Szczecin, 17.06.2016

Komunikat nr 1 2016/2017 WGiD ZOZKosz
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie w sezonie
2016/2017 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
1997 - 2002
3. Liga Juniorów
U18 - o awans do MP
MLJ
1999 - 2000
4. Liga Kadetów
U16 - o awans do MP
MLK
2001 - 2002
5. Liga Młodzików A
U14 - o awans do MP
MLM A 2003 - 2004
6. Liga Młodzików B
U13 – o Mistrzostwo Województwa MLM B 2004 i młodsi
7. Liga Juniorek Starszych U22 - o awans do MP
KLJS
1995-2002
8. Liga Juniorek
U18 - o awans do MP
KLJ
1999-2000
9. Liga Kadetek
U16 - o awans do MP
KLK
2001 -2002
10. Liga Młodziczek
U14 - o awans do MP
KLM
2003-2004
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.
W związku z koniecznością uzgodnienia rozgrywek strefowych z WZKosz Poznań
prosi się o nadesłanie wstępnych zgłoszeń do poszczególnych klas rozgrywkowych w
terminie do 30.07.2016 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.
Z poważaniem
WICEPREZES ZOZKosz
Przewodniczący WGiD
Jerzy Buczkowski
W załączeniu druk wstępnego zgłoszenia

