
 

Szczecin, 15.06.20 

Komunikat nr 8 2019/2020 WGiD ZOZKosz 
 

Dotyczy: rozgrywek 3x3 U23 i U17  
 

Zgodnie z Komunikatem nr 54 WR PZKosz dotyczącym rozgrywek o Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski 3x3 w U17K,  U23K, U17M i U23M turniej kwalifikacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego odbędzie się 27 czerwca o godz. 11:00 na boisku przy Hali Netto Arena 

w Szczecinie. W turnieju mogą brać udział drużyny zgłoszone przez kluby posiadające licencję 

PZKosz. Za MMP 3x3 przyznawane są punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego. 
  

3 najlepsze drużyny w każdej kategorii awansują do rozgrywek strefowych, które są planowane 

na 11 lipca dla U17 i U23 mężczyzn w Szczecinie oraz w lipcu (termin zostanie podany do 

końca czerwca) U17 i U23 kobiet w Poznaniu. 

Wpisowe do turnieju wynosi 50 zł od drużyny kobiet i 100 zł od drużyny mężczyzn.  

Zgłoszenia (za łącznik nr 17b) do turnieju należy przesyłać  pocztą elektroniczną na adres 

zozkosz@wp.pl i j.buczkowski@wp.pl w terminie do 22 czerwca 2020 roku. 

W załączniku w rubryce „numer licencji zawodnika” wpisujemy nr licencji stałej, a w rubryce 

„numer licencji okresowej zawodnika” nic nie wpisujemy, bo numer licencji okresowej 3x3 będzie 

nadany przez ZOZKosz.  

Potwierdzone zgłoszenie po nadaniu nr licencji okresowej 3x3 zostanie odesłane.  W formie 

papierowej należy posiadać ze sobą do weryfikacji na miejscu turnieju. 
 

Do zgłoszenia należy dołączyć: 

Skan opłaty wpisowego 

Zobowiązania zawodników do reprezentowania klubu (załącznik nr 5) 
 

W przypadku zawodnika nie posiadającego licencji stałej należy dołączyć wniosek o 

przyznanie licencji stałej (załącznik nr 4) i skan opłaty za licencję stałą (20 zł). 
 

. Zawodnicy posiadający licencję do rozgrywek 5x5 w barwach jednego klubu mogą, za zgodą 

tego klubu, otrzymać licencję do rozgrywek 3x3 w barwach innego klubu. Wniosek według 

wzoru (załącznik nr  9a) wraz ze zgodą klubu macierzystego należy dołączyć do zgłoszenia 

drużyny 
 

Z poważaniem 
 

                                                                                  WICEPREZES ZOZKosz 

 Przewodniczący WGiD 

 
                                                                                             Jerzy Buczkowski 

Otrzymują: 

• Kluby 

• Kolegium Sędziów ZOZKosz 

• WZKosz Poznań 
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