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Warszawa, 27.06.2017 r.

Komunikat WOZKosz W.M. nr 1/2017/2018
1. Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki W.M. w sezonie 2017/2018 kieruje
następującymi cyklami rozgrywek strefowych, które stanowią eliminacje do
rozgrywek centralnych prowadzonych przez Polski Związek Koszykówki:
lp. cykl rozgrywkowy

roczniki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

open
open
1998 i
1996 i
2000 i
2000 i
2002 i
2002 i
2004 i
2004 i

3LM – 3 Liga Mężczyzn (eliminacje do 2LM)
2LK – 2 Liga Kobiet (eliminacje do 1LK)
U20M – Juniorzy Starsi
U22K – Juniorki Starsze
U18M – Juniorzy
U18K – Juniorki
U16M – Kadeci
U16K – Kadetki
U14M – Młodzicy
U14K – Młodziczki

młodsi
młodsze
młodsi
młodsze
młodsi
młodsze
młodsi
młodsze

planowany
dzień meczowy
Sobota
Sobota
Poniedziałek
Poniedziałek
Niedziela
Niedziela
Sobota
Sobota
Niedziela
Niedziela

2. Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki W.M. organizuje i prowadzi następujące
cykle rozgrywek młodzieżowych na szczeblu województwa:
lp. cykl rozgrywkowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

U15M – Kadeci młodsi
U15K – Kadetki młodsze
U13M – Młodzicy młodsi
U13K – Młodziczki młodsze
U12M – Minikoszykówka chłopców
U12K – Minikoszykówka dziewcząt
U11M – Pierwszy krok chłopców
U11K – Pierwszy krok dziewcząt

roczniki
2003 i
2003 i
2005 i
2005 i
2006 i
2006 i
2007 i
2007 i

młodsi
młodsze
młodsi
młodsze
młodsi
młodsze
młodsi
młodsi

planowany
dzień meczowy
Piątek
Piątek
Czwartek
Czwartek
Piątek
Piątek

Proszę o przestrzeganie dni poszczególnych cykli. Ułatwi to organizację rozgrywek i
zmniejszy liczbę zmian terminów meczów.
Proszę być przygotowanymi, że rozgrywki strefowe będą startować od pierwszego
weekendu października. Planowany start rozgrywek okręgowych to najpóźniej trzeci
weekend października.
Rozgrywki U11 rozpoczną się zdecydowanie wcześniej. Rocznik ten nie jest już tylko
„pierwszym krokiem”. Organizowanych jest mnóstwo turniejów w całym kraju. Myślę, że
można powoli grać go jako minikoszykówkę, a pierwszym krokiem zrobić rocznik U10.
WGiD i Komisja Szkoleniowa WOZKosz WM serdecznie zaprasza wszystkich na
zebranie przedsezonowe i konferencję trenerską, które odbędzie się dniu 2 września
(sobota) w hali „OSiR Polna” ul. Polna 7A. W planie zebranie dotyczące rozgrywek żeńskich
i męskich, omówienie zmian regulaminowych i przypomnienie działań w systemie ESOR.
W hali sportowej zostanie przeprowadzona konferencja dla trenerów ubiegających
się o licencje okresowa na sezon 2017/18. Zwolnieni z udziału są trenerzy, którzy będą
posiadać licencję okresową na prowadzenie rozgrywek PZKosz oraz trenerzy, którzy
przedstawią certyfikat z innej konferencji.
Szczegółowy plan zostanie podany w terminie późniejszym.

Rozgrywki 2017/2018
Przypominam, że jak co roku kluby muszą uregulować zobowiązania finansowe
względem Związku.
Uchwała Zarządu WOZKosz WM nr 49/25/12/2017 z dnia 19.06.2017 r.
w sprawie regulowania zobowiązań wobec Związku przez kluby
Ustala się dzień 31 sierpnia 2017 r jako ostateczny termin uregulowania zaległości
wobec WOZKosz WM. Kluby zalegające z opłatami nie zostaną dopuszczone do
Rozgrywek w nowym sezonie.
Zaległości to też oryginały protokołów, które należy dostarczyć do siedziby Związku:
02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13/15 lok.314
Proszę nie przesyłać żadnej korespondencji na Klaudyny !!!
Zgłoszeń dokonujemy przez system ESOR. Proszę sprawdzić czy wpisany jest dobry
adres mailowy, bo na niego są wysyłane informację z systemu. Termin zgłoszeń drużyn
upływa 01.09.2017.
Przy zgłaszaniu trenerów, a przede wszystkim zawodników, proszę o sprawdzenie
poprawności numeru PESEL jak i imienia i nazwiska, bo często są rozbieżności z tym, co
jest w protokołach.
Aktualne Regulaminy i druki znajdują się na stronie www.wozkosz.pl pod zakładką
WGiD > Regulaminy i Druki.

O listy czystości nadal występuje zawodnik. Proszę pamietać o przestrzeganiu
terminu i sprawdzaniu wszystkich aktywnych e-mailu klubowych. Prosze też klub
przyjmujący o pomoc zawodnikom i rodzicom w poprawnym wypełnianiu druków.
Otrzymują:
 Kluby WOZKosz W.M.
 WZKosz biorące udział w rozgrywkach organizowanych przez WOZKosz W.M.

