
 

 

 

 

 

Instrukcja zgłoszeń do rozgrywek ŁZKosz 

 

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia drużyny: 

 Prawidłowo wypełniony formularz w systemie ESOR, zawierający wszystkie wymagane dane, zwłaszcza 
kontaktowe 

 W ciągu tygodnia od rozpoczęcia rozgrywek należy dodać zdjęcie drużyny 

 

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia zawodników: 

W każdym przypadku: 

 prawidłowo wypełniony formularz w systemie ESOR, zawierający wszystkie dane, m.in.: pozycję i wzrost 
zawodnika (wymóg PZKosz) 

 zdjęcie przedstawiające wyłącznie twarz zawodnika 
 wniosek zbiorowy o licencje okresowe, wygenerowany z systemu ESOR i podpisany przez 

przedstawiciela klubu (pole na pieczęć ŁZKosz należy pozostawić puste) – UWAGA: NIE BĘDĄ JUŻ 
UŻYWANE I POTRZEBNE INDYWIDUALNE WNIOSKI O LICENCJĘ OKRESOWĄ, WYSTARCZY 
WYGENEROWANY WNIOSEK ZBIOROWY Z ESOR 

 podpisane zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych na dany sezon 
 oświadczenie RODO (tylko w przypadku zawodników, którzy zgłaszani są do rozgrywek po raz pierwszy, 

lub nie uczestniczyli w nich w sezonach 2018/2019 i 2019/2020) 
 wniosek o licencję stałą PZKosz (tylko w przypadku zawodników, którzy jej jeszcze nie posiadają) 

Ponadto, w zależności od typu licencji: 

Typ licencji „własny” – wyłącznie dokumenty, wyszczególnione powyżej 

Typ licencji „transfer”: 

 list czystości  
 promesa licencji okresowej, wystawiona przez PZKosz (tylko w przypadku transferów spoza 

województwa) 

Typ licencji „wypożyczenie” 

 umowa wypożyczenia 
 promesa licencji okresowej, wystawiona przez PZKosz (wyłącznie w przypadku wypożyczeni spoza 

województwa) 

Typ licencji „przejęcie” 

 umowa przejęcia sekcji, zawarta między klubami, wraz z imienną listą zawodników, objętych umową 
 zgoda zawodnika (opiekuna prawnego) na przejście w ramach umowy przejęcia sekcji 



Typ licencji „szkoleniowa” 

 umowa szkoleniowa między klubami wraz z załącznikiem, zawierającym listę objętych nią zawodników 

Typ licencji „zagraniczny” 

 zgoda Zarządu Polskiego Związku Koszykówki na udział zawodnika zagranicznego w rozgrywkach 

Typ licencji „amatorska” – wyłącznie dokumenty, wyszczególnione powyżej, z wyjątkiem wniosku o licencję stałą 
PZKosz (obowiązuje wyłącznie w cyklach U11 i U12) 

 

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia trenera: 

 prawidłowo wypełniony formularz w systemie ESOR, zawierający wszystkie wymagane dane 
 zdjęcie trenera 
 w przypadku trenerów, którzy nie posiadają licencji stałej PZKosz, należy najpierw uzyskać ją w Polskim 

Związku Koszykówki 

 

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia hali: 

 prawidłowo wypełniony formularz w systemie ESOR 
 arkusz weryfikacji obiektu sportowego (wyłącznie w przypadku hal, które nie były wykorzystywane do 

rozgrywek w poprzednim sezonie lub zaszły w nich istotne zmiany funkcjonalne) 

 

Wydział Rozgrywek uprzejmie prosi o zwrócenie uwagi, aby skany wszystkich dokumentów, ładowane do systemu 
ESOR były czytelne.  


