SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu
Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki
Województwa Mazowieckiego
za lata 2005-2008

Warszawa, 17 grudnia 2008 r.

Szanowni Państwo, Panie i Panowie Delegaci, zaproszeni Goście.

W dniu dzisiejszym Zarząd WOZKosz WM wybrany w dniu 17 grudnia
2004 r. składa sprawozdanie ze swej czteroletniej działalności. W okresie
sprawozdawczym odbyły się obchody 80- lecia naszego Związku a w zasadzie
warszawskiej i mazowieckiej koszykówki. Ostatnie
sezony były kolejnymi
w których odnotowano wzrost zainteresowania naszą dyscypliną sportu, co ma
swoje odzwierciedlenie w liczbie zarejestrowanych klubów - członków WOZKosz
WM. Martwić tylko może fakt, że nie przybywa klubów z terenu Warszawy, nowe
powstają przede wszystkim poza Warszawą. Do sprawozdania dołączamy
aktualny wykaz członków WOZKosz WM.
Dla funkcjonowania Związku i jego organów bardzo istotna jest
współpraca z PZKosz oraz Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta
Stołecznego Warszawy, które dofinansowują bezpośrednio nasze podstawowe
imprezy a także Warszawsko-Mazowiecką Federację Sportu przez którą mamy
zapewniony lokal i etatowego pracownika a także dofinansowanie części
organizowanych przez Związek i kluby imprez o charakterze ponadlokalnym.
Problemem pozostaje jednak nieustannie możliwość korzystania z przyznanych
środków finansowych, które można rozliczać dopiero od daty podpisania umowy.
Jest to problem zarówno Związku jak i klubów warszawskich, które prowadzą
działalność szkoleniową przez cały rok a nie "od daty podpisania umowy".
Sprawy te dotyczą wszystkich dyscyplin i wymagają unormalnienia
(uporządkowania) gdyż bez środków finansowych nie będzie szkolenia i sukcesów
na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Wprowadzone zostały jednak od
bieżącego sezonu umowy wieloletnie, co szczególnie w zakresie dofinansowania
przez Miasto udziału w rozgrywkach ligowych ułatwi bieżące funkcjonowanie
klubów i ich udział w tych rozgrywkach.
Ostatnio dowiedzieliśmy się o planowanym remoncie budynku przy ul.
Rozbrat 26 i przeniesieniu ( czasowym? ) Warszawsko-Mazowieckiej Federacji
Sportu do kontenerów na terenie WOSiR „Polonia” (a może gdzie indziej?)
od 1 stycznia 2009 roku co może utrudnić bieżące funkcjonowanie Biura
Związku. W tej sytuacji wydaje się konieczny powrót do poszukiwania odrębnego
lokalu na siedzibę Biura oraz uzgodnienie z władzami Federacji zasad
dofinansowania tej części działalności Związku.
Działalność sportowa i szkolenie zawodników nie jest działalnością
samą w sobie ale ma o wiele szerszy wymiar gdyż uprawianie sportu spełnia
wiele różnych funkcji w życiu młodego człowieka. Jest to element przygotowania
i przystosowania do życia w grupie, odciąga od innych form spędzania czasu
wolnego, uczy wytrwałości i pokory a także pomaga przezwyciężyć własne
słabości i ułomności. Te elementy uprawiania sportu a w szczególności
koszykówki która jako gra zespołowa wymaga szczególnego podejścia
i traktowania należy dostrzegać przeznaczając środki finansowe na jego
rozpowszechnianie i masowość, opierając się nie tylko o punkty zdobywane w
różnego rodzaju mistrzostwach. Oceniając sposób przyznawania środków
finansowych na poszczególne kluby i sekcje na podstawie zdobywanych punktów
w rywalizacji sportowej nie sposób oprzeć się wrażeniu, że początkujący klub nie

ma szans na sukces, który nierozerwalnie związany jest ze środkami finansowymi
na szkolenie. Nie mając sukcesów(które wynikają ze szkolenia) nie ma środków
na prowadzenie tego szkolenia więc nie może odnieść sukcesów i kółko się
zamyka. Należy zmienić więc zasady przydziału środków i rozliczania dotacji co
powinno być jednym z głównych celów działania związków i klubów sportowych.
Liczymy na owocną pomoc i współdziałanie w rozmowach z władzami miasta
i województwa mazowieckiego.
Odrębną sprawą jest współpraca z PZKosz, którego władze nasi
delegaci wybierali ostatnio 2006 roku. Obecnie mamy w Zarządzie PZKosz
dwóch przedstawicieli Mazowsza jakimi są
Elżbieta Dorożyńska - Członek
Zarządu WOZKosz WM i Członek Komisji Rewizyjnej Warszawsko-Mazowieckiej
Federacji Sportu oraz Grzegorz Bachański. Ponadto pozostaję Przewodniczącym
Komisji Odwoławczej PZKosz, której członkiem jest także Tomasz Konczewski
( jest On także członkiem Komisji Regulaminowej PZKosz ). Wydaje się, że w
obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych jest to znacząca reprezentacja
naszego regionu, bo czasy dominacji Warszawy w polskim baskecie chyba długo
jeszcze nie wrócą. Wynika to m.in. z faktu, że mimo sukcesów
w koszykówce młodzieżowej nie mamy silnych drużyn w najwyższych klasach
rozgrywkowych a koszykówka żeńska od wielu lat przeżywa ogromny regres.
Także KK POLONIA WARSZAWA SSA, nasz jedyny przedstawiciel w lidze
zawodowej ( Polska Liga Koszykówki), mimo dwóch brązowych medali MP
w sezonach 2003/04 i 2004/05, w kolejnych sezonach walczył o utrzymanie i
mimo że obecnie jest w czołówce, nie stanowi o wielkości polskiej koszykówki.
Współpraca z Polskim Związkiem Koszykówki układa się bardzo dobrze zarówno
pod względem merytorycznym jak i formalnym. Podpisana została ostatnio nowa
UMOWA dzięki której za prowadzoną działalność otrzymywać będziemy wsparcie
finansowe ze strony PZKosz.
Finalizuje się rejestracja Polskiego Towarzystwa Koszykówki którego
Prezesem wybrany został Pan Tadeusz Blauth. Stowarzyszenie to którego
działalność zainicjowana dwa lata temu i grupa inicjatywna została włączona do
struktur WOZKosz WM jako jedna z Komisji, ma pełne poparcie Zarządu i pomoc
w organizacji spotkań sympatyków koszykówki. Najbliższe spotkanie – opłatkowe
odbędzie się kilka dni po Walnym Zgromadzeniu ( 21 grudnia br. ) i wyrażam
nadzieję że liczba uczestników będzie imponująca. Mam także nadzieję że nowe
władze Związku będą korzystać z pomocy Towarzystwa w bieżącej działalności.
Należy bowiem dążyć do odbudowy znaczenia i wartości koszykówki
warszawskiej i mazowieckiej co jest możliwe zarówno przez wyniki sportowe jak i
aktywność działaczy zajmujących się tą dyscypliną sportu. Nie wystarczy jednak
mówić, trzeba coś robić i tu należy pochylić czoła przed tymi, którzy nie zrazili się
chwilowymi niepowodzeniami i kontynuują pracę (często od podstaw) aby wrócić
"na szczyt". Mam tu na myśli zarówno działaczy z Pruszkowa Piaseczna
i Wołomina którzy nawiązują do dawnych tradycji ale także Płocka, Ostrołęki,
Sokołowa Podlaskiego czy Żyrardowa, którzy zaczynają istnieć na mapie żeńskiej
koszykówki. W bieżącym sezonie Żyrardowianka i PTS Lider Pruszków walczą
o awans do ekstraklasy a AZS AP Siedlce do 1 ligi centralnej kobiet.

W męskim baskecie oprócz Polonii pod różnymi odmianami (SSA, KS,
MKS, Fundacja) i LEGII (dzięki niestrudzonemu Robertowi Chabelskiemu),
odradza się ZNICZ (teraz BASKET Pruszków ) i powstają nowe sekcje w klubach
i miastach gdzie seniorskiej koszykówki męskiej na poziomie ligowym nie było
(Siedlce, Radom, Piaseczno, Żyrardów). Myślę, że inne kluby korzystające ze
swoich wychowanków a także tych dla których zabrakło miejsca w zespołach
grających w wyższych klasach rozgrywek, grać będą z powodzeniem
w rozgrywkach szczebla centralnego. Trzeba stworzyć warunki aby młodzi
wychowankowie klubów mazowieckich kontynuowali swą karierę na Mazowszu
a nie zasilali inne kluby krajowe.
To jest jednak wierzchołek a podstawę stanowi szkolenie dzieci
i młodzieży. Tu Mazowsze może pochwalić się sukcesami, jeśli nie zawsze
w wynikach to na pewno w liczbie drużyn uczestniczących w rozgrywkach.
I to jest moim zdaniem siła naszego województwa, którą należy we właściwy
sposób zdyskontować.
Przykładem nowej formy funkcjonowania jest Fundacja Polonia 2011,
która zbiera uzdolnionych, wyszkolonych w innych klubach zawodników w wieku
juniora którzy kontynuują edukację koszykarską pod okiem doświadczonego
szkoleniowca i zdobywają doświadczenie uczestnicząc w rozgrywkach juniorów
starszych oraz drugiej i pierwszej ligi centralnej. Należy mieć nadzieję że Polonia
2011 prowadzić będzie także samodzielne szkolenie i nabór najmłodszych
roczników, począwszy od minikoszykówki.
Spróbujmy stworzyć mazowiecką piramidę, system szkolenia,
współzawodnictwa i współpracy który pozwoli odzyskać prymat sportowoorganizacyjny w kraju. Efekt zależy tylko od nas.
Ze swej strony zapewniam, że w przypadku ponownego wyboru dalej będę
dokładał starań i poświęcał swój czas na rzecz koszykówki warszawskiej
i mazowieckiej.
MICHAŁ LESIŃSKI

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Skład Zarządu, który przedstawia Państwu niniejsze sprawozdanie
przedstawia się następująco:
1. Prezes
- Michał Lesiński
2. V-ce Prezes ds. Organizacyjnych
- Janusz Całka
3. V-ce Prezes ds. Sportowo-Szkoleniowych
- Jerzy Leszczyński
4. Sekretarz-Skarbnik
- Jagoda Chojnacka
5. Przewodniczący Kolegium Sędziów
- Jacek Litawa
6. Członek Zarządu ds. minikoszykówki
- Elżbieta Dorożyńska
7. Członek Zarządu ds. koszykówki chłopców
- Ignacy Suwała
8. Członek Zarządu ds. koszykówki dziewcząt
- Ryszard Zahn
9. Członek Zarządu ds. rozgrywek – Przewodniczący
Wydziału Gier i Dyscypliny
- Zdzisław Jarosz
10. Członek Zarządu ds. marketingowo–medialnych
- Mirosław Krysztofik
11. Członek Zarządu - Przewodniczący Komisji Odwoławczej - Tomasz Konczewski
W stosunku do składu wybranego w dniu 17.12.2004 r. z Zarządu ubył
Jacek Gembal który złożył rezygnację w dniu 8.08.2005 r. ze względu na
podjęcie pracy poza Warszawą. Na wakujące miejsce w dniu 20.03.2006 r.
dokooptowano kol. Jerzego Leszczyńskiego.
Tomasz Konczewski z dniem 24.10.2005 r. ze względu na pracę zawodową
zrezygnował z pełnienia funkcji Przewodniczącego WGiD. W dniu 21.11.2005 r.
na Przewodniczącego WGiD Zarząd jednogłośnie powołał kol. Piotra Hajduka
z którego usług zrezygnowano jednak po sezonie 2007/08 i funkcję
Przewodniczącego
WGiD
objął
ponownie
kol.
Zdzisław
Jarosz.
T. Konczewski pozostał Członkiem Zarządu – Przewodniczącym Komisji
Odwoławczej Zarządu WOZKosz WM. Ponadto w wyniku wyboru
nowym
Przewodniczącym Kolegium Sędziów został Jacek Litawa który w Zarządzie
zastąpił kol. Marcina Animuckiego i zgodnie ze Statutem ma wraz z kol. Jadwigą
Chojnacką miejsce w wybieranym dziś Zarządzie WOZKosz WM.
Do dnia 17.12.2008 r. Zarząd odbył 72 zebrania / średnio dwa razy z miesiącu/.
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2. SPRAWY SPORTOWO – SZKOLENIOWE
Koszykówka jako jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych na
Mazowszu posiada wspaniałe tradycje historyczne, funkcjonując w naszym
województwie już od przeszło 80 lat - obchody przypadły na połowę kadencji
obecnego Zarządu Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki. Ten fakt
wymusza niejako na sprawozdawcach podjęcie próby dokonania analizy
porównawczej okresów tych, które śmiało możemy już nazwać historycznym
z realiami współczesności.
Na przestrzeni tych 80 lat, różnie układał się poziom szkolenia
w poszczególnych klubach oraz osiągane wyniki sportowe zespołów z naszego
województwa
w
rywalizacji
ogólnopolskiej,
zarówno
w
kategoriach
młodzieżowych jak i seniorskich.
Mazowsze, a w szczególności m.st. Warszawa od „zawsze” należało do
wiodących ośrodków koszykarskich w Polsce. Takie zespoły jak CWKS „Legia”,
KKS „Polonia”, AZS-AWF, RKS „Skra” Warszawa, czy w niedalekiej przeszłości
„Mazowszanka” następnie „Pekaes” Pruszków, na koncie osiągniętych sukcesów
mają wielokrotne zdobycie Mistrzostwa lub Wicemistrzostwa Polski, chlubnie
wpisując się w karty historii polskiego basketu. Rok 1974 należy zaliczyć chyba
do roku najbardziej spektakularnego, w którym to w ówczesnej I Lidze
składającej się z 12 zespołów występowały, aż cztery warszawskie zespoły
tj. CWKS „Legia”, KKS „Polonia”, AZS-AWF oraz RKS „Skra”.
Czasy współczesne, mimo bardzo dobrych wyników sportowych drużyn
młodzieżowych, najlepszych chyba w historii mazowieckiej koszykówki, niestety
nie przekładają się na koszykówkę seniorską, przeżywającą bardzo poważny
regres.
Aktualnie w gronie elitarnych rozgrywek ekstraklasy PLK pozostała jedynie
KK POLONIA WARSZAWA SSA (zdobywca po 29 latach kolejno dwa razy z rzędu
brązowych medali PLK). Chyba najbardziej zasłużony dla regionu klub CWKS
„Legia” gra w II lidze, „Znicz” Pruszków w pierwszej, a z zespołu o wielkich
tradycjach „Czarodziejów z Bielan” nie pozostało już nic (sekcja została
rozwiązana wiele lat temu). Podobnie rzecz się ma z sekcją koszykówki RKS
„Skra” , klubu będącego kiedyś wzorem pracy z młodzieżą.
Ligowa koszykówka kobiet odradza się dzięki nowemu systemowi rozgrywek.
W tegorocznych rozgrywkach centralnej ligi IA udział biorą zespoły z Mazowsza:
KS ŻYRARDOWIANKA Żyrardów, PTS LIDER Pruszków, KS PIASECZNO,
AZS UW Warszawa oraz SMS PZKosz Łomianki a w regionalnej lidze IB gra osiem
zespołów, w tym sześć z Mazowsza. Wśród żeńskich zespołów młodzieżowych,
w relacji z młodzieżowymi rozgrywkami chłopców jest bardzo mała konkurencja.
Młode adeptki koszykówki posiadają bardzo ograniczoną możliwość wyboru klubu
sportowego, w którym mogłyby uprawiać koszykówkę. Przecież musimy
pamiętać, że żeńska koszykówka na Mazowszu za sprawą głównie zawodniczek
AZS-AWF oraz KKS Polonia Warszawa stała w przeliczeniu na ilość zdobytych
złotych i srebrnych medali w Mistrzostwach Polski, wyżej niż męska.
Aktualnie ogółem na Mazowszu istnieje 55 lubów sportowych i UKS-ów,
szkolących koszykarzy oraz koszykarki, z których bezpośrednio w tegorocznych
rozgrywkach organizowanych przez WOZKosz W.M. uczestniczy 168 zespołów,
startujących w różnych kategoriach wiekowych.

Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego
w trakcie trwania sezonu sportowego 2008/2009 prowadzi niżej wymienione
cykle rozgrywek klubowych, w poszczególnych kategoriach wiekowych:
- Mężczyźni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozgrywki o II ligę mężczyzn 17
Liga juniorów starszych
9
Liga juniorów
Liga kadetów
Liga młodzików
94’
95’
13
96’
16
Puchar mini-koszykówki 97’
13
Koszykarska Liga Szkół Średnich

drużyn
drużyn
12
drużyn
13
drużyn
11
drużyn
drużyn
drużyn
drużyn
12
drużyn

a w rozgrywkach centralnych biorą udział:

8.
9.
10.

Ekstraklasa (PLK )
I liga mężczyzn (PZKosz)
II Liga mężczyzn (PZKosz)

- KK Polonia Warszawa SSA
- Znicz-Basket Pruszków
- Polonia 2011 Warszawa
- CWKS „Legia” Warszawa
- SKK Siedlce
- ROSASPORT Radom
- AZS Radom
- NORGIPS Piaseczno
- POSSM PZKosz Warszawa

Co prawda jak już wspomnieliśmy po dwudziestu dziewięciu latach, zespół
koszykarzy KS „Polonia-Warbud” S.A., a następnie jako „Polonia-SPEC”
Warszawa zdobył brązowy medal w rozgrywkach PLK, powtarzając ten sukces
w następnym sezonie, ale dzień dzisiejszy przedstawia się zgoła inaczej.
W Warszawie i na Mazowszu brak jest przynajmniej jeszcze jednego zespołu,
który grałby w elitarnych rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki. Rywalizacja
dwóch „POLONII” o prymat w męskiej koszykówce w Warszawie nie wydaje się
próbą odbudowywania rangi mazowieckiego basketu.
Zdecydowanie
lepiej
sytuacja
przedstawia
się
w
rozgrywkach
młodzieżowych, w których to drużyny z m.st. Warszawa oraz drużyny
z Mazowsza zdecydowanie nadają ton w polskiej koszykówce młodzieżowej. Tak
przynajmniej było do ostatniego sezonu rozgrywkowego, w którym to
ponieśliśmy nie planowaną porażkę, jakiej nie odnotowaliśmy od wielu lat.
W rozgrywkach młodzieżowych za lata 2001 – 2005 – bardzo wysokie
miejsce w Polsce zajmował klub KS „Polonia” Warszawa. Ten bardzo zasłużony
dla rozwoju Polskiej koszykówki klub, od szeregu już lat, borykał się z bardzo
poważnymi problemami finansowymi i szkoleniem młodzieży od 2007 roku
zajmuje się teraz nowy klub – MKS Polonia Warszawa. Jedynym racjonalnym
wytłumaczeniem dotychczasowych, wspaniałych sukcesów klubu MKS Polonia
jest posiadanie w szeregach swojej kadry szkoleniowej „człowieka orkiestry”
– ADAMA LATOSA – niekwestionowanego ojca wszystkich sukcesów „Polonii”
w koszykówce młodzieżowej.

Od 2006 roku działalność rozpoczęła także kolejna Polonia – Fundacja
Polonia 2011 która już w drugim roku działalności awansowała do 1 ligi a
juniorzy starsi zdobyli Mistrzostwo Polski.
Największe osiągnięcia męskiej koszykówki młodzieżowej w ostatnich latach, to:

− Mistrzostwo Polski Juniorów Starszych zespołu „POLONIA 2011” Warszawa
w

sezonie 2007/08,

− I miejsce drużyny MKS-MOS Pruszków w Pucharze PZKosz Młodzików
−
−

−
−

w sezonie 2005/06 (nieoficjalne Mistrzostwa Polski Młodzików ),
Wicemistrzostwo Polski Juniorów Starszych zespołu KS Polonia w
2004/05,
Wicemistrzostwo Polski Kadetów zespołu MKS MOS Pruszków w
2007/08
Wicemistrzostwo Polski Juniorów Starszych KS Polonia Warszawa w
2004/05
Brązowy medal Mistrzostw Polski Kadetów KS Polonia Warszawa w
2004/05

sezonie
sezonie
sezonie
sezonie

Poniżej podajemy miejsca drużyn mazowieckich w młodzieżowych rozgrywkach
centralnych prowadzonych przez PZKosz:
Sezon

Junior Starszy

Junior

Kadet

2004/05 2 miejsce
KS „Polonia”
2005/06 ½ fin. KS „Polonia”

7 miejsce KS
„Polonia”
1/2 fin. KS
„Polonia”

3 miejsce
KS „Polonia”
½ fin. KS
„Polonia”

2006/07 ½ fin.MKS POLONIA

3 miejsce
MKS
POLONIA

½ fin.Jagiellonka
½ fin. Ochota

2007/08 1 miejsce
POLONIA 2011
V m .MKS POLONIA
1/2fin. LEGIA
¼ fin. Ochota

2 m. MKS MOS
Pruszków
¼ fin. POLONIA
¼ fin. Ochota

- Kobiety
1. I ligaA (PZKosz)
2. I ligaB (regionalna)
2. Liga juniorek starszych
3. Liga juniorek
4. Liga kadetek
5. Liga młodziczek
94’
95’
96’
6. Puchar mini – koszykówki 97’
7. Koszykarska Liga Szkół Średnich

5
8
4
8
11
5
10
8
10
5

drużyn
drużyn
drużyny
drużyn
drużyn
drużyn
drużyn
drużyn
drużyn
drużyn

Młodzik
1 miejsce
MKS MOS
Pr.
4 m MKS
MOS
Pruszków
7m MKS Pol.
8m. UKS 40
Radom

W dalszym ciągu zauważalny jest brak drużyny, która podjęłaby dzieło
kontynuacji bogatych tradycji historycznych zespołów AZS-AWF i KKS „Polonia”
Warszawa w rozgrywkach PLKK. Co prawda aktualnie mamy kilka zespołów
reprezentujących nasz Okręg w I lidze, ale nasze oczekiwania oraz ambicje są o
wiele, wiele większe.
W rozgrywkach młodzieżowych
– bardzo wysokie miejsce w Polsce
zajmuje SKS – 12 Warszawa (I miejsce GTK Gdynia).
Największe osiągnięcia w ostatnich latach, to:
− brązowy medal Mistrzostw Polski Kadetek zespołu UKS „Huragan” Wołomin
w sezonie 2005/06
− brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorek drużyny UKS „Lider” Pruszków
w sezonie 2007/08
W poniższej tabeli przedstawiamy wyniki zespołów żeńskich w rozgrywkach
centralnych prowadzonych przez PZKosz:
Sezon

Juniorki

2004/05 IV m. SKS 12
Warszawa
IV m. „Huragan”
2005/06 Wołomin
½ finału SKS – 12
Warszawa
¼ finału „Lider”
Pruszków
V m. UKS” Lider”
2006/07 Pruszków
VII m. SKS 12
Warszawa
½ fin. UKS
„Huragan” Wołomin
¼ fin.
„Żyrardowianka”
2007/08 III m. UKS
„Lider” Pruszków
VIII m. SKS 12
Warszawa
½ fin. UKS
„Huragan” Woł.
½ fin. Ostrołeka

Juniorki
Starsze

Kadetki

Młodziczki

V m. SKS – 12
Warszawa
III m.
UKS„Huragan”
Wołomin
IV m. UKS „Lider”
Pruszków
¼ finału SKS – 12
Warszawa
VII m.UKS
„Huragan”Wołomin
½ fin. Ostrołęka
¼ fin. OSiR
Sokołow Podl.

IV m.Diament
Ostrołęka
IV m.Huragan
Wołomin

IV m. UKS
„Huragan”Wołomin
½ fin. AZS Siedlce
½ fin. UKS
„Huragan”Wołomin

IV m. Płock
VI m.Sokołów
VIII SKS 12

IV m.Sokołów
Podlaski
½ fin
AZS Siedlce
½ fin.
Huragan Woł.

Ponadto w sezonie 2007/2008 reprezentacja Mazowsza zajęła 3 miejsce
w reaktywowanej w relacji województw Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

W podsumowaniu:
Mazowsze w systemie sportu młodzieżowego stanowi ścisłą czołówkę
krajową. Za lata 2001 – 2005, w łącznej punktacji województw w Polsce zdobyło
499,92 punkty, zajmując bardzo wysokie III miejsce w końcowej klasyfikacji
(z czego 196,17 punktów zdobyły dziewczęta osiągając III miejsce w Polsce oraz
208,75 zdobytych punktów przez chłopców, co daje również III miejsce w Polsce)
Od lat wiodącą rolę wśród drużyn młodzieżowych odgrywają zespoły KS
„Polonia” Warszawa (chłopcy) i SKS – 12 Warszawa (dziewczęta), które
funkcjonują w oparciu o Zespół Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Wł. Andersa, a
na Mazowszu MKS MOS Pruszków (chłopcy) i UKS „Huragan” Wołomin
(dziewczynki).
Zauważalny jest wzrost liczby UKS–ów, które aktywnie uczestniczą oraz
powiększają obszar koszykarski naszego regionu. Są to drużyny pochodzące
z Sokołowa Podlaskiego, Siedlec, MUKS 21 Płock, Piotrówka Radom czy też
MUKS Ostrołęka i UKS „3” Żyrardów.
W celu przeciwstawienia się stale obniżającej się pozycji naszego
Województwa na koszykarskiej mapie Polski (głównie wśród zespołów seniorskich
– mimo osiągania bardzo dobrych wyników młodzieży) jednocześnie nawiązując
tym samym do wspaniałych tradycji
oraz chcąc sprostać wyzwaniom
współczesnych czasów, Zarząd WOZKosz WM postanowił podjąć próbę
przeciwstawienia się trendom spadkowym, poprzez opracowanie oraz przyjęcie:
STRATEGII DZIAŁANIA WOZKosz W.M. na lata 2006 – 2012
której pełen tekst jest do wglądu w Biurze WOZKosz WM. Dokument ten wymaga
weryfikacji i powinien zostać przyjęty jako podstawa działań Związku przez
Zarząd w kolejnej kadencji.
Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu nasze propozycje, które będąc
zrealizowane przy wydatnej pomocy wszystkich Klubów Sportowych Mazowsza
dają nadzieję, że do roku 2012 Mazowsze powróci na należne mu miejsce na
sportowej mapie koszykówki polskiej.
Jednocześnie wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom oraz wymogom
czasów, Zarząd WOZKosz W.M. na swoim posiedzeniu w dniu 27.02.2006 roku
podjął Uchwałę na mocy której, w dniu 01.03.2006 roku zostało podpisane
porozumienie z PZKosz, o czynnym włączeniu się w organizację oraz codzienną
pracę Ponadgimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży PZKosz.
W chwili obecnej jest to pionierski pomysł nie mający swojego odpowiednika
w przeszłości, finansowany ze środków Ministerstwa Sportu, Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy oraz Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki
Województwa Mazowieckiego. W Ośrodku szkoleni są już oraz będą, najlepsi
zawodnicy regionu przez pięć dni w tygodniu, z zachowaniem możliwości stałego
reprezentowania swoich Klubów macierzystych w rozgrywkach mistrzowskich
(czego nie mogli czynić będąc uczniami SMS PZKosz).
Od ubiegłego sezonu działa także Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia
Sportowego PZKosz w oparciu o Gimnazjum nr 30 na Pradze Północ.
Koordynatorem w tym Ośrodku jest doświadczony szkoleniowiec Andrzej Nowak
wspomagany przez Jana Kwasieborskiego i Krzysztofa Lubaszkę.
Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego Polskiego Związku Koszykówki
powstał w dniu 15.11.2007 roku, po długich i trudnych negocjacjach z władzami
Dzielnicy Praga Północ, Biura Sportu m. st. Warszawy.
Ośrodek powstał na bazie Uczniowskiego Klubu Sportowego „PUŁASKI”
Warszawa, działającego od 1997 roku, na Pradze Północ w oparciu w początkach

istnienia o Szkołę Podstawową nr 49 im. Gen. K. Pułaskiego przy ulicy Szanajcy
17/19, następnie przy Gimnazjum nr 30 które w wyniku reformy oświaty
powstało w miejsce szkoły podstawowej.
W momencie podpisania umowy o współpracy nr PRN-7-B-004/319/07/1107
została rozpoczęta akcja promocyjna informująca o powstaniu ośrodka oraz jego
celach z których - szkolenie najbardziej zdolnych koszykarzy
było celem
nadrzędnym. Pomimo wielkiej akcji propagandowej powstanie ośrodka bardzo
zaniepokoiło środowisko koszykarskie miasta i okolic Warszawy. Działające
stowarzyszenia oraz kluby sportowe nie były zainteresowane tą formą szkolenia,
tak więc ośrodek powstał na bazie uczniów okolicznych szkół praskich
z wyłączeniem uczniów SP-50 z ulicy Jagiellońskiej 7 szkolonych w UKS
Jagiellonka.
W wyniku odbytych sprawdzianów i konsultacji szkoleniowych
w miesiącach /od marca do czerwca/ w Warszawie, Wołominie i Legionowie / do
szkolenia trafiły dzieci którym podoba się koszykówka ale dotychczas miały mało
kontaktów z tym trudnym sportem, a szczególnie z treningiem. Najzdolniejsi
zawodnicy którzy mieli trafiać do ośrodka pozostali we własnych organizacjach.
Do szkolenia zakwalifikowanych zostało 16 uczniów szkół praskich którzy
po letnim zgrupowaniu sportowym w Sędziejowicach kontynuują szkolenie
w oparciu o Gimnazjum nr 30 i bazę sportowa Dzielnicowego Ośrodka Sportu
i Rekreacji Praga Północ. Początkowo miały powstać dwie grupy szkoleniowe
jednak aktualnie funkcjonuje tylko jedna grupa szkoleniowa rocznika 1995.
Druga grupa rocznika 1993 funkcjonuje w oparciu o MKS MOS Ochota.
Trenującym zawodnikom zostały zabezpieczone wszelkie udogodnienia
i przywileje i grupa ćwiczy 9 razy tygodniowo realizując zakładany program
szkoleniowy. Oprócz codziennej pracy szkoleniowej prowadzonej w Warszawie są
organizowane zgrupowania szkoleniowe wyjazdowe trzy razy w roku szkolnym.
W miesiącach grudniu i maju zgrupowania 7-o dniowe, natomiast
w sierpniu 14-o dniowe. W sezonie 2008/09 zespół startuje w rozgrywkach
młodzika 1995 z bardzo miernymi wynikami. W sezonie 2009/2010
przewidywany jest start w dwóch cyklach rozgrywkowych celem maksymalnej
intensyfikacji szkolenia. Od czerwca 2008 roku po kolejnych konsultacjach
naborowych zostanie utworzona grupa roczni 1996.
Należy sądzić, że ogromna praca jaką wykonają zawodnicy do zakładane
efekty a wyszkolenie zawodników będzie odpowiadało oczekiwaniom.
W planach WOZKosz WM, jest rozwijanie więcej takich ośrodków oraz
wypracowanie wspólnego z poszczególnymi klubami sportowymi systemu naboru
i szkolenia. Z posiadanych informacji wiemy, że aktualnie również w silnym
regionie Pruszkowa czynione są „przymiarki” do powstania Centralnego Ośrodka
Szkolenia
Sportowego
Młodzieży.
Będziemy
wspierać
realizację
tego
przedsięwzięcia oraz bacznie się jemu przyglądać.
Naszym zdaniem nie bojąc się być posądzonymi o zarozumialstwo,
jedynym skutecznym sposobem na nowoczesny rozwój koszykówki, który będzie
spełniać wszystkie wymogi współczesnych czasów, jednocześnie nawiązywał do
chlubnych kart historii jest niepodważalny fakt, że koszykówka musi
zdecydowanie wejść do szkół i to wszystkich szczebli. Stworzenie pionierskiego
Ponadgimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży nie powinno
pozostać pojedynczym „sierocym” aktem - takie działania powinny być powielane
oraz zaczynać się już od poziomu szkoły podstawowej i gimnazjum.
Organizowanie szkół oraz klas sportowych jest efektywniejsze z punktu widzenia
szkoleniowego, a przede wszystkim tańsze w aspekcie finansowym (wyraźne

odciążenie materialne klubów), ponieważ cała część edukacyjna pokrywana jest
ze środków samorządowych.
Jako pierwszy poważny sprawdzian słuszności naszej koncepcji, Zarząd
WOZKosz WM traktuje swój akces czynnego włączenia się do organizacji finałów
Mistrzostw Europy Mężczyzn organizowanych w 2009 roku w Polsce. Oprócz
zaoferowania pomocy w materii organizacyjnej, głęboko liczymy na znalezienie
się w podstawowym składzie naszej reprezentacji zawodników z POSSM PZKosz WOZKosz WM.
Nad całością całego przedsięwzięcia będącego jednym z podstawowych
zadań, które wyznaczył sobie Zarząd WOZKosz WM, czuwać będzie również
powołana w dniu 07.06.2006 roku Komisja Szkoleniowa WOZKosz WM.
Do prac w Komisji swój udział zgłosili:
1. Jerzy Leszczyński
2. Ryszard Zahn
3. Ignacy Swuwała
4. Piotr Hajduk
5. Jerzy Kwasiborski
6. Mieczysław Kuczyński
7. Piotr Łukawski
8. Andrzej Kierlewicz
9. Maciej Gordon
10. Piotr Bakun

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zarząd WOZKosz WM
Zarząd WOZKosz WM
Zarząd WOZKosz WM
Zarząd WOZKosz WM
MKS-MOS Pruszków
MKS-MOS Pruszków
MKS Ochota Warszawa
MKS Polonia Warszawa
SKS-12 Warszawa
POSSM PZKosz – WOZKosz WM

Niewątpliwym sukcesem było na pewno zorganizowanie po raz pierwszy
przedsezonowej Konferencji Licencyjnej dla trenerów z naszego okręgu w której
udział wzięło i uzyskało licencje trenerskie
„C” - 54
trenerów
i instruktorów koszykówki.
Śmiało można powiedzieć, że ostatnie cztery lata, to jeden z najlepszych
okresów odnoszenia sukcesów przez drużyny młodzieżowe, w szczególności
męskie naszego Okręgu w ostatnich latach.
Za szczególnie udany możemy uznać rok 2008 - zdobycie Mistrzostwa
Polski Juniorów Starszych przez POLONIĘ 2011, Wicemistrzostwo Polski Kadetów
drużyny MKS MOS Pruszków oraz trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek
zespołu UKS Lider Pruszków.
Wielu zawodników i zawodniczek zostało powołanych w tym okresie do kadr
narodowych we wszystkich kategoriach wiekowych.
Dzięki trenerom kadr wojewódzkich, Ryszardowi Zahnowi i Piotrowi
Łukawskiemu oraz ich współpracownikom, bardzo dobrze funkcjonowało
szkolenie kadr wojewódzkich w kategoriach juniora (KWJ) oraz młodzika (KWM)
dziewcząt i chłopców.
Kadry Wojewódzkie Dziewcząt
W okresie 2005 – 2008 testowanych było około 300 dziewcząt, a ścisłym
szkoleniem objętych w Kadrze juniorek 45 i w Kadrze młodziczek 90.
Akcje prowadzone są na cyklicznych konsultacjach szkoleniowych, startowych
oraz letnich obozach szkoleniowych.
W kategorii juniorek młodszych etap szkolenia kończy się „Campem” na szczeblu
międzywojewódzkim, a następnie centralnym.

Dziewczęta szkolone w kadrze wojewódzkiej testowane były, jak również
występowały w kadrach narodowych juniorek i kadetek PZKosz.
Są to:
Parobczy Ewelina, Snopek Sylwia, Dąbrowska Marta, Kawałkowska Sylwia,
Bednarczyk Katarzyna, Tomiałowicz Olivia, Sosnowska Claudia, Bogusz Agata,
Soszyńska Anna, Odolczyk Aleksandra.
Pięć ostatnich z wyżej wymienionych zawodniczek reprezentowały Polskę
w Mistrzostwach Europy Kadetek.
Olivia Tomiałowicz została królem strzelców mistrzostw, a Katarzyna Bednarczyk
została powołana do drużyny narodowej startującej
w Mistrzostwach Europy Juniorek.
Aktualnie potwierdzają swoją przydatność do reprezentacji kadetek na
ME’07 n/w zawodniczki:
Tercjak Sylwia (Diament Ostrołęka), Banasik Monika (Huragan Wołomin) i Arak
Katarzyna (GOSiR Piaseczno).
W okresie 2006-2008 w KWJ objętych szkoleniem było 45 zawodniczek, w KWM
około 90.
Szkolenie w kadrze wojewódzkiej juniorek kończy się campem centralnym, który
jest ostatnim etapem stwierdzającym przydatność zawodniczek do szkolenia
centralnego.
W roku 2007 do szkolenia centralnego zakwalifikowała się: Przywożnik Ewelina
(MKK Sokołów) Ziętara Magdalena (Lider Pruszków) Gmurczyk Wioleta, Bieniek
Monika, Banasik Monika (Huragan Wołomin).
W roku 2008 do szkolenia centralnego zakwalifikowały się: Feja Agnieszka,
Urbaniak Weronika.(Huragan)
W roku 2008 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży rozgrywana była w relacji
województw. Reprezentacja naszego województwa zdobyła brązowy medal.
Zespół reprezentacyjny prowadził trener Maciej Kraszewski.
Obecnie przygotowywana jest drużyna rocznika ,,94’’ na rok 2009.
Za przygotowania do następnej Olimpiady Młodzieży odpowiedzialni są trenerzy:
Mariusz Świerk i Ireneusz Jasiński.
W 2008 roku w reprezentacjach narodowych na mistrzostwach Europy
wystąpiły:
Ziętara Magdalena, Bieniek Monika –Mistrzostwa Europy Kadetek w Katowicach.
Tomiałowicz Olivia, Sosnowska Klaudia, Soszyńska Anna – Mistrzostwa Europy
Juniorek- Nitra( Słowacja).
Kadry Wojewódzkie Chłopców
W ramach systemu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo,
nadzorowanego przez Warszawską Federację Sportu oraz WOZKosz WM,
w kadrach koszykarskich województwa mazowieckiego od roku 2002 szkoleni są
chłopcy w następujących kategoriach wiekowych:
- młodzicy (wiek 12-14 lat)
- 35 miejsc, 26 dni szkolenia w roku
- juniorzy młodsi (15 lat)
- 12 miejsc, 35 dni szkolenia w roku
W kategorii młodzika 35 miejsc w kadrze podzielonych jest na dwa roczniki
zwykle w proporcjach 20 miejsc rocznik starszy, 15 miejsc rocznik młodszy.
W kategorii młodzika i juniora młodszego 50% liczebności kadry mogą stanowić
dodatkowo zawodnicy rezerwowi.
W kategorii juniora młodszego udział w akcjach szkoleniowych pokrywany jest
całkowicie ze środków budżetowych (poza kosztami transportu). W kategorii

młodzika 50% kosztów pokrywane jest ze środków budżetowych, część kosztów
pokrywane jest z innych dotacji. Uczestnicy akcji szkoleniowych dopłacają
ostatecznie ok. 25% kosztów akcji szkoleniowych.
System naboru do kadr zakłada trafianie do nich młodzieży najbardziej
perspektywicznej do uprawiania koszykówki. Nabór od strony praktycznej
odbywa się następująco:
- trener odpowiedzialny za szkolenie rocznika powołuje na konsultację
selekcyjną zawodników ze wszystkich klubów uczestniczących
- w rozgrywkach bez podawania konkretnych nazwisk wg uznania trenerów
klubowych (po 5-6-ciu zawodników z każdego klubu).
Są to zwykle konsultacje 2-3 dniowe,
- trener odpowiedzialny obserwuje rozgrywki i turnieje okręgowe celem
weryfikacji kadry,
- w trakcie całorocznego trwania szkolenia (zgrupowań, konsultacji) część
zawodników jest dobierana do kadry eliminując innych,
- na kolejne konsultacje trenerzy klubowi proszeni są o przysyłanie zawodników
perspektywicznych, którzy ujawnili się w klubie, a nie są jeszcze w kręgu
zainteresowania trenera kadry.
Akcje szkoleniowe prowadzone są wg następujących założeń:
- w trakcie roku szkoleniowego odbywają się zgrupowania wakacyjne (dla
juniorów młodszych jest to zgrupowanie w formie campu dla czterech
województw pod nadzorem merytorycznym PZKosz + czterodniowy camp
centralny dla wybranych graczy),
- odbywają się 2-3 krótkie zgrupowania 4-5cio dniowe w tzw. „długie
weekendy”,
- w zależności od pozostałych dni szkoleniowych pozostałe akcje to 3 dniowe
konsultacje lub udział w turniejach (rzadko).
W kategorii juniora młodszego finalnym efektem szkolenia jest wybór
zawodników z poszczególnych województw z przeznaczeniem do szkolenia
centralnego PZKosz.
W sezonie 2004/05 szkoleniem wojewódzkim objęty był rocznik 1990. Do
szkolenia centralnego z naszego Okręgu trafiło trzech zawodników (trenerzy
odpowiedzialni Piotr Łukawski, Konrad Budka):
- Michał Bańczer
- „Polonia” Warszawa
- Alan Czujkowski
- „MKS Ochota” Warszawa
- Bartłomiej Kopszywa
- „MKS MOS” Pruszków
Ostatecznie z tego składu do dwunastoosobowej reprezentacji Polski na
Eliminacje Mistrzostw Europy zakwalifikował się Michał Bańczer.
W sezonie 2005/2006 szkoleniem wojewódzkim objęty był rocznik 1991
(trenerzy odpowiedzialni Paweł Malinowski, Piotr Łukawski).
W kręgu zainteresowań trenera kadry narodowej byli:
- Krzysztof Tomaszewski - GKK Grodzisk Mazowiecki (ostatecznie nie
zakwalifikowany do dalszego szkolenia centralnego)
- Maciej Wakuła - MKS Ochota Warszawa (gracz o wzroście 206 cm, ale na
razie zbyt małe umiejętności, nie powołany do kadry, ale pozostający w kręgu
zainteresowań trenerów).
Efekty szkolenia w roczniku 1991 pod kątem przydatności do szkolenia
centralnego jak na razie należy ocenić jako słabe.

W latach 2005-2008 w ramach szkolenia kadr wojewódzkich chłopców
funkcjonowały w każdym sezonie trzy grupy szkoleniowe:
- w ramach kadry juniorskiej 12-tu zawodników w wieku 14-15 lat
- w ramach kadry młodzików dwie grupy szkoleniowe, 25-ciu zawodników,
w wieku 12-14 lat.
Dla kadry wojewódzkiej juniorów (nazwa wg terminologii używanej
w Warszawsko – Mazowieckiej Federacji Sportu) corocznie przewidziano 29 dni
szkoleniowych (plus 10 dni zgrupowań centralnych PZKosz) dla kadry młodzików
21-25 dni szkoleniowych.
Szkolenie realizowano poprzez 2-5 dniowe konsultacje, 8-12 dniowe zgrupowania
oraz turnieje.
W wymienionym okresie w szkoleniu kadr wojewódzkich uczestniczyli trenerzy:
Adam Latos – odpowiedzialny za rocznik
1993
Jerzy Kwasiborski 1992
Paweł Malinowski 1991
Jacek Spyt, Michał Tomaszewski1994
Piotr Łukawski1993, 95
Marcin Siemoński1993, 95
Po szkoleniu w kadrach wojewódzkich do dalszego szkolenia centralnego
zostali zakwalifikowani:
 z rocznika 1991- Aleksander Kołakowski, Michał Tomaszewski (obaj GKK
Grodzisk Maz.), Maciej Wakuła (MKS Ochota Warszawa)
 z rocznika 1992- zawodnicy MKS MOS Pruszków: Tomasz Duniec, Michał
Sokołowski, Michał Kwiatkowski (reprezentował Polskę na ME w 2008 r.
w swojej kategorii wiekowej)
 z rocznika 1993 – Łukasz Bonarek (MKS MOS Pruszków), Krzysztof
Pągowski, Norbert Mroczek, Jakub Skórczyński (wszyscy trzej Polonia
Warszawa), Piotr Kuczyński (Jurand Ciechanów)
Imprezy Organizowane przez Zarząd
Zarząd WOZKosz WM we współpracy z klubami organizował corocznie
turnieje wrześniowe:
− Memoriał Romy i Zygmunta Olesiewiczów dla juniorów i juniorek (w 2006
roku po raz pierwszy z udziałem 4 drużyn POSSM PZKosz.),
− Memoriał Wacława Dziugieła dla kadetów ,
− Turniej o Puchar Burmistrza Wołomina dla kadetek
− Turniej Młodzików im. Marka Sobczyńskiego
Z roku na rok turnieje rozgrywane są w coraz mocniejszej obsadzie krajowej
i międzynarodowej, zapewniając ze swojego podstawowego założenia ostatni
etap przygotowań do rozgrywek dla zespołów z terenu naszego województwa.
Organizowano również turnieje mini-koszykówki chłopców: Wielkanocny (również
ponownie od 2005 roku dla dziewcząt), Świąteczny z udziałem wielu zespołów
krajowych i zagranicznych oraz dziewcząt dla szkół, dzięki osobistemu
zaangażowaniu Członków Zarządu w osobach Elżbiety Dorożyńskiej oraz Janusza
Całki który jest także bezpośrednim organizatorem i prowadzącym Koszykarską
Ligę Szkolną.

Wszystkie te imprezy odznaczają się jednak jednym wspólnym
mianownikiem – mało chętnych do startu drużyn z naszego okręgu. Zarząd
WOZKosz WM wielokrotnie już zwracał się pisemnie do klubów, o przejęcie
organizacji tych turniejów, oczywiście przy pomocy finansowej Związku, jednak
składane propozycje pozostały do dziś bez odpowiedzi.
Odbywały się z powodzeniem kolejne edycje Koszykarskiej Ligi Szkół
Średnich chłopców i dziewcząt organizowanej przez kol. Janusza Całkę, niestety z
uwagi na problemy finansowe poszczególnych szkół oraz organizatorów (brak
sponsora strategicznego) cieszy się ona mniejszym zainteresowaniem
poszczególnych uczestników niż w latach ubiegłych. W sezonie 2008/09
w rozgrywkach uczestniczy 10 drużyn chłopców i 8 dziewcząt.
Tradycyjnie już we wrześniowym terminie, odbywał się Międzynarodowy
Turniej Koszykówki Mężczyzn „Mazovia Cup” o Puchar Prezydenta Warszawy –
główna impreza WOZKosz WM - w formule czterech zespołów, mimo
tradycyjnych już problemów finansowych . W 2008 roku turniej ten został
zorganizowany po raz 50-ty.
Mimo wielu wysiłków członków Zarządu nie udało się pozyskać atrakcyjnych
sponsorów dla MTKM. Do czasu, kiedy Władze samorządowe nie zrozumieją, że
organizacja tego typu imprez sportowych, to mimo wszystko najtańsza, ale
również najlepsza, sprawdzona w świecie forma promocji Stolicy dotąd będziemy
borykać się z tego typu problemami.
Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki w miarę swoich możliwości
finansowych pokrywał częściowo koszty udziału trenerów w konferencjach
szkoleniowych na terenie całego kraju oraz dofinansowywał udział naszych
drużyn w rozgrywkach centralnych PZKosz i turniejach towarzyskich a także
włączał się w organizację imprez organizowanych bezpośrednio przez kluby i inne
organizacje działające w koszykówce.
Wyróżniający się w pracy z młodzieżą trenerzy otrzymywali nagrody
finansowe oraz rzeczowe przy okazji spotkań kończących sezony rozgrywkowe.
Biorąc pod uwagę osiągnięcia sportowe i szkoleniowe, działania Zarządu
w latach 2004 - 2008 należy uznać za udane.
IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ WOZKosz WM W LATACH 2005-2008
Lp.

1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10

Nazwa imprezy
Wielkanocny Turniej Minikoszykówki dziewcząt
Wielkanocny Turniej Minikoszykówki chłopców
Turniej Koszykówki Ulicznej "Złota Iglica"
Memoriał Romy i Zygmunta Olesiewiczów
Turniej Młodzików im.M.Sobczyńskiego
Turniej Kadetek o Puchar Burmistrza Wołomina
Turniej kadetów - Memoriał W. Dziugieła
Turniej Minikoszykówki dziewcząt
Turniej Młodzików z okazji Dnia Niepodległości
Świąteczny Turniej Minikoszykówki chłopców
MTKM "Mazovia CUP"

2005
12
8
21
8/8
4
8
8
16
8
16
4

Liczba
2006
12
16
17
8/8
4
8
8
16
17
4

drużyn
2007
8
18
26
10/8
4
8
8
16
8
14
4

2008
8
16
34
8/8
4
8
6
14
12
12
4

3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM SĘDZIÓW WARSZAWSKIEGO
OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ZA LATA 2004- 2008

I. Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze KS WOZKosz WM.
W dniu 25.05.2004 r. odbyło się w Warszawie, Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze Kolegium Sędziów Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki
Województwa Mazowieckiego w celu wyboru nowych władz sędziowskich oraz
Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sędziów PZKosz.
W wyniku wyborów, Kolegium Sędziów ukonstytuowało się w następującym
składzie:
− Marcin Animucki – Przewodniczący K.S.,
− Jacek Litawa – Wiceprzewodniczący, Członek Komisji Szkoleniowej,
− Marek Maliszewski – Szef Komisji Szkoleniowej,
− Wojciech Marczyszyn – Szef Komórki Organizacyjnej,
− Robert Zieliński – Referent Obsad.
Podczas zebrania odbyły się także wybory Delegatów na Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze Sędziów PZKosz. W ich wyniku przedstawicielami
Mazowsza zostali:
1. Marcin Animucki
2. Grzegorz Bachański
3. Jacek Litawa
4. Karina Kamińska
5. Tomasz Kudlicki
6. Marek Maliszewski
7. Robert Zieliński
Delegatem na liście rezerwowej został Marcin Bieńkowski.
II. Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze KS PZKosz
W dniu 25.06.2004 r. w Łodzi, w wyniku wyborów podczas Walnego Zebrania
Sędziów PZKosz, Sekretarzem nowo-wybranego Kolegium Sędziów PZKosz został
przedstawiciel Warszawy – Marcin Animucki.
W dniu 8.07.2006 r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie
Sędziów PZKosz. Po dwóch latach działalności Przewodniczący KS PZKosz
- Zbigniew Szpilewski podjął decyzję o zakończeniu swojej pracy. Podczas
Zebrania nowo-wybranym Przewodniczącym KS PZKosz został przedstawiciel
Warszawy - Grzegorz Bachański.
III. Zebranie Sprawozdawcze WOZKosz WM
W dniu 25 września 2006 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Śródmieście”
w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Sędziów Warszawskiego
Okręgowego Związku Koszykówki WM, którego celem było rozpatrzenie przez
delegatów sprawozdania z dwuletniej działalności Kolegium. W wyniku

głosowania Sprawozdanie Kolegium Sędziów WOZKosz W.M. zostało jednogłośnie
przyjęte.
IV. Szczebel Centralny
Sezon 2004-05 rozpoczął się niezwykle udanie dla mazowieckich sędziów.
W wyniku klasyfikacji posezonowej oraz przejścia do sędziowania trójkowego, aż
sześciu arbitrów WOZKosz WM zostało wytypowanych do sędziowania zawodów
w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce – Era Basket Lidze (rok później
- Dominet Basket Lidze): sędziowie FIBA - Tomasz Kudlicki i Grzegorz
Bachański oraz Marcin Bieńkowski, Robert Zieliński, Marek Maliszewski
i Marcin Animucki.
Po zakończeniu sezonu 2005-06 do grupy sędziów lig profesjonalnych
została dokooptowana Karina Kamińska.
W sezonie 2006-07 na Szczeblu Centralnym nasze województwo reprezentowało
w sumie 13 osób.
W pierwszej lidze: Jacek Litawa, Jacek Rzeszotarski oraz Marcin
Miszkiewicz. W drugiej lidze: Bogusław Słupczyński oraz Michał Proc
i Adam Wierzman. Ostatni dwaj zakończyli pomyślnie dwuletni cykl szkoleniowy
i awansowali na Szczebel Centralny w maju 2006 roku.
W maju 2007 r. do grona sędziów Szczebla Centralnego dołączył Tomasz
Seferyński, w podobnym terminie sędzią FIBA został Marek Maliszewski!
Do ligi profesjonalnej dokooptowano Jacka Litawę, co przyczyniło się do wzrostu
liczby sędziów zawodowych do 8 osób.
Sezon 2007-08 zakończył się równie pomyślnie jak poprzednie lata. Do ligi
centralnej awansowali Jolanta Struk i Darek Iwańczyk. Cały sezon na tym
poziomie rozgrywek zakończył również przyjęty w poczet sędziów warszawskich
Andrej Porokhnenko. W sumie na Szczeblu Centralnym grono warszawskich
sędziów od sezonu 2008-09 będzie reprezentować aż 16 osób, w tym osiem
w ligach profesjonalnych.
V. Szkolenie
Program szkoleniowy w latach 2004-08 został oparty na trzech grupach:
kursie naborowym, grupie młodych sędziów oraz kilkunasto-osobowej grupie
przygotowywanej do sędziowania za rok lub dwa lata najwyższej klasy
rozgrywkowej w okręgu.
W sezonie 2004-05 grupa Młodsza, którą prowadził Jacek Litawa
skierowana była do sędziów II klasy oraz kandydatów. Systematycznie
uczestniczyło w niej 18 sędziów. W sumie odbyło się 10 zajęć. W oparciu
o wykłady, dyskusje, filmy i testy sędziowie zdobywali wiedzę z dziedziny teorii
sędziowania.
Zajęcia w grupie Starszej prowadzone były przez Marka Maliszewskiego.
Skierowane były do perspektywicznych sędziów z I klasą, którzy będą
w przyszłości brani pod uwagę do awansów na RC. W szkoleniu brało
systematyczny udział 15 sędziów. Odbyło się 10 zajęć, które głównie dotyczyły
teorii sędziowania. Dodatkową „podgrupę” - którą również opiekował się Marek
Maliszewski - stanowiło dwóch sędziów, kandydatów RC: Adam Wierzman
i Michał Proc, którzy brali udział w szkoleniu centralnym PZKOSZ.
Szkolenie w sezonie 2005-06 odbywało się również w dwóch grupach
i kursie sędziowskim. Młodsza grupa prowadzona była przez kandydatów RC,
Adama Wierzmana i Michała Proca. Grupa składała się z sędziów kandydatów
i sędziów II klasy, którzy potrzebowali podstaw z zakresu teorii i mechaniki.

W zajęciach (których w sumie było dziewięć) systematycznie uczestniczyło
19 sędziów.
W Starszej grupie po raz pierwszy wprowadzono system szkolenia oparty
przede wszystkim na obserwacjach sędziów podczas prowadzenia zawodów.
W poprzednich latach większość zajęć była teoretyczna, co wymusiło konieczność
przeniesienia
zdobytej
wiedzy
na
boiska.
Obserwacje
połączone
z omawianiem meczów na bieżąco i wysyłaniem do sędziów opinii w postaci
arkusza spotkały się z uznaniem większości arbitrów. System ten pozwolił na
zebranie ogromnej wiedzy na temat poziomu sędziowania w naszym okręgu i dał
jaśniejszy obraz umiejętności poszczególnych osób. Pozwolił także na bieżąco
eliminować złe nawyki i błędy.
W kolejnych sezonach 2006-07 i 07-08 dalej rozwijał się system szkoleń w oparciu między innymi o zakończony sukcesem (w poprzedzającym sezonie)
projekt obserwacji możliwie największej liczby spotkań przez członków komisji
szkoleniowej. Wytypowane obszary stanowiące bolączkę większości sędziów stały
się celem pracy na najbliższy sezon:.
Zajęcia grupy dla sędziów kandydatów i młodych II-go klasowców (w tej grupie
odpowiedzialnymi za szkolenie byli Michał Proc i Adam Wierzman - sezon 06/07
oraz Bogusław Słupczyński) skupiły się na podstawach - tematyka dotyczyła
mechaniki oraz oceny przewinień i błędów. Część zajęć poświęcono również
zagadnieniom etyki i psychologii sędziowania prezentowanych na podstawie
materiałów wideo i w formie wykładów multimedialnych. Systematycznie
uczęszczało na nie około 40 sędziów..
Zajęcia grupy „starszej”, którymi objęci zostali wszyscy sędziowie naszego
okręgu z wyłączeniem sędziów najmłodszych stażem (posiadający II klasę
i kandydaci). Dla tych sędziów przewidziano spotkania szkoleniowe prowadzone
w oparciu o materiały wideo z ligi profesjonalnej i pozostałych lig Szczebla
Centralnego. Brało w nich udział około 30 sędziów. Prowadzącymi byli Jacek
Litawa (sezon 06/07) oraz Adam Wierzman z Michałem Procem (miniony sezon)
– sukcesem tego cyklu szkoleniowego był awans i promocja na szczebel
centralny naszego kolegi – „czarnego konia” sezonu 2006-07 – Tomka
Seferyńskiego, oraz aż dwójki naszych sędziów – Joli Struk i Darka Iwańczyka
w sezonie 2007-08.
Od sezonu 2006-07 rozpoczęto szkolenia dla Sędziów Szczebla Centralnego.
Na podstawie - prezentowanych i omawianych na specjalnym forum
internetowym - materiałów video z lig zawodowych odbywały się różnego rodzaju
dyskusje i testy. Olbrzymie podziękowania należą się w tym miejscu trójce
naszych sędziów FIBA – Tomkowi, Grzegorzowi i Markowi oraz nieocenionemu
Komisarzowi Ligi Zawodowej – Panu Stanisławowi Kucickiemu. To pod ich
fachowym okiem udało się szybko ujednolicić i podnieść standardy sędziowania
wszystkich mazowieckich sędziów ligowych.
Podczas wszystkich czterech sezonów działalności Kolegium Sędziów
zorganizowano pod wodzą Wojtka Marczyszyna kursy naborowe (prowadzone
w znacznej mierze przez kandydatów RC), które zaowocowały poszerzeniem
grona mazowieckich sędziów o ponad sto osób! Co przy tym szalenie istotne,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności koszykarskiej kursy zostały
zorganizowane także w Radomiu, Siedlcach i Żyrardowie.
VI Sprawy organizacyjne

Kolegium Sędziów WOZKosz WM od początku swej działalności poprosiło
o pomoc kilku współpracowników. Przez czteroletni okres działalności Kolegium
swój czas dla innych poświęcali: Marcin Bieńkowski, Ilona Kamińska, Kasia
Kobierska, Wojciech Korczyński, Marcin Miszkiewicz, Michał Proc, Adam
Wierzman, Przemysław Lesiński, Paweł Pałacha, Jola Struk, Tomek
Seferyński, Bartosz Radkowiak, Maciej Krupiński, Jarosław Gadomski,
Zosia Trawińska, Julia Dąbrowska, Kasia Miłobędzka i wielu innych.
W pracach ośrodków w Ciechanowie, Radomiu i Siedlcach Kolegium pomagali
Igor Gulczyński, Robert Walewski i Arkadiusz Misiak. Wszystkim tym
osobom należą się ogromne podziękowania za wkład w rozwój środowiska
sędziowskiego w Województwie Mazowieckim!
Kolegium kontynuowało prowadzenie inicjatyw zmierzających do konsolidacji
społeczności sędziowskiej na terenie województwa. Najważniejsze z nich to:
- organizacja konferencji przedsezonowych dla sędziów z Ciechanowa, Radomia i
Siedlec;
- coroczna organizacja oficjalnego pożegnania sezonu (w spotkaniach uczestniczy
w każdym sezonie ponad 50 sędziów!);
- trzykrotna organizacja wspólnych wyjazdów trzech zespołów na Mistrzostwa
Polski Sędziów - w Brennej, Sędziejowicach oraz Unieściu.
Jednocześnie Kolegium Sędziów WOZKosz WM starało się zaistnieć na
forum ogólnopolskim.
Wraz z Kolegium Sędziów PZKosz zorganizowano:
- kilkukrotnie posiedzenia Kolegium Sędziów PZKosz;
- w grudniu 2005 r. obóz Szkoleniowy w Pruszkowie dla sędziów kandydatów na
Szczebel Centralny;
- śródsezonowe konferencje szkoleniowe dla sędziów Szczebla Centralnego;
- w lipcu 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Sędziów PZKosz;
- w lipcu 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Sędziów PZKosz.
VII Podsumowanie
Ten czteroletni okres działalności Kolegium to przede wszystkim ogromna
praca szkoleniowa, która zaowocowała licznymi awansami na Szczebel Centralny,
zwiększeniem liczby sędziów FIBA do trzech oraz powiększeniem liczby sędziów
do około 200 osób. To również znaczny wkład w sędziowską politykę
ogólnopolską. To w końcu działania, które konsolidują społeczność okręgową,
tworząc zgrany kolektyw zarówno na boiskach, jak i poza nimi.
W tym miejscu należy podkreślić, że ostatni okres to kontynuacja polityki
prowadzonej już od kilkunastu lat, najpierw pod przewodnictwem Grzegorza
Bachańskiego, a teraz przez ustępującego Przewodniczącego. Kontynuacja
strategii rozwoju, która doprowadziła do odbudowania siły Mazowsza w Polsce
(pierwsza trójka okręgów pod względem liczby i jakości sędziów zarówno
w zestawieniu ogólnym jak i ligowym) oraz wzmocnienia znaczenia sędziów
w okręgu. Czas, w którym odbywają się wybory to czas stabilizacji pozycji okręgu
mazowieckiego, ale również czas budowy kolejnych podwalin pod sukcesy na
arenie okręgowej oraz ogólnopolskiej.
VIII Wybory 2008

W dniu 23.09 2008 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
KS WOZKOSZ WM. Walne Przyjęło sprawozdanie KS za 4 letni okres pracy i
udzieliło absolutorium.
Nowa kandydatura Przewodniczącego KS Jacka Litawy została przyjęta
jednogłośnie. Następnie odbyło się głosowanie nad składem KS. Walne przyjęło
następujące osoby: Robert Zieliński, Jolanta Struk, Adam Wierzman, Marcin
Bieńkowski, Michał Proc.
W następnym punkcie obrad zatwierdzono listę delegatów na Walne
Zebranie Sędziów PZKOSZ: Marek Maliszewski, Tomasz Kudlicki, Robert Zieliński,
Jacek Litawa, Macin Animucki, Grzegorz Bachański, Marcin Bieńkowski, Bogusław
Słupczyński.
Kandydatami
rezerwowymi zostali wybrani: Adam Wierzman, Michał Proc,
Jolanta Struk, Tomasz Seferyński.
4. DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY WOZKOSZ W.M.
Przedmiotem działalności WGiD były:
- organizacja i prowadzenie rozgrywek w ramach WOZKosz W.M.;
- weryfikacja rozgrywek prowadzonych przez WOZKosz W.M.;
- weryfikacja zawodników uprawnionych do udziału w rozgrywkach
organizowanych i prowadzonych przez WOZKosz W.M.;
- współpraca z Wydziałem Gier i Dyscypliny PZKosz w zakresie
mistrzowskich rozgrywek ogólnopolskich;
- nakładanie kar dyscyplinarnych w przypadku naruszeń Regulaminu
Rozgrywek Mistrzowskich oraz Regulaminu Dyscyplinarnego;
- podejmowanie innych decyzji w sprawach związanych z bieżącym
prowadzeniem rozgrywek.
- wydawanie licencji na uprawianie koszykówki i licencji okresowych
- nadawanie klas sportowych
Przewodniczącym WGiD w sezonie 2004/05 był kol. Tomasz Konczewski,
który na początku sezonu 2005/06 z przyczyn zawodowych zrezygnował z tej
funkcji. Jego miejsce zajął Piotr Hajduk. Skład Wydziału Gier i Dyscypliny od dnia
1 listopada 2005 roku był następujący: Piotr Hajduk, Przewodniczący; Wojciech
Korczyński, Zastępca Przewodniczącego, Ilona Kamińska, współpracownik;
Katarzyna Kobierska, współpracownik, Jolanta Struk, współpracownik.
W pierwszej kolejności nowy skład WGiD zajął się nadrobieniem zaległości
w postaci weryfikacji zawodniczek i zawodników do rozgrywek i wyrobienia
licencji zawodniczych. Dalsze działanie obejmowało już bieżącą weryfikację
rozgrywek wraz z nakładaniem kar dyscyplinarnych w przypadku naruszeń
Regulaminu Rozgrywek Mistrzowskich i Regulaminu Dyscyplinarnego.
Podstawowym problemem rozgrywek w sezonie 2005/2006 jak
i poprzednich była liczba przełożonych spotkań. Niestety wynika to z braku
dyscypliny wśród klubów i nieprzestrzeganiem zapisów Regulaminowych.
Wychodząc naprzeciw temu problemowi obecne WGiD będzie z cała
stanowczością dążyło do wypracowania takiego modelu aby liczba przełożonych
spotkań została ograniczona do minimum, a także w myśl zapisów Regulaminu
informacja o przełożonym spotkaniu była przekazywana do WGiD najpóźniej
na 7 dni przed rozegraniem spotkania.
Kolejnym dość często spotykanym problemem były opóźnienia
w przekazywaniu dokumentacji klubowej (zgłoszenia imienne do rozgrywek oraz

dokumenty licencyjne). Bardzo poważnym problemem było też samowolne
przekładanie spotkań bez informowania o tym organu prowadzącego rozgrywki.
Takie zachowanie klubów, trenerów jest naganne i musi zostać wyeliminowane.
W tym celu WGiD podjęło już stosowne działania mające na celu wyeliminowanie
tego typu przypadków.
Ostatnim poważnym problemem z którym zetknęło się nowe WGiD była
nieuregulowana sytuacja przynależności klubowej wśród kilkunastu zawodniczek
i zawodników. W związku z tym obecne WGiD będzie systematycznie dążyło do
końcowego uregulowania tych spraw.
Reasumując WGiD w nowym składzie przyjęło, że sezon 2005/2006 oraz
sezon 2006/2007 będą sezonami przejściowymi, które pozwolą na wprowadzenie
niezbędnych zmian mających na celu poprawę organizacji rozgrywek, przepływu
informacji pomiędzy klubami a WGiD oraz spraw związanych ze zmianami
przynależności klubowej wśród zawodniczek i zawodników. Pierwszą taką zmianą
było wprowadzenie obowiązku kontaktowania się z WGiD poprzez system poczty
elektronicznej. Wszelkie sprawy dotyczące np.: prośby o przełożenie spotkania,
czy zgłoszenia zawodnika, zawodniczki do rozgrywek, albo przekazania wyniku
spotkania należało i należy kierować na adres wgid@wozkosz.pl.Dzięki temu
wiele z powyższych założeń było lepiej realizowanych, choć do ideału jeszcze
daleka droga. Jednak wychodząc naprzeciw wyzwaniu, jakim jest stworzenie
mazowieckiego okręgu jako czołowego w strukturach koszykarskiej Polski, WGiD
ma nadzieję, że najbliższe sezony rozgrywkowe dowiodą, że droga do tego celu
nie jest daleka.
W dniu 25.08.2008 r. nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego
WGiD. Pana Piotra Hajduka zastąpił Zdzisław Jarosz. W skład nowego WGiD
weszli: Katarzyna Kobierska, Marta Ukagba , Natalia Całka i Adrian Jarosz.
W pierwszych dniach września odbywały się zebrania przedsezonowe, na
których zapadały decyzje o kształcie i systemach rozgrywek organizowanych
przez WOZKosz. oraz propozycje co do systemów współzawodnictwa
z drużynami województwa podlaskiego. W pierwszej kolejności WGiD zajmował
się weryfikacją zawodniczek i zawodników oraz zespołów biorących udział
w rozgrywkach. Największy problem z weryfikacją zespołów sprawiał brak list
imiennych z podpisami zawodniczek i zawodników oraz brak badań lekarskich
niezbędnych przy wyrabianiu licencji zawodnika PZKosz. Zostało wyeliminowane
samowolne przekładanie spotkań bez informowania o tym WGiD. Nadal duża
liczba meczy jest jednak przekładana. Nie zgadzam się moim poprzednikiem,
który twierdził, że jest to spowodowane brakiem dyscypliny wśród trenerów
i nieprzestrzeganiem przepisów zawartych w Regulaminie. Wg mnie podstawowy
problem tkwi w bazie klubów sportowych. Prowadząc szkolenie wielu grup
młodzieżowych, brakuje im do realizacji tego celu sal sportowych. Sale na
treningi i mecze wynajmowane są w szkołach czy też w ośrodkach sportowych.
Instytucje te prowadząc działalność komercyjną wymawiają klubom korzystanie
z sal i wtedy trzeba zmieniać terminy spotkań. Poważnym problemem z którym
zetknęło się nowe WGiD jest nadal nieuregulowana sytuacja przynależności
klubowej wielu zawodniczek i zawodników. W bazie komputerowej zastaliśmy
zarejestrowanych 816 licencji i 1188 „kart sztywnych”. Tak skromny zasób tych
dokumentów doprowadził do wydania przez byłego przewodniczącego Piotra
Hajduka kilku decyzji sprzecznych z prawem, które udało się wyjaśnić.
Kontakt klubów z WGiD i odwrotnie odbywa się poprzez system poczty
elektronicznej. Sprawy związane z prośbami o przełożenie spotkania, zgodą na
grę danego zawodnika lub zawodniczki w rozgrywkach, przekazanie wyniku

spotkania należy kierować na adres zdzisławjarosz@o2.pl Przestał funkcjonować
adres wgid@wozkosz.pl
Wszystkie zgłoszenia zawodniczek i zawodników należy dokonywać na
imiennych drukach zgłoszeniowych WOZKosz-a z podaniem PESEL-u, nr licencji
PZKosz i nr licencji okresowej lub niezbędnymi dokumentami do ich wyrobienia.
Przypominam , że licencja zawodnika PZKosz powinna być własnością zawodnika
a klub może być w posiadaniu ksera tego dokumentu.
Uległ zmianie czas informowania przez klub o wyniku zakończonego spotkania –
zamiast najpóźniej 24 godz. po zakończonym spotkaniu -obecnie natychmiast po
zakończonym spotkaniu. Podaję ponownie adresy i nr tel. na które powinno
wysyłać się SMS z wynikami spotkań.
1LKb.JSK,JK,KK, U-14 K Adrian Jarosz 888201835 adrianjarosz@gmail.com
3LM,JSM,JM,KM,U-14 M
Marta Ukagba 888209575 martaukagba@wp.pl
94dz.i chł. 96dz. i chł 97dz. i chł. Natalia Całka 503634423 natalia_całka@wp.pl
Ostatnim problemem z którym spotkał się WGiD podczas bieżącego
sezonu tj 2008/09 /mam nadziej że był/- brak podczas spotkań opieki
medycznej. Aby zlikwidować tę niedopuszczalną praktykę klubów, WGiD podjęli
już stosowne działania mające na celu wyeliminowanie tego typu przypadki,
wprowadzając obowiązkową kontrolę przez sędziów obecności osoby mającej
uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy. Brak jej skutkuje przyznaniem
walkowera na korzyść drużyny gości, bez rozpoczęcia spotkania.
Szczegółowe weryfikacje rozgrywek za sezony 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007 i 2007/2008 zostały opracowane przez WGiD w osobnych
dokumentach i były przekazane przedstawicielom klubów podczas corocznych
zebrań na zakończenie sezonu. Poniżej podajemy tabelaryczne zestawienie
udziału drużyn w poszczególnych sezonach i cyklach rozgrywkowych.
Udział zespołów w rozgrywkach w latach 2004-2008
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nazwa cyklu
1 liga kobiet
do 2 ligi mężczyzn
Juniorki starsze (U-20)
Juniorzy starsi (U-20)
Juniorki (U-18)
Juniorzy (U-18)
Kadetki (U-16)
Kadeci (U-16)
Młodziczki (U-14)
Młodzicy (U-14)
Młodziczki St. (U-15)
Młodzicy St. (U-15)
Młodziczki mł. (U-13)
Młodzicy mł. (U-13)
Minikosz dziewcząt (U-12)
Minikosz chłopców (U-12)
Pierwszy Krok dz. ( U-11)
Pierwszy Krok chł. ( U-11)
RAZEM

2004/05
16
3
6
11
12
10
8
11
9
7
8
9
12
12
8
13
155

2005/06
14
16
5
4
9
14
11
10
5
7
9
8
13
10
8
13
7
12
175

sezon
2006/07
10
16
5
2
8
10
7
13
10
8
11
11
7
13
11
15
10
15
182

2007/08
12
16
6
8
4
11
12
13
10
14
7
14
7
11
10
13
9
17
194

2008/09
8
17
4
9
8
12
11
13
10
13
5
11
8
16
10
13
168

Powyższe liczby stanowią o zakresie działania koszykówki na Mazowszu i mają
bezpośrednie przełożenie na pozyskiwane środki finansowe. W połączeniu
z wynikami sportowymi jest to nasz wspólny powód do dumy.

Zarząd WOZKosz.WM corocznie wyróżniał kluby i nagradzał trenerów
osiągających najlepsze wyniki w rywalizacji sportowej. Poniżej podajemy łączną
punktację za cztery ostatnie sezony.
PUNKTACJA KLUBOWA za sezony rozgrywkowe 2004/05/06/07/08:

Lp.

KOLEJNOŚĆ DZIEWCZĘTA

2004
/05

2005
/06

sezon
2006
/07

2007
/08

RAZEM

86

171

125

111

493

1

UKS HURAGAN WOŁOMIN

2

SKS 12 WARSZAWA

104

86

155

94

439

3

UKS LIDER PRUSZKÓW

25

89

74

87

275

4

MKK OSiR SOKOŁÓW PODLASKI

15

43

74

65

197

5

KS PIASECZNO

-

37

60

43

140

6

MUKS 21 PŁOCK

32

38

23

39

132

7

MKK ŻYRARDÓW

21

49

35

-

105

8

UKS TRÓJKA ŻYRARDÓW

22

-

16

24

62

9

AZS AP SIEDLCE

-

-

39

22

61

10

MUKSUNIA BASKET OSTROŁĘKA

-

-

36

24

60

11

MUKS PIVOT PIASTÓW

16

28

8

4

56

12

AZS UW WARSZAWA

-

-

10

40

50

13

UKS JAGIELLONKA W-WA

5

9

10

15

39

14

GOSiR PIASECZNO

-

-

17

17

34

15

UKS LA BASKET W-WA

10

9

4

8

31

16

UKS DIAMENT OSTROŁĘKA

15

12

-

-

27

17

GKK GRODZISK MAZOWIECKI

9

4

2

4

19

18

UKS STRZAŁA DUCZKI

1

-

10

8

18

19

KS LEGION LEGIONOWO

-

-

8

9

17

20

UKS 4 URSUS

8

2

4

2

16

21

KS ŻYRARDOWIANKA

-

-

-

15

15

22

UKS 11 SIEDLCE

23

UKS PUŁASKI WARSZAWA

24
25

4

8

-

-

13

11

-

-

-

11

UKS JEDYNKA PUŁTUSK

4

5

-

-

9

UKS 6 PIASECZNO

9

-

-

-

9

26

PTS LIDER PRUSZKÓW

-

-

8

27

UKS KUŹNIA STRZEGOWO

6

-

-

-

6

28

UKS PERŁA ZŁOTOKŁOS

5

-

-

-

5

29

UKS CZARODZIEJE Z BIELAN

-

4

-

-

4

30

KS ELITA WOŁOMIN

4

-

-

-

4

31

AZS PW WARSZAWA

-

-

2

-

2

8

sezon
Lp.
1

KOLEJNOŚĆ CHŁOPCY
KS POLONIA WARSZAWA

2004/

2005/

2006/

2007/

2005

2006

2007

2008

RAZEM

252

187

239

199

877

MKS MOS PRUSZKÓW

66

204

208

104

582

3

MKS OCHOTA WARSZAWA

80

120

95

118

413

4

CWKS LEGIA WARSZAWA

-

40

80

25

145

5

Fundacja POLONIA 2011

-

-

-

140

140

6

MKS PIOTRÓWKA RADOM

19

42

18

19

98

7

SKK SIEDLCE

15

46

11

6

78

8

GKK GRODZISK MAZ.

16

17

28

17

78

9

UKS JAGIELLONKA W-wa

7

4

27

35

73

10

UKS LA BASKET WARSZAWA

26

9

13

8

56

11

MKS ŻYRARDÓW

20

24

9

-

53

12

UKS TRÓJKA ŻYRARDÓW

16

-

10

12

38

13

MKS JURAND CIECHANÓW

2

4

22

9

37

14

AZS PW WARSZAWA

-

-

10

26

36

15

UKS PUŁASKI WARSZAWA

14

5

6

4

29

16

UKS 40 RADOM

2

6

10

10

28

17

KS PIASECZNO

2

15

4

6

27

18

UKS 2 WOŁOMIN

-

5

12

6

23

19

UKS BIAŁOŁĘKA W-WA

9

2

8

1

20

20

MKS GRÓJEC

6

2

6

4

18

21

AZS POLITECHNIKA RADOM

10

6

-

-

16

22

UKS KOMORÓW

-

-

6

10

16

23

MGUKS KOZIENICE

6

4

2

3

15

24

GOSiR PIASECZNO

-

-

4

8

12

25

UKS PIVOT PIASTÓW

8

-

-

4

12

26

UKS 11 WARSZAWA

1

4

2

4

11

27

UKS OGRODNIK SOCHACZEW

-

-

8

1

9

28

AZS UW WARSZAWA

-

-

8

-

8

29

KS ROSA SPORT RADOM

-

-

-

8

8

30

UKS CZARODZIEJE Z BIELAN

-

6

-

-

6

31

UKS3 MILANÓWEK

-

-

6

-

6

32

BTST PUŁASKI-BEMOWO W-WA

3

2

-

-

5

33

UKS KONTRA PRZASNYSZ

-

-

2

2

4

34

OTK OSTROŁĘKA

-

-

2

1

3

35

UKS GIM.92 WARSZAWA

-

-

-

3

3

36

UKS NOWA WIEŚ

-

-

2

-

2

37

GKS MAZOWSZE GRÓJEC

-

-

OKK OSTROŁĘKA

-

-

2
-

2

2

38
39

UKS KUŹNIA STRZEGOWO

-

-

-

1

1

2

W podsumowaniu czterolecia najlepiej wypadły kluby:
Dziewczęta: 1. UKS „HURAGAN” Wołomin
2. SKS 12 Warszawa
3. UKS „LIDER” Pruszków
Chłopcy:

1.MKS „POLONIA” Warszawa
2. MKS MOS Pruszków
3. MKS OCHOTA Warszawa
Kluby te otrzymują okolicznościowe puchary z życzeniami kontynuacji
prowadzonego szkolenia i uzyskiwania jeszcze lepszych wyników sportowych.

5. SPRAWY FINANSOWE
Podczas czteroletniej kadencji WOZKosz W.M. dysponował środkami
finansowymi z poniższych źródeł.
1) Dotacje celowe na dofinansowanie imprez i akcji szkoleniowych
przekazywane poprzez W-M Federację Sportu pochodzące z
budżetu:
a. MENIS (szkolenie kadr wojewódzkich)
b. Urzędu m.st. Warszawy
c. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
2) Dotacje celowe j.w. przekazywane bezpośrednio do WOZKosz W.M.
przez PZKosz i samorządy lokalne,
3) Wpłaty ze składek członkowskich oraz organizacji rozgrywek
(wpisowe, licencje, kary itp.) od klubów sportowych.
4) Wpłaty od sponsorów.
5) Wpłaty sędziowskie
6) Inne.
Dochody te przedstawiały się następująco:
2005

2006

2007

1. W-M FS
W tym
a) Urząd m.st. Warszawy

18.000,00

20.000,00 20.000,00 18.000,00

b) Urząd Marszałkowski

20.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00

2.Dofinansowanie
bezpośrednie
a) U.M. St. Warszawy
b) Urząd Marszałkowski
c) PZKosz
d) U.M. Pruszków
3. Sponsorzy

55.000,00
15.000,00
4.800,00
5.000,00
2.000,00

70.000,00
25.000,00
3.900,00
7.000,00
2.000,00

70.000,00
45.000,00
4.991,44
7.000,00
8.000,00

2008

87.600,00
29.000,00
5.200,00
7.000,00

Wydatki można pogrupować w następujące grupy:
1. Działalność bieżąca biura
2. Funkcjonowanie Zarządu i jego organów
3. Organizacja i współorganizacja imprez oraz dofinansowanie
klubów
Dochody
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa
Dofinansowania imprez
Rozgrywki (kluby)
Składki członkowskie
Inne wpłaty
RAZEM

2005
79.800,00
107.976,58
2.700,00
45.120,00
235.596,58

2006
105.900,00
190,816,12
2.950,00
49.900,00
299.716,02

2007
2008
126.991,44 128.800,00
119.959,36
3.150,00
54.220,00
304.320,80

Wydatki
Lp.
1.

2.

3.

Rodzaj
Działalność biura w tym:
a)materiały biurowe
(papier,koperty,znaczki,
tusz do drukarki, taśma
barwiąca do faksu,druki,
teczki, segregatory,płyty
DVD), protokoły zawodów,
karty sztywne,druki licencji,
wydawnictwa i inne
b) koszty wyposażenia
Faks, drukarka,monitor
klawiatura + mysz
Obsługa w tym:
a) Główna Księgowa
b))prowadzenie strony
internetowej,
modernizacja
c) telefony komórkowe
FunkcjonowanieZarządu,
Wydziału Gier i Dyscypliny,
Kolegium Sędziów

2005

2006

2007

2008

7.950,00

6.480,00

7.040,00

7.211,40

,

1.600,00

9.600,00
6.400,00

9.600,00
6.400,00

9.600,00
18.080,00

9.600,00
20.224,78

5.970,40
38.210,00

6.432,80
41.640,00

7.558,60
45,740,00

11.699,10
64.080,00
do XI.08.

6. ROZLICZENIE realizacji wniosków przyjętych przez Walne
Zgromadzenie w dniu 17.12.2004 r. i 21.12.2006 r.

1. Zobowiązać Zarząd WOZKosz WM do przygotowania w 2006 roku obchodów
80 lecia Związku oraz wydania okolicznościowego wydawnictwa. Mimo wielu
problemów natury organizacyjnej, wniosek zrealizowany.
2. Powołać Komisję Szkoleniową zajmującą się szkoleniem i doszkalaniem
trenerów i instruktorów koszykówki, sprawami licencji trenerskich oraz
szkoleniem zawodników (-czek) kadr wojewódzkich. Zrealizowany – powołana
została Komisja szkoleniowa po przewodnictwem V-ce Prezesa Jerzego
Leszczyńskiego która odbyła dwa posiedzenia. Ponadto zorganizowana została
w br. przedsezonowa konferencja licencyjna dla trenerów.

3. Przyjąć jako zasadę korzystanie w relacjach Związek – kluby z poczty
elektronicznej (zamiast tradycyjnej) od sezonu 2005-2006.
Wniosek realizowany chociaż czasami napotyka na pewne trudności natury
technicznej. Maksimum informacji umieszczanych jest ponadto na stronie
internetowej Związku WWW.wozkosz.pl do odwiedzania której zachęcamy jak
najczęściej. Problemem pozostaje pozyskiwanie od klubów wyników meczów
w celu umieszczenia ich na stronie internetowej co gwarantuje jej
maksymalną aktualność i powinno leżeć w interesie klubów.
4. Poprawić warunki funkcjonowania biura Związku – zrealizowany częściowo
(sprzęt) jednak jest problem z pozyskaniem samodzielnego lokalu.
5. Kontynuować rozgrywki Ligi Szkół Średnich – zrealizowany.
6. Obniżenie opłat licencyjnych za wychowanków w rozgrywkach strefowych –
zrealizowany.
7. Podnoszenie opłat licencyjnych i wprowadzanie nowych tylko za zgodą
Walnego Zgromadzenia – zrealizowany od sezonu 2004/05 opłaty nie były
ponoszone.

