KRAKOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
CRACOW BASKETBALL FEDERATION
os. Zgody 13 A
31-950 KRAKÓW

tel./fax + 48 12 643 63 98
www.kozkosz.pl

konto: 41 1500 1979 1219 7002 0172 0000

e-mail: sekretariat@kozkosz.pl

Kraków, dnia 17.08.2020

REGULAMIN OPŁAT KRAKOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI NA SEZON
2020/2021
Ustala się następujące kwoty obowiązujące w sezonie 2020/2021
1. Wpisowe do rozgrywek
- 2 liga kobiet
ustali organizator rozgrywek
- 3 liga mężczyzn
700 zł
- klasa juniorów (-ek) starszych
350 zł
- klasa juniorów (-ek)
350 zł
- klasa kadetów (-ek)
350 zł
- klasa młodzików (-czek)
200 zł
- klasa dziewcząt i chłopców
bez opłat
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do rozgrywek jest równoczesne wpłacenie wpisowego w wysokości
odpowiadającej danej klasie do dnia 21.08.2020.

2. Opłata za licencje okresową zawodnika:
- 2 liga kobiet
- 3 liga mężczyzn
- juniorzy ( - rki) starsi
- juniorzy ( - rki)
- kadeci (-tki)
- młodzicy –(czki)
- chłopcy
- dogłoszenie zawodnika

100 zł
100 zł
70 zł
70 zł
70 zł
35 zł
20 zł
20 zł

- Opłata za licencje okresowe juniorów starszych i juniorów zgłoszonych do rozgrywek w 3 lidze
mężczyzn wynosi – 70 zł, jeżeli w zespole występującym w 3 LM grają wyłącznie zawodnicy w wieku
juniora starszego i juniora. Wpisowe takiego zespołu wynosi 350 zł. Dodatkowe (w trakcie sezonu)
zgłoszenie zawodnika niespełniającego powyższych kryteriów spowoduje konieczność dopłaty do
WSZYSTKICH licencji okresowych, oraz wpisowego.

- Przy dodatkowym zgłoszeniu zawodnika (po rozpoczęciu rozgrywek) do 2 ligi kobiet i 3 ligi
mężczyzn, opłata licencyjna zostaje zwiększona o 100 % (z wyjątkiem zawodników własnych oraz
powracających z wypożyczenia).
3. Oplata za licencję okresową trenera:
- w 2 LK i 3 LM
- w pozostałych klasach
- asystent trenera

200 zł
150 zł
50 % opłaty trenerskiej

Dla trenerów, którzy nie brali udziału w konferencji szkoleniowej przed sezonem
(wrzesień 2020), opłaty wzrastają o 200 %
4. Opłata za wypożyczenie zawodnika
- do 2 ligi kobiet i 3 ligi mężczyzn
- do pozostałych klas rozgrywkowych

250 zł
100 zł

5. Opłata transferowa
a. dla zawodników występujących w 2 LK i 3 LM
b. pozostałe rozgrywki

200 zł
150 zł

6. Opłata za zawarcie umowy szkoleniowej –wnosi klub pozyskujący

250 zł

7. Protesty
Przy składaniu wszelkiego rodzaju protestów związanych z rozegranymi meczami kluby
zobowiązane są do wpłacenia kaucji w następujących wysokościach:
- 3 liga mężczyzn
- juniorzy starsi, juniorki starsze
- juniorzy, juniorki
- pozostałe rozgrywki

300 zł
250 zł
250 zł
200 zł

8. Kaucja odwoławcza – odwołanie od decyzji organu I instancji

250 zł

9. decyzje KOZKosz związane z ekwiwalentem za wychowanka,
lub wydaniem Listu Czystości z urzędu
(dla osób fizycznych)

250 zł
100 zł

10. Opłata za nowy certyfikat hali
- za przedłużenie posiadanego certyfikatu hali
powyższe opłaty nie dotyczą hal weryfikowanych przez WR PZKosz,
posiadających aktualny certyfikat PZKosz

100 zł
50 zł

11. Zespoły, które do swoich nazw wprowadzają nazwę sponsora,

zobowiązane są wpłacić za każdą nazwę sponsora
Nazwa drużyny może składać się najwyżej z czterech członów

100 zł

12. Zmiana nazwy drużyny

200 zł

13. Zmiana terminu meczu

50 zł

Ekwiwalent dla klubu za wyszkolenie zawodnika - wychowanka zmieniającego po raz pierwszy
barwy klubowe (maksymalnie) RWS § 99, ust. 1
- do rozgrywek Ekstraklasy Mężczyzn
- do rozgrywek Ekstraklasy Kobiet
- do rozgrywek 1 Ligi Mężczyzn
- do rozgrywek 1 Ligi Kobiet
- do rozgrywek 2 Ligi Mężczyzn
- do rozgrywek niższego cyklu seniorów lub U19 i U17
- do rozgrywek U15
- do rozgrywek U13 lub dla zawodników młodszych
- jeśli zawodnik-wychowanek w okresie 12 miesięcy przed datą
wystawienia listu czystości występował w reprezentacji Polski
w oficjalnych zawodach FIBA lub kwalifikacjach do nich

30 000
20 000
12 000
8 000
10 000
6 000
4 000
2 000

+ 25 %

