
ŁÓDZKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 
 

 
 

 

REGULAMIN OPŁAT 

W SEZONIE 2020/2021 



§ 1 

Ustala się następujące opłaty związane z rozgrywkami organizowanymi przez Łódzki Związek Koszykówki. 

L.p. Tytuł pobrania opłaty kwota w zł 

1 Zgłoszenie drużyny do rozgrywek – w tym opłata za licencje zawodnicze i trenerskie bez ograniczeń 
oraz 1 blok protokołów na każde trzy drużyny zgłoszone do rozgrywek  

1.1 3 liga mężczyzn (3 LM)  1.400   

1.2 2 liga kobiet (2 LK) - niezależnie od opłaty pobieranej przez WOZKosz 1.000 

1.3 U19 M i U19 K 1.200  

1.4 U17 M i U17 K 1.000  

1.5 U15 M i U15 K 800 

1.6 U13 M i U13 K 400 

1.7 U12 M i U12 K 300 

1.8 U11 M i U11 K 200 

1.9 
Zgłoszenie drugiej i każdej kolejnej drużyny w tym samym cyklu 
rozgrywkowym 50% opłaty podstawowej 

1.10 Zgłoszenie pięciu drużyn w rozgrywkach od U19 do U13 50% opłaty należnej za każdą 
z drużyn 

1.11 
Zgłoszenie drużyny w rozgrywkach seniorskich przez klub 
uczestniczący w rozgrywkach centralnych. 50% opłaty podstawowej 

2 Nadanie licencji stałej PZKosz  20 

3 Wniesienie protestu dotyczącego meczu 

3.1 Dokończenie procedury protestu 250 

3.2 Niedokończenie procedury protestu 150 

4 

Zmiana terminu lub gospodarza meczu:  
*za termin meczu przyjmuje się: 
- datę ujętą w terminarzu (w przypadku przełożenia meczu na termin późniejszy) 
- nową datę meczu (w przypadku przełożenia meczu na termin wcześniejszy) 

 

 W terminie powyżej 14 dni przed meczem Bez opłat 

 W terminie 7-14 dni przed meczem 50 

 W terminie mniejszym niż 7 dni do meczu 100 

6 Zmiana nazwy drużyny 100 

7 Wydanie certyfikatu obiektu sportowego 100 

8 Dodatkowa opłata za nieobecność trenera na konferencji licencyjnej 200 

9 Wypożyczenie zawodnika do rozgrywek 



9.1 Seniorskich 125 

9.2 Młodzieżowych 75 

9.3 Dziecięcych 50 

9.4 Opłata za wypożyczenie, gdy jeden z klubów, biorących w nim udział (klub macierzysty 
lub klub przyjmujący) posiada zadłużenie wobec ŁZKosz z poprzedniego sezonu 

200% opłaty 
podstawowej 

10 Opłata transferowa dla zawodników zmieniających barwy klubowe 

10.1 W ramach województwa łódzkiego 200 

10.2 Pomiędzy klubami mającymi siedziby w różnych województwach 250 

10.3 Przejęcie zawodnika w przypadku przejmowania sekcji lub drużyny pomiędzy klubami. 75 

10.4 Opłata transferowa, gdy jeden z klubów, biorących udział w transferze (klub macierzysty 
lub klub przyjmujący) posiada zadłużenie wobec ŁZKosz z poprzedniego sezonu 

200% opłaty 
podstawowej 

11 Wniesienie odwołania do Komisji Odwoławczej PZKosz 500 

12 
Wniesienie odwołania od decyzji Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek w sprawach 
niezwiązanych z naruszeniem Regulaminu Wykroczeń Administracyjnych 

200 

13 Podpisanie umowy szkoleniowej (wnosi klub pozyskujący) 250 

14 Wycofanie drużyny z rozgrywek seniorskich lub młodzieżowych 

14.1 Przed dniem 21.09.2020 0 

14.2 W dniu 21.09.2020 lub po tym terminie, ale przed rozgrywkami 500 

14.3 Po rozpoczęciu rozgrywek 1500 

15 Wycofanie drużyny z rozgrywek U12 i U11 

15.1 Przed dniem 2.11.2019 0 

15.2 W dniu 2.11.2019 lub po tym terminie 250 

16 Uregulowanie zaległych należności (przekraczających kwotę 200zł) wobec ŁZKosz po terminie 
określonym  

16.1 W terminie 15.05.2021 – 31.05.2021 kwota należności powiększona o 15% 

16.2 W terminie 01.06.2021 – 31.07.2021 kwota należności powiększona o kolejne 
30% 

16.3 Po terminie 31.07.2021 
odmowa przyjęcia klubu do rozgrywek w 
kolejnym sezonie i następnych 

16.4 
Kluby regulujące zaległe płatności po 15.05.2021, zobowiązane będą w następnym sezonie o 
uregulowanie należności za zgłoszenia swoich drużyn i opłat członkowskich w wysokości przynajmniej 
50% przez pierwszym meczem.  



17 Niedotrzymanie terminu weryfikacji dokumentów – za każdy dzień zwłoki 10 

18 Wydanie Listu Czystości z urzędu – opłatę wnosi klub, który nie wydał Listu Czystości 200 

19 Podjęcie decyzji przez WR ŁZKosz w sprawie wysokości ekwiwalentu za wychowanka 200 

20 Członkowska składka roczna 300 

21 Opłata klubu nie biorącego udziału w rozgrywkach ŁZKosz, lecz biorącego udział w rozgrywkach  

21.1 Ekstraklasa Mężczyzn  1.000 

21.2 Ekstraklasa Kobiet i 1 Liga Mężczyzn  750 

21.3 1 Liga Kobiet i 2 Liga Mężczyzn 500 

21.4 2 Liga Kobiet  250 

22 Pakiet wyposażenia stolika sędziowskiego (2 markery fauli drużyny, wskaźnik 
naprzemiennego posiadania piłki, komplet tabliczek fauli zawodnika)  

do 100 

 

§ 2 

We wszystkich przypadkach, w których w niniejszym Regulaminie jest mowa o zawodnikach należy przez 

analogię rozumieć zawodniczki.  

§ 3 

Decyzje dotyczące pobierania opłaty podejmuje Wydział Rozgrywek i biuro ŁZKosz. 

§ 4 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd ŁZKosz w dniu 11.08.2020 i wchodzi w życie z dniem 12.08.2020. 

Traci moc regulamin z dnia 05.07.2019 

 


