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L.dz. 095/WR/21

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2021 r.

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 57/2020/2021
dot. Terminy rozgrywek młodzieżowych na szczeblu centralnym

Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu Polskiego Związku Koszykówki przekazuje poniżej
treść Komunikatu PZKosz dotyczącą aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie rozgrywek i
treningów:
Polski Związek Koszykówki informuje, że w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzoną Rozporządzeniem zmieniającym z dnia 15 kwietnia 2021
roku od dnia 16 kwietnia 2021 roku zostaje wznowione współzawodnictwo dzieci i młodzieży w
koszykówce. Zmienione rozporządzenie dopuszcza organizację zajęć sportowych ( treningi ) oraz
zawodów sportowych ( mecze i turnieje ) , o ile odbywają się w ramach współzawodnictwa
organizowanego przez odpowiedni polski związek sportowy.
W świetle powyższego oraz decyzji Zarządu PZKosz z dnia 12 kwietnia, Wydział Rozgrywek
zawiadamia, że z dniem 1 maja wznowione zostają rozgrywki młodzieżowe na szczeblu centralnym.
W załączeniu przekazujemy „Terminy „Rozgrywek centralnych w sezonie 2020/2021 – wersja z 16
kwietnia 2020 r.”
Prosimy kluby – organizatorów przyznanych turniejów ćwierćfinałowych w cyklach U17K, U17M i U15K,
o jak najszybsze przesłanie aktualnych komunikatów organizacyjnych a wiodące WZKosz-e, o
przesłanie

brakujących

zgłoszeń

do

pozostałych

cykli

w

podanych

terminach,

na

adres

rozgrywki@pzkosz.pl .
Wyrażamy nadzieje że nowe terminy umożliwią rozegranie brakujących meczów w strefach i pozwolą
zespołom na przygotowanie do rozgrywek na szczeblu centralnym PZKosz.
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Wojewódzkie Związki Koszykówki
Kluby U17K, U17M i U15K
Wydział Szkolenia Departamentu Sportu PZKosz
Wiceprezes Zarządu ds. Komisarzy
Członek Zarządu ds. Rozgrywek
Wydział Sędziowski PZKosz
Członek Zarządu ds. Marketingu i PR
redakcja PZKosz.pl
administrator ESOR

