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Komunikat WGiD WOZKosz W.M. nr 2/2017/2018

Procedura zgłoszeń nowych klubów, zawodników, trenerów

I. LICENCJA KLUBOWA
§1
1. Posiadanie przez klub licencji klubowej jest warunkiem uczestnictwa drużyn tego klubu
we współzawodnictwie sportowym w koszykówce.
2. Licencję klubową może otrzymać klub posiadający osobowość prawną oraz Uczniowskie
Kluby Sportowe działające zgodnie z zapisami ustawy o sporcie.
3. Licencje klubowe wydawane są przez PZKosz.
§2
1. Przyznanie licencji klubowej jest odpłatne.
2. Wysokość opłaty za przyznanie licencji klubowej określa PZKosz – w sezonie 2017/18
wynosi ona 200 zł.
§3
1. Pisemny wniosek o przyznanie licencji klubowej (Zał. 1 - WNIOSEK o przyznanie
licencji klubowej PZKosz) składa klub, reprezentowany przez upoważnionych
przedstawicieli w myśl ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Wniosek o przyznanie licencji klubowej składa się w siedzibie PZKosz.
3. Wniosek musi zawierać oficjalny adres e-mail klubu, który będzie obowiązujący dla
oficjalnych kontaktów klubu z WZKosz i PZKosz w sytuacjach wymaganych przez
niniejsze przepisy. Przesłanie skanowanego dokumentu e-mailem na podany we
wniosku o licencję klubową e-mail jest równoznaczne z dostarczeniem klubowi
dokumentu.
§4
Do wniosku o przyznanie licencji klubowej należy dołączyć aktualny wyciąg z Krajowego
Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej danego klubu.

§5
1. Licencję klubową wydaje się wg wzoru określonego przez PZKosz.
2. Licencja klubowa powinna zawierać co najmniej:
1) numer licencji,
2) oznaczenie klubu.
3. Licencję klubową wydaje się na czas nieokreślony
4. PZKosz prowadzi ewidencję wydanych licencji klubowych.
5. Decyzję o przyznaniu licencji doręcza się z urzędu wnioskującemu klubowi i
właściwemu miejscowo WZKosz.
*- wyciąg z RWS PZKosz na sezon 2017/18

Wszystkie wymagane dokumenty należy wysłać na adres rozgrywki@pzkosz.pl
1. wniosek,
2. wyciąg z KRS,
3. dowód wpłaty – konto PZKosz

II. CZŁONKOSTWO WOZKOSZ W.M.
Klub, którego siedziba mieści się na terenie Mazowsza i chce brać udział w rozgrywkach
organizowanych przez WOZKosz W.M., musi wystąpić z wnioskiem o nadanie członkostwa Wniosek o nadanie czlonkostwa WOZKosz W.M. (DOC)
Wniosek należy wysłać na adres biuro@wozkosz.pl

III. LICENCJA ZAWODNIKA
§1
1. Organem właściwym do przyznawania licencji zawodnika uprawniającej do
uczestnictwa zawodnika z obywatelstwem polskim we współzawodnictwie sportowym w
koszykówce na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jest PZKosz.
2. PZKosz może upoważnić WZKosz do przyznawania licencji zawodnika.
§2
PZKosz prowadzi ewidencję przyznanych licencji zawodnika.
§3
Za licencję zawodnika pobiera się opłatę, której wysokość określa PZKosz - w sezonie
2017/18 wynosi ona 20 zł.
§4
1. Licencja zawodnika przyznawana jest osobie fizycznej uprawiającej bądź
zamierzającej uprawiać koszykówkę w klubie uczestniczącym we współzawodnictwie
sportowym w koszykówce.
2. Licencja zawodnika przyznawana jest na czas nieokreślony.
§5
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji zawodnika składa pisemny wniosek (Zał. 2 WNIOSEK o przyznanie licencji zawodnika PZKosz).

2. Wniosek o wydanie licencji zawodnika składa się w siedzibie właściwego miejscowo
WZKosz.
* - wyciąg z RWS PZKosz na sezon 2017/18

Wszystkie wymagane dokumenty należy wysłać na adres janusz_calka@interia.pl
1. wniosek,
2. dowód wpłaty – konto WOZKosz W.M.
§6
Zawodnicy zagraniczni - nieposiadający polskiego obywatelstwa, mogą uczestniczyć w
rozgrywkach mistrzowskich wyłącznie za indywidualną zgodą wyrażoną przez PZKosz.
§7
Przed każdym sezonem zawodnicy mają nadawane licencje okresowe upoważniające ich do
gry w danym sezonie. Koszt tych licencji określony jest w Regulaminie rozgrywek WOZKosz
W.M. na sezon 2017/18.

IV. LICENCJA TRENERA
§1
1. Organem właściwym do przyznawania licencji trenera uprawniającej do prowadzenia
drużyn przez trenerów z obywatelstwem polskim w ramach współzawodnictwa
sportowego w koszykówce na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jest PZKosz.
2. PZKosz może upoważnić WZKosz do wydawania licencji trenera.
§2
PZKosz prowadzi ewidencję przyznanych licencji trenera.
§3
Za licencję trenera pobiera się opłatę, której wysokość określa PZKosz - w sezonie 2017/18
wynosi ona 20 zł.
§4
1. Licencję trenera, wg wzoru określonego przez PZKosz, przyznaje się osobie fizycznej
spełniającej wymagania określone w niniejszym regulaminie oraz w ustawie o sporcie.
2. Licencję trenera przyznaje się na czas nieokreślony.
3. Licencje trenera mają następujące kategorie, które uprawniają do prowadzenia drużyn
w następujących cyklach rozgrywkowych i pracy z reprezentacjami narodowymi:
1) Licencja D - rozgrywki minikoszykówki
2) Licencja C - rozgrywki seniorów poniżej 2 Ligi Mężczyzn i 1 Ligi Kobiet, rozgrywki
młodzieżowe
3) Licencja B - 1 Liga Kobiet, 1 Liga Mężczyzn, 2 Liga Mężczyzn, Ekstraklasa Mężczyzn
i Kobiet (jeśli w klubie jest już co najmniej jeden trener z Licencją A)
4) Licencja A - Ekstraklasa Mężczyzn i Kobiet (co najmniej jeden trener w klubie)
4. Licencje trenera poszczególnych kategorii otrzymują z urzędu posiadacze
następujących klas trenerskich:
1) Licencja C - instruktora koszykówki
2) Licencja B - klasy trenerskiej II
3) Licencja A - klasy trenerskiej I i mistrzowskiej

1.
2.
3.
4.

§5
Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera składa pisemny wniosek (Zał. 3 WNIOSEK o przyznanie licencji trenera PZKosz).
Do wniosku o przyznanie licencji należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie
kwalifikacji do uzyskania odpowiedniej kategorii licencji trenera.
W przypadku podniesienia kwalifikacji, należy złożyć pisemny wniosek o zmianę
kategorii licencji trenera wraz z dokumentami potwierdzającymi podniesienie
kwalifikacji.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie PZKosz.

* - wyciąg z RWS PZKosz na sezon 2017/18

§6
W sprawie licencji PZKosz proszę o kontakt z panem Arkadiuszem Korkiem a.korek@pzkosz.pl
§7
Przed każdym sezonem trenerzy mają nadawane licencje okresowe upoważniające ich do
prowadzenia drużyny w danym sezonie. Koszt licencji określony jest w Regulaminie
rozgrywek WOZKosz W.M. na sezon 2017/18.

V. HALA
Kolejną rzeczą dopuszczającą do rozgrywek jest otrzymanie certyfikatu boiska, na którym
drużyna rozgrywa mecze (Zał. 4 - Wniosek o weryfikację obiektu sportowego (DOC)).
Wniosek należy wysłać na adres biuro@wozkosz.pl

Aktualne druki znajdują się na stronie www.wozkosz.pl pod zakładką WGiD >
Regulaminy i Druki.

