR zmiany

Michał Gbur

Aula

13:00

13:30

Przepisy gry – nowe wytyczne

Kolegium
Sędziów

Aula

13:30

14:00

Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Statutowe

Prezes Michał
Lesiński

Aula

Rafał Knap

Hala

Andrzej
Śmiech

Hala

Obrona zespołowa:
zona press, zona 2:3, 3:2 z trapami.
Współpraca i rotacja w obronie.
Analiza transakcyjna jako model do
skutecznego rozwiązywania konfliktów i
sytuacji trudnych w pracy trenera.

14:00

15:00

15:00

16:00

16:00

17:00

Nauczanie i doskonalenie
zawodników obwodowych

Rafał Knap

Hala

17:00

18:00

Zebranie przedsezonowe
rozgrywki żeńskie

Michał Gbur

Aula

Wykładowcy przedsezonowej konferencji dla trenerów:
Andrzej Śmiech - doświadczony doradca personalny i psycholog biznesu. Od ponad 17 lat
specjalizuje się w tworzeniu i prowadzeniu programów rozwojowych wspierających
zarówno korporacje, jak i klientów indywidualnych w obszarze budowania relacji.
Twórca projektu "Bariery ze Śmiechem", który jest efektem doświadczenia życiowego oraz
zawodowego przekutego w skuteczny warsztat pracy nad sobą. Autor licznych artykułów z
obszaru przywództwa osobistego i procesów zmian m. in. w magazynie MEN, Miesięczniku
Ubezpieczeniowym, miesięczniku SWAY oraz portalu publicrelations.pl .Więcej o jego
działalności biznesowej na stronie: www.smiechandpartners.com.
Rafał Knap - były zawodnik miedzy innymi takich klubów jak Wisła Kraków, Płyty Grajewo
Białystok czy Spetech Bielsko-Biała. Młodzieżowy reprezentant Polski oraz Mistrz Polski
Juniorów z 1994 roku.
Od wielu lat jeden z najlepiej rozpoznawalnych trenerów grup młodzieżowych m in
asystent przy Reprezentacji Polski U-16 i U-18. W 2012 roku wybrany najlepszym
młodzieżowym trenerem koszykówki na Pomorzu. Najlepszy trener Gdyni w 2014 roku. W
obecnym sezonie wybrany najlepszym trenerem w Krakowie. Aktualnie trener
pierwszoligowego zespołu R8 Basket Kraków.
Uwagi do konferencji szkoleniowej
 Zgodnie z regulaminem konferencja przedsezonowa jest pozycją obowiązkową dla
trenerów o określonych kryteriach dlatego wyciągając wnioski z lat ubiegłych i
szanując wykładowców jesteśmy zmuszeni do sformalizowania potwierdzenia
udziału. Na liście podpis może złożyć WYŁĄCZNIE osoba tam wymieniona. Listę
będziemy podpisywać dwukrotnie – na początku i na końcu zajęć.
 Prosimy o zaplanowanie podróży by dotrzeć na czas i potwierdzić swoją obecność
podpisem nie później niż na 15 minut przed początkiem zajęć na hali.
 Jako WOZKosz WM nie zapewniamy wyżywienia, napojów oraz materiałów do
notowania dlatego prosimy o własne zabezpieczenie.
 Cała konferencja będzie rejestrowana i będzie dostępna dla wszystkich
uczestników.
Uwagi do Walnego Zgromadzenia Statutowego
Podczas Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Delegatów w dniu 20
czerwca 2016 roku uchwalone zostały zmiany i nowy Statut WOZKosz WM, który został
przesłany do wprowadzenia zmian w KRS. Niestety Sąd odmówił rejestracji i zgłosił kilka
uwag które zostały przez nas wprowadzone i nowa wersja Statutu została przygotowana na
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w czerwcu jednak nie była rozpatrywana z uwagi na
brak kworum (do uchwalenia zmian w Statucie potrzebna jest obecność minimum 50%
uprawnionych delegatów – obecnie 44 osoby). Zarząd, licząc na obecność wielu
reprezentantów klubów na konferencji przedsezonowej, postanowił w tym samym dniu
zorganizować Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Statutowe. Apelujemy do wszystkich
klubów o jak najszerszy udział w Zgromadzeniu i upoważnienie do reprezentacji
trenerów obecnych na konferencji. Wyrażamy przekonanie, że tym razem Walne
Zgromadzenie będzie władne do uchwalenia zmian w Statucie.
Michał Lesiński
Prezes WOZKoszWM

Załącznik nr 1

Dotyczy konferencji przedsezonowej dla trenerów.

W hali sportowej zostanie przeprowadzona konferencja dla trenerów ubiegających
się o licencje okresową na sezon 2017/18:
1. Udział w konferencji jest warunkiem uzyskania licencji okresowej trenera
uprawniającej do prowadzenia drużyn w rozgrywkach mistrzowskich WOZKosz WM w
sezonie 2017/2018.
2. Z udziału w konferencji zwolnione są osoby, które brały udział w konferencji
licencyjnej PZKosz w Łodzi lub innej przedsezonowej konferencji trenerskiej (do
wniosku o wydanie licencji należy dołączyć certyfikat z tych konferencji).
3. Do prowadzenia spotkań organizowanych przez WOZKosz WM uprawnione są ponadto
osoby posiadające licencje okresowe PZKosz uprawniające do prowadzenia zespołów
w ligach PLK i PZKosz w sezonie 2017/2018 bez konieczności udziału w naszej
konferencji i bez żadnych opłat.
4. Osoby nie uczestniczące w żadnej konferencji wnoszą opłatę w wysokości 200 zł.

