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                Warszawa, dnia 29 sierpnia 2015 r. 
 
 

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 05/2015/2016 
 

dot. systemu i terminarza rozgrywek centralnych 
 

Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu PZKosz podaje system i terminarz rozgrywek 

centralnych w sezonie 2015/2016, które są uzupełnieniem Regulaminu Cyklu 3LM i 2LK oraz Regulaminu 

Cyklu Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. 

 
Uwaga! W związku z brakiem ostatecznej informacji w sprawie rozgrywek OOM w sezonie 

2015/2016, komunikat związany z tymi rozgrywkami będzie wydany oddzielnie. 

Wszystkie losowania będą dokonywane publicznie w siedzibie Polskiego Związku Koszykówki w 

Warszawie, przy ul. Ciołka 10. 

 

 

2LK 

W rozgrywkach centralnych biorą udział po dwie najlepsze drużyny z czterech stref. 

Losowanie przeprowadzone po zgłoszeniach klubów dokonanych przez prowadzące rozgrywki WZKosz 

wyłoni przyporządkowanie stref do symboli A, B, C, D - bez rozstawienia. 

Grupy półfinałowe 

Grupa I: A1, B1, C2, D2 

Grupa II: C1, D1, A2, B2 

Do turnieju finałowego awansują po dwie najlepsze drużyny z grup półfinałowych. 

W turnieju finałowym rozgrywane są wszystkie mecze (bez zaliczenia wyników z półfinałów). 

Prawo gry w 1LK uzyskują dwie najlepsze drużyny z turnieju finałowego. 

Terminy zgłoszeń, losowań, przyznania organizacji i turniejów podano w załączonej tabeli. 
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3LM 

W rozgrywkach centralnych biorą udział po cztery najlepsze drużyny z ośmiu stref. 

 

Losowanie przeprowadzone po zgłoszeniach klubów dokonanych przez prowadzące rozgrywki WZKosz 

wyłoni osiem grup półfinałowych, w każdej znajdą się cztery drużyny, po jednej z każdego koszyka: 

koszyk 1 - osiem drużyn z pierwszych miejsc w strefach 

koszyk 2 - osiem drużyn z drugich miejsc w strefach 

koszyk 3 - osiem drużyn z trzecich miejsc w strefach 

koszyk 4 - osiem drużyn z czwartych miejsc w strefach 

 

Uwaga! Przyporządkowanie drużyn do grup zależeć będzie od losowania. Drużyny z jednej strefy nie 

mogą się znaleźć w tej samej grupie półfinałowej (nie dotyczy drużyn, które otrzymały prawo gry na 

zasadzie "dzikiej karty"). 

 

Do turniejów finałowych awansują po dwie najlepsze drużyny z grup półfinałowych. 

W turniejach finałowych rozgrywane są wszystkie mecze (bez zaliczenia wyników z półfinałów). 

Losowanie przeprowadzone po zakończeniu półfinałów wyłoni cztery grupy finałowe, w każdej znajdą się 

cztery drużyny, po dwie z każdego koszyka: 

koszyk 1 - drużyny z pierwszych miejsc w grupach półfinałowych 

koszyk 2 - drużyny z drugich miejsc w grupach półfinałowych 

 

Uwaga! Przyporządkowanie drużyn do grup zależeć będzie od losowania. Drużyny z jednej strefy nie 

mogą się znaleźć w tej samej grupie finałowej (nie dotyczy drużyn, które otrzymały prawo gry na 

zasadzie "dzikiej karty"). Drużyny z jednej grupy półfinałowej nie mogą się znaleźć w tej samej grupie 

finałowej. 

 

Prawo gry w 2LM uzyskują dwie najlepsze drużyny z każdego turnieju finałowego. 

Terminy zgłoszeń, losowań, przyznania organizacji i turniejów podano w załączonej tabeli. Losowanie 

finałów odbędzie się 18/04/2016 roku. 
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U22K 

W rozgrywkach centralnych biorą udział po dwie najlepsze drużyny z ośmiu stref. 

 

Grupy półfinałowe 

Losowanie przeprowadzone po zgłoszeniach klubów dokonanych przez prowadzące rozgrywki WZKosz 

wyłoni cztery grupy półfinałowe, w każdej znajdą się cztery drużyny, po jednej z każdego koszyka: 

koszyk 1 - drużyny z pierwszych miejsc w czterech najwyżej sklasyfikowanych strefach wg rankingu 

Wydziału Szkolenia PZKosz 

koszyk 2 - drużyny z pierwszych miejsc w czterech niżej sklasyfikowanych strefach wg rankingu Wydziału 

Szkolenia PZKosz 

koszyk 3 - drużyny z drugich miejsc w czterech najwyżej sklasyfikowanych strefach wg rankingu 

Wydziału Szkolenia PZKosz 

koszyk 4 - drużyny z drugich miejsc w czterech niżej sklasyfikowanych strefach wg rankingu Wydziału 

Szkolenia PZKosz 

Uwaga! Przyporządkowanie drużyn do grup zależeć będzie od losowania. Drużyny z jednej strefy nie 

mogą się znaleźć w tej samej grupie półfinałowej (nie dotyczy drużyn, które otrzymały prawo gry na 

zasadzie "dzikiej karty").  

 

Do turnieju finałowego awansują po dwie najlepsze drużyny z grup półfinałowych. 

 

Turniej finałowy 

Turniej finałowy rozgrywany jest w dwóch grupach, po których następują półfinały o miejsca 1-4, finał 

oraz mecze o miejsca 3, 5 i 7. 

Podział na grupy w turnieju finałowym: 

Grupa A - I/1, II/1, III/2, IV/2 

Grupa B - III/1, IV/1, I/2, II/2 

 

Terminy zgłoszeń, losowań, przyznania organizacji i turniejów podano w załączonej tabeli. 
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U20M, U18K, U18M, U16K, U16M 

W rozgrywkach centralnych biorą udział po cztery najlepsze drużyny z czterech najwyżej 

sklasyfikowanych stref wg rankingu Wydziału Szkolenia PZKosz oraz po trzy drużyny z czterech niżej 

sklasyfikowanych stref wg rankingu Wydziału Szkolenia PZKosz. 

 

Grupy ćwierćfinałowe 

Losowanie przeprowadzone po zgłoszeniach klubów dokonanych przez prowadzące rozgrywki WZKosz 

wyłoni sześć grup ćwierćfinałowych, w każdej znajdą się cztery drużyny, po jednej z każdego koszyka: 

koszyk 1 - drużyny z pierwszych miejsc w czterech niżej sklasyfikowanych strefach wg rankingu Wydziału 

Szkolenia PZKosz i drużyny z drugich miejsc w dwóch najwyżej sklasyfikowanych strefach wg rankingu 

Wydziału Szkolenia PZKosz 

koszyk 2 - drużyny z drugich miejsc w sześciu niżej sklasyfikowanych strefach wg rankingu Wydziału 

Szkolenia PZKosz 

koszyk 3 - drużyny z trzecich miejsc w sześciu najwyżej sklasyfikowanych strefach wg rankingu Wydziału 

Szkolenia PZKosz 

koszyk 4 - drużyny z trzecich miejsc w dwóch niżej sklasyfikowanych strefach wg rankingu Wydziału 

Szkolenia PZKosz i drużyny z czwartych miejsc w czterech wyżej sklasyfikowanych strefach wg rankingu 

Wydziału Szkolenia PZKosz 

 

Uwaga! Przyporządkowanie drużyn do grup zależeć będzie od losowania. Drużyny z jednej strefy nie 

mogą się znaleźć w tej samej grupie ćwierćfinałowej (nie dotyczy drużyn, które otrzymały prawo gry na 

zasadzie "dzikiej karty").  

 

Do półfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy ćwierćfinałowej. 
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Grupy półfinałowe 

Losowanie przeprowadzone po zakończeniu ćwierćfinałów wyłoni cztery grupy półfinałowe, w każdej 

znajdą się cztery drużyny, po jednej z każdego koszyka: 

koszyk 1 - drużyny z pierwszych miejsc w czterech najwyżej sklasyfikowanych strefach wg rankingu 

Wydziału Szkolenia PZKosz 

koszyk 2 - cztery najlepsze drużyny z pierwszych miejsc w grupach ćwierćfinałowych według kryteriów 

podanych poniżej 

koszyk 3 - dwie najsłabsze drużyny z pierwszych miejsc oraz dwie najlepsze drużyny z drugich miejsc w 

grupach ćwierćfinałowych według kryteriów podanych poniżej 

koszyk 4 - cztery najsłabsze drużyny z drugich miejsc w grupach ćwierćfinałowych według kryteriów 

podanych poniżej 

 

O przydziale drużyn z ćwierćfinałów do koszyków 2, 3, 4 decydują kolejno: 

1. Większa liczba punktów meczowych w tabeli końcowej ćwierćfinału 

2. Lepsza różnica punktów koszowych w tabeli końcowej ćwierćfinału 

3. Większa liczba zdobytych punktów koszowych w tabeli końcowej ćwierćfinału 

4. Losowanie 

 

Uwaga! Przyporządkowanie drużyn do grup zależeć będzie od losowania. Drużyny z jednej strefy nie 

mogą się znaleźć w tej samej grupie półfinałowej (nie dotyczy drużyn, które otrzymały prawo gry na 

zasadzie "dzikiej karty"). Drużyny z jednej grupy ćwierćfinałowej nie mogą się znaleźć w tej samej grupie 

półfinałowej. 

Do turnieju finałowego awansują po dwie najlepsze drużyny z grup półfinałowych. 

 

Turniej finałowy 

Turniej finałowy rozgrywany jest w dwóch grupach, po których następują półfinały o miejsca 1-4, finał 

oraz mecze o miejsca 3, 5 i 7. 

Podział na grupy w turnieju finałowym: 

Grupa A - I/1, II/1, III/2, IV/2 

Grupa B - III/1, IV/1, I/2, II/2 

Terminy zgłoszeń, losowań, przyznania organizacji i turniejów podano w załączonej tabeli. 
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U14K i U14M 

W rozgrywkach centralnych biorą udział po cztery najlepsze drużyny z ośmiu stref. 

 

Grupy ćwierćfinałowe 

Losowanie przeprowadzone po zgłoszeniach klubów dokonanych przez prowadzące rozgrywki WZKosz 

wyłoni osiem grup ćwierćfinałowych, w każdej znajdą się cztery drużyny, po jednej z każdego koszyka: 

koszyk 1 - drużyny z pierwszych miejsc w strefach 

koszyk 2 - drużyny z drugich miejsc w strefach  

koszyk 3 - drużyny z trzecich miejsc w strefach  

koszyk 4 - drużyny z czwartych miejsc w strefach  

Gospodarzami turniejów ćwierćfinałowych są drużyny z koszyka 1. 

 

Uwaga! Przyporządkowanie drużyn do grup zależeć będzie od losowania. Drużyny z jednej strefy nie 

mogą się znaleźć w tej samej grupie ćwierćfinałowej (nie dotyczy drużyn, które otrzymały prawo gry na 

zasadzie "dzikiej karty").  

 

Do półfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy ćwierćfinałowej. 

 

Grupy półfinałowe 

Losowanie przeprowadzone po zakończeniu ćwierćfinałów wyłoni cztery grupy półfinałowe, w każdej 

znajdą się cztery drużyny, po dwie z każdego koszyka: 

koszyk 1 - drużyny z pierwszych miejsc w grupach ćwierćfinałowych 

koszyk 2 - drużyny z drugich miejsc w w grupach ćwierćfinałowych 

 

Uwaga! Przyporządkowanie drużyn do zależeć będzie od losowania. Drużyny z jednej strefy nie mogą się 

znaleźć w tej samej grupie półfinałowej (nie dotyczy drużyn, które otrzymały prawo gry na zasadzie 

"dzikiej karty"). Drużyny z jednej grupy ćwierćfinałowej nie mogą się znaleźć w tej samej grupie 

półfinałowej. 

 

Do turnieju finałowego awansują po dwie najlepsze drużyny z grup półfinałowych. 
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Turniej finałowy 

Turniej finałowy rozgrywany jest w dwóch grupach, po których następują półfinały o miejsca 1-4, finał 

oraz mecze o miejsca 3, 5 i 7. 

Podział na grupy w turnieju finałowym: 

Grupa A - IX/1, X/1, XI/2, XII/2 

Grupa B - XI/1, XII/1, IX/2, X/2 

 

Terminy zgłoszeń, losowań, przyznania organizacji i turniejów podano w załączonej tabeli. 

 

                                                                   

  

Otrzymują: 

• Wojewódzkie Związki Koszykówki 
• Wydział Szkolenia Departamentu Sportu PZKosz 
• Pełnomocnik Zarządu ds. Komisarzy 
• Przewodniczący Komisji Rozgrywek 
• Przewodniczący Komisji Licencyjnej 
• Kolegium Sędziów PZKosz 
• Redakcja PZKosz.pl 

 


