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Warszawa, 04.09.2017 r.

Komunikat WGiD WOZKosz W.M. nr 4/2017/2018
Zasady zgłoszeń drużyn, zawodników i trenerów w sezonie 2017/2018

Warunkiem udziału w rozgrywkach sezonu 2017/18 jest uregulowanie zaległości
finansowych wobec WOZKosz WM (Uchwała Zarządu WOZKosz WM nr 49/25/12/2017 z dnia
19.06.2017 r. oraz Regulamin rozgrywek par. 70 pkt 2).
W sezonie 2017/18 zgłoszeń drużyn dokonujemy tylko w Elektronicznym Systemie
Obsługi Rozgrywek (ESOR). Termin zgłoszeń upływa 01.09.2017.
Poprawnie wypełnione (wszystkie rubryki) zgłoszenie imienne zawodników do cyklu
(załącznik 2), będące wnioskiem o wydanie licencji okresowych, klub ma obowiązek
przesłać pocztą elektroniczną na adres wgid@wozkosz.pl. Następnie WGiD weryfikuje
zgłoszenie i nadaje numery licencji okresowych. Podstemplowana i podpisana lista zostaje
odesłana do klubu. Należy ją ostemplować w dwóch miejscach: „pieczęć klubu” oraz
„pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania klubu” wraz z podpisem i będzie to
dokument potwierdzający uprawnienie do gry w danym cyklu rozgrywek.
Klub ma obowiązek wprowadzić do systemu ESOR skład drużyny wraz z
następującymi załącznikami:


zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych (jest ważne na dany sezon) – pdf
lub jpg; rozmiar do 1MB,
o w punkcie 6 zaznaczacie opcję po polsku lub po angielsku, w zależności od
języku, z którym będzie prowadzone odwołanie,
o punkt 7 zaznaczacie tylko wtedy kiedy zawodnik posiada agenta,
o jeśli zawodnik ma podpisany kontrakt z klubem, wtedy trzeba zaznaczyć
punkt 8.



zeskanowane zdjęcie – format jpg; rozmiar do 1MB,

NIE


TAK

TAK

w przypadku zmiany barw klubowych - list czystości, umowę wypożyczenia, umowę
szkoleniową, umowę o współpracy oraz promesę listu czystości w przypadku
transferu z innego województwa – pdf lub jpg; rozmiar do 1MB.

Bez wyżej wymienionych załączników zgłoszenie będzie odesłane do poprawy.
W przypadku zawodników nieposiadających licencji na uprawianie koszykówki (stała
PZKosz) należy wypełniony i podpisany wniosek przesłać mailem wgid@wozkosz.pl w celu
wyrobienia tej licencji.
Zgłoszenie w formie edytowalnej DOC należy wypełnić wg wzoru poniżej:






Numer licencji klubowej,
Cykl rozgrywkowy,
Nazwisko i imię (pełne, bez zdrobnień): PESEL; nr lic. stałej; status; pozycja – 1-5;
wzrost. Uwaga – dla zawodników bez polskiego obywatelstwa nie wpisujemy
numeru licencji okresowej – o zgodę na grę należy wystąpić do Zarządu PZKosz i
dopiero po jej otrzymaniu zostanie nadany numer,
W okienku „pieczęć klubu” proszę wpisać nazwę klubu – przy odesłaniu zostanie ona
usunięta.

Identyczna procedura dotyczy zgłoszeń trenerów (wzór poniżej) (załącznik 3).
Licencja okresowa nie będzie nadana, jeśli numer licencji stałej nie jest pełny, np. C1862.
W sprawie licencji PZKosz proszę o kontakt z panem Arkadiuszem Korkiem a.korek@pzkosz.pl

Kolejną rzeczą dopuszczającą do rozgrywek jest otrzymanie certyfikatu boiska, na
którym drużyna rozgrywa mecze (załącznik 4). Wniosek o weryfikację obiektu sportowego
prosimy przesyłać na adres wgid@wozkosz.pl. Jeśli sala została zweryfikowanych przez
WR PZKosz i posiada aktualny certyfikat, to przesyłamy skan. Jeśli sala była zweryfikowana
pozytywnie w ostatnim sezonie i nie było żadnych zastrzeżeń, nie ma potrzeby wypełnić
wniosku.
W przypadku więcej niż jednej hali lub więcej niż jednego boiska w hali (sektory),
na każdy należy wypełnić wniosek. Certyfikat zostanie przyznany dla każdej hali lub boiska
(mogą być dla różnych cykli). Opłata dotyczy każdego wydanego certyfikatu.

Termin zgłoszeń do 23.09.2017 roku.
Aktualne druki znajdują się na stronie www.wozkosz.pl pod zakładką WGiD >
Regulaminy i Druki.
Otrzymują:
 Kluby WOZKosz W.M.
 WZKosz biorące udział w rozgrywkach organizowanych przez WOZKosz W.M.

