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Konferencja przedsezonowa WOZKosz WM dnia 8 września 2018 
 

Miejsce: OSiR Polna ul. Polna 7A, Warszawa 
 

Program konferencji 

czas temat prowadzący miejsce 

11:00 12:30 Zebranie przedsezonowe 
rozgrywki męskie Michał Gbur Aula 

12:30 13:15 
Zmiany w Regulaminach rozgrywek 

U14 i młodsi 
ESOR 

Michał Gbur Aula 

13:15 13:45 Przepisy gry – nowe wytyczne Kolegium 
Sędziów Aula 

14:00 17:00 Konferencja szkoleniowa dla trenerów  Hala 

17:00 18:00 Zebranie przedsezonowe 
rozgrywki żeńskie Michał Gbur Aula 

 

Wykładowcy przedsezonowej konferencji dla trenerów: 

Wojciech Rogowski - trener 

„Założenia zachowań ofensywnych zawodników na podstawie założeń Reprezentacji Polski U14/U16” 

„System pracy na treningu w amerykańskich uczelniach ligi NCAA” 

Jarosław Stec - Sportopedic 

„Prewencja urazów jako wprowadzenie do motoryki.” 

Jolanta Komór - lekarz ortopeda traumatolog 

„Urazy sportowe wśród młodych sportowców. Droga do trwałego i bezpiecznego powrotu do 
treningu” 



 

Uwagi do konferencji szkoleniowej 

 Zgodnie z regulaminem konferencja przedsezonowa jest pozycją obowiązkową dla trenerów o 
określonych kryteriach, dlatego wyciągając wnioski z lat ubiegłych i szanując wykładowców 
jesteśmy zmuszeni do sformalizowania potwierdzenia udziału. Na liście podpis może złożyć 
WYŁĄCZNIE osoba tam wymieniona. 

 Prosimy o zaplanowanie podróży by dotrzeć na czas i potwierdzić swoją obecność podpisem 
nie później niż na 15 minut przed początkiem zajęć na hali. 

 Jako WOZKosz WM nie zapewniamy wyżywienia, napojów oraz materiałów do notowania 
dlatego prosimy o własne zabezpieczenie. 

 Cała konferencja będzie rejestrowana i będzie dostępna dla wszystkich uczestników. 
 

                  Michał Lesiński 

Prezes WOZKosz W.M. 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 
 
 
 
Dotyczy konferencji przedsezonowej dla trenerów. 
 
 
 
 
 
W hali sportowej zostanie przeprowadzona konferencja dla trenerów ubiegających się o licencje 
okresową na sezon 2018/19: 

1. Udział w konferencji jest warunkiem uzyskania licencji okresowej trenera uprawniającej do 
prowadzenia drużyn w rozgrywkach mistrzowskich WOZKosz WM w sezonie 2018/2019. 

2. Z udziału w konferencji zwolnione są osoby, które brały udział w konferencji licencyjnej PZKosz lub 
innej przedsezonowej konferencji trenerskiej (certyfikat z tych konferencji należy dołączyć do e-
zgłoszenia w ESOR). 

3. Do prowadzenia spotkań organizowanych przez WOZKosz WM uprawnione są ponadto osoby 
posiadające licencje okresowe PZKosz uprawniające do prowadzenia zespołów w ligach PLK i 
PZKosz w sezonie 2018/2019 bez konieczności udziału w naszej konferencji i bez żadnych opłat.  

4. Osoby nie uczestniczące w żadnej konferencji wnoszą opłatę w wysokości 200 zł.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


