Szczecin, 27.06.2015

Komunikat nr 1 2015/2016 WGiD ZOZKosz
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie w sezonie
2015/2016 planuje przeprowadzić następujące cykle rozgrywek wojewódzkich, w których
obowiązywać będą poniżej wymienione limity wiekowe / roczniki urodzenia/:
1. Liga Seniorów
– 3 liga
MLS
2. Liga Juniorów Starszych U20 - o awans do MP
MLJS
1996-2001
3. Liga Juniorów
U18 - o awans do MP
MLJ
1998-99
4. Liga Kadetów
U16 - o awans do MP
MLK
2000 - 2001
5. Liga Młodzików
U14 - o awans do MP
MLM
2002-2003
6. Liga Juniorek Starszych U22 - o awans do MP
KLJS
1994-2001
7. Liga Juniorek
U18 - o awans do MP
KLJ
1998-99
8. Liga Kadetek
U16 - o awans do MP
KLK
2000 -2001
9. Liga Młodziczek
U14 - o awans do MP
KLM
2002-2003
10. Puchar Polski Mężczyzn
PPM
W rozgrywkach U18 i U16 na szczeblu centralnym i strefowym musi być zgłoszonych i
gotowych do gry w każdym meczu, co najmniej 6 zawodników z roczników zasadniczych,
oraz pozostali z dwóch roczników młodszych (Regulamin cyklu PZKosz). W rozgrywkach
U14 maksymalnie 4 z zawodników roczników młodszych,
Natomiast w rozgrywkach na szczeblu okręgu występować mogą zawodnicy młodsi bez
ograniczeń.
Rozgrywki o Puchar Polski na szczeblu PZKosz zaczynają się od szczebla
wojewódzkiego (Regulamin cyklu PPM). W związku z tym proszę w zgłoszeniach
wstępnych zaznaczyć chęć udziału w tych rozgrywkach.
W związku z koniecznością uzgodnienia rozgrywek strefowych z WZKosz Poznań
prosi się o nadesłanie wstępnych zgłoszeń do poszczególnych klas rozgrywkowych w
terminie do 30.07.2015 roku na adres e-mailowy ZOZKosz (zozkosz@wp.pl). Sprawę
proszę traktować jako pilną.
W związku z tym, że na stronach internetowych wojewódzkich związków (§79 ust.1
Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz) muszą być podane adresy emailowe klubów, na które będą przesyłane skany wniosków o wydanie listu czystości,
proszę o pilne sprawdzenie czy adres e-mailowy klubu umieszczony na stronie ZOZKosz
jest aktualny. Jeżeli adres jest nieaktualny proszę o tym poinformować ZOZKosz.
Od sezonu 2015/2016 wchodzi nowy Regulamin Współzawodnictwa Sportowego
PZKosz, jak również regulaminy poszczególnych cykli rozgrywek prowadzonych przez
PZKosz.
Proszę o zapoznanie się z nowymi regulaminami, które są dostępne na stronie PZKosz
(www.pzkosz.pl) w zakładce dokumenty.

Omówienie najważniejszych zmian, jakie zostały wprowadzone w stosunku
do sezonu 2014/2015:
PRZERYWANIE ROZGRYWEK O UTRZYMANIE
Rozgrywki o utrzymanie w 1LK i 2LM będą przerywane tylko przed rozpoczęciem
dodatkowej rundy o utrzymanie lub w połowie tej rundy (np. w przypadku grupy z 4
zespołami - po 3 kolejkach)
ZAWODNICY GRAJĄCY W WYŻSZYCH CYKLACH
Zawodnicy i zawodniczki starsi niż 20-letni zgłoszeni do rozgrywek wyższego szczebla mogą
grać w fazie decydującej tylko pod warunkiem, jeśli wcześniej zagrali w co najmniej 50
procent meczów w tym cyklu.
Faza decydująca to play-off, play-out lub faza o utrzymanie. W przypadku braku takiej fazy:
sześć ostatnich kolejek ostatniego etapu rozgrywek.
SYSTEM 1LM
Założenia takie jak w poprzednich sezonach. Spadek zespołów z miejsc 14-16 (maksymalnie 3).
SYSTEM 2LM
4 grupy terytorialne po maksymalnie 12 zespołów. Awans do 1LM 3 zespołów, spadek do
3LM zespołów z miejsc 11 i 12 w grupach (maksymalnie 8). Wspólny play-off dla 32
zespołów (po 8 z grupy), według zasady:
I runda w ramach grupy, II runda w sąsiedniej grupie, III, IV i V runda w całej Polsce. W
rundach I-III do dwóch zwycięstw, rundy IV i V - mecz i rewanż.
O utrzymanie: każdy z każdym mecz i rewanż w ramach grupy dla zespołów z miejsc 9-12, z
zaliczeniem wszystkich dotychczasowych meczów.
Przez cały sezon mecze w weekendy, tylko ew. trzecie mecze play-off w środy.
SYSTEM 3LM
Udział 32 zespołów na szczeblu centralnym - po 4 z każdej strefy. 8 turniejów półfinałowych,
4 turnieje finałowe, awans do 2LM 8 zespołów.
SYSTEM BLK
Udział maksymalnie 14 zespołów, play-off dla 8 zespołów, spadają do 1LK dwie drużyny bez dodatkowej rundy rozgrywek, po 26 kolejkach.
Podniesienie budżetu minimalnego do 500 tys.
SYSTEM 1LK
2 grupy terytorialne po maksymalnie 12 zespołów. Wspólny play-off dla 16 drużyn (po 8 z
grupy).
O utrzymanie: każdy z każdym mecz i rewanż w ramach grupy dla zespołów z miejsc 9-12, z
zaliczeniem wszystkich dotychczasowych meczów.
Awans do BLK dwóch drużyn - spadają do 2LK dwie drużyny.
Przez cały sezon mecze w weekendy, tylko ew. trzecie mecze play-off w środy.
PPM I PPK
Wprowadzenie dla PPM na szczeblu PZKosz nowego systemu:
- do 15 listopada – zgłoszenia z WZKosz po jednej drużynie (nie można zgłaszać drużyn z
ekstraklasy)
- około 25 listopada – 1/8 finału
- około 9 grudnia – ćwierćfinał
- w przerwie między świętami a nowym rokiem– Final Four na szczeblu PZKosz
Brak kontynuacji rozgrywek na szczeblu PLK.

LIGA CENTRALNA U20
Przeprowadzone zostaną zapisy do ligi centralnej U20M (w formie turniejów raz w miesiącu)
w terminie dob1 września, system rozgrywek U20M na podstawie liczby zgłoszeń do 15
września. Najlepsze drużyny ligi centralnej będą miały zapewniony awans do półfinałów MP
U20M. W pozostałych cyklach liga centralna nie będzie prowadzona.
ZMIANA SYSTEMU GRY W U20M, U18 I U16
Wprowadzenie schematu w którym:
mistrzowie 4 z najlepszych stref w rankingu - grają od półfinałów
mistrzowie 4 ze słabszych stref w rankingu - grają od ćwierćfinałów
drugie i trzecie miejsca ze wszystkich stref - grają od ćwierćfinałów
czwarte miejsca z najlepszych stref w rankingu - grają od ćwierćfinałów
ćwierćfinały - 6 turniejów po 4 drużyn - awans 12 drużyn
półfinały - 4 zespoły bez gry i 12 drużyn z ćwierćfinałów
(powyższe dotyczy U20M w przypadku, jeśli nie będzie chętnych do gry w lidze centralnej)
KLUBY I ZAWODNICY POZA KONKURSEM
Zgodę na start zespołu poza konkursem (nawet bez statusu klubu) wydaje WZKosz (nie
PZKosz jak dotychczas), zawodnicy mogą grać poza konkursem wyłącznie za pisemną zgodą
macierzystych klubów, nie mają licencji, gra poza konkursem nie zalicza się do okresu „braku
uczestnictwa we współzawodnictwie przez 3 lata” (status wychowanka pozostaje).
PRZEKAZYWANIE 25 PROCENT EKWIWALENTU DLA TRENERA
Pieniądze te dzieli WZKosz po zasięgnięciu opinii klubu.
INNE SPRAWY
1) Organizator rozgrywek ma prawo do wpisowego, macierzysty WZKosz - do wszelkich
opłat za licencje i transferowych.
2) W przypadku sporu o ekwiwalent między klubami z różnych województw - decyduje WR
PZKosz (a nie WZKosz macierzysty, jak dotychczas).
3) Badania lekarskie podbijać może tylko lekarz medycyny sportowej lub posiadający
uprawnienia (ważne na 6 miesięcy w przypadku zawodników do 23 lat, a na 12 miesięcy w
przypadku starszych zawodników).
4) Lekarz zawodów może być tylko lekarz, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu.
Zasady wg odpowiednich rozporządzeń.
5) PZKosz może rozpatrzyć spóźniony wniosek licencyjny klubu (po 15 lipca) lub spóźnione
wnioski
licencyjne zawodników (po 31 sierpnia) dopiero po uiszczeniu dodatkowej opłaty (100 zł za
dzień spóźnienia).
6) Możliwość obniżenia opłat transferowych przez WZKosz dla transferów wewnątrz
województwa.
EKWIWALENTY ZA WYCHOWANKA
Na sezon 2015/2016 bez zmian. Najpóźniej we wrześniu 2015 roku Zarząd PZKosz
postanowi o ewentualnych zmianach na sezon 2016/
Z poważaniem
WICEPREZES ZOZKosz
Przewodniczący WGiD
Jerzy Buczkowski

