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W rozgrywkach barażowych obowiązuje zasada doliczenia zdobytych punktów do tabeli końcowej 

rozgrywek. W tej fazie mogą grać zawodnicy godnie z zasadami RWS PZKosz i stosownego 

Regulaminu Cyklu. W fazie strefowej obowiązują wszystkie zaady określone w rozgrywkach fazy 

centralnej określonych w RWS PZKosz oraz odpowiedniego Regulaminu Cyklu. 

 

Turniej barażowy U19K  
Turniej będzie miał formę trzydniowych rozgrywek ligowych granych według poniższego terminarza. 

Wyniki rozgrywek doliczone zostaną do aktualnej tabeli rozgrywek ligowych i w ten sposób zostanie 

określona końcowa tabela do awansu. W turnieju będą brały udział cztery pierwsze zespoły rozgrywek.  

Terminarz 

17.12 4 1 

17.12 2 3 

18.12 1 3 

18.12 2 4 

19.12 3 4 

19.12 1 2 

 

Gospodarz meczu pokrywa koszty związane z organizacją meczu, zespół gości dojeżdża na mecz na 

własny koszt. Zgłoszenie do rozgrywek musi zostać dokonane na druku PZKosz do dnia 13.12. 

Do tej fazy rozgrywek można zgłosić 15 zawodniczek. Wycofanie zespołu z rozgrywek oraz oddanie 

meczu walkowerem będzie karane zgodnie z Regulaminem Cyklu PZKosz.  

 

 

Turniej barażowy U19M  
Turniej będzie miał formę trzydniowych rozgrywek ligowych granych według poniższego terminarza. 

Wyniki rozgrywek doliczone zostaną do aktualnej tabeli rozgrywek ligowych i w ten sposób zostanie 

określona końcowa tabela do awansu. W turnieju będą brały udział cztery pierwsze zespoły rozgrywek.  

Terminarz 

21.01 4 1 

21.01 2 3 

22.01 1 3 

22.01 2 4 

23.01 3 4 

23.01 1 2 

 

Gospodarz meczu pokrywa koszty związane z organizacją meczu, zespół gości dojeżdża na mecz na 

własny koszt. Zgłoszenie do rozgrywek musi zostać dokonane na druku PZKosz do dnia 17.01. 

Do tej fazy rozgrywek można zgłosić 15 zawodników. Wycofanie zespołu z rozgrywek oraz oddanie 

meczu walkowerem będzie karane zgodnie z Regulaminem Cyklu PZKosz.  
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Turniej barażowy U17K  
Turniej będzie miał formę trzydniowych rozgrywek ligowych granych według poniższego terminarza. 

Wyniki rozgrywek doliczone zostaną do aktualnej tabeli rozgrywek ligowych i w ten sposób zostanie 

określona końcowa tabela do awansu. W turnieju będą brały udział cztery pierwsze zespoły rozgrywek.  

Terminarz 

04.03 4 1 

04.03 2 3 

05.03 1 3 

05.03 2 4 

06.03 3 4 

06.03 1 2 

 

Gospodarz meczu pokrywa koszty związane z organizacją meczu, zespół gości dojeżdża na mecz na 

własny koszt. Zgłoszenie do rozgrywek musi zostać dokonane na druku PZKosz do dnia 28.02. 

Do tej fazy rozgrywek można zgłosić 15 zawodniczek. Wycofanie zespołu z rozgrywek oraz oddanie 

meczu walkowerem będzie karane zgodnie z Regulaminem Cyklu PZKosz.  

 

 

Turniej barażowy U17M  
Turniej będzie miał formę trzydniowych rozgrywek ligowych granych według poniższego terminarza. 

Wyniki rozgrywek doliczone zostaną do aktualnej tabeli rozgrywek ligowych i w ten sposób zostanie 

określona końcowa tabela do awansu. W turnieju będą brały udział cztery pierwsze zespoły rozgrywek.  

Terminarz 

04.03 4 1 

04.03 2 3 

05.03 1 3 

05.03 2 4 

06.03 3 4 

06.03 1 2 

 

Gospodarz meczu pokrywa koszty związane z organizacją meczu, zespół gości dojeżdża na mecz na 

własny koszt. Zgłoszenie do rozgrywek musi zostać dokonane na druku PZKosz do dnia 28.02. 

Do tej fazy rozgrywek można zgłosić 15 zawodników. Wycofanie zespołu z rozgrywek oraz oddanie 

meczu walkowerem będzie karane zgodnie z Regulaminem Cyklu PZKosz.  
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Turniej strefowy U15K  
W turnieju, rozgrywanym systemem każdy z każdym będzie brać udział sześć drużyn – pierwszy i drugi 

zespół rozgrywek WMZKosz oraz pierwsze cztery zespoły rozgrywek POZKosz. Dwie kolejki rozegrane 

zostaną u Mistrza Pomorza, dwie u Mistrzwa Warmi i Mazur. Kolejka w której spotkają się Mistrz i 

Wicemistrz WMZKosz oraz 1 z 4 zespołem oraz 2 i 3 zespołem POZKosz rozegrana zostanie 12.03 u 

zespołów wyżej sklasyfikowanych. Awans do fazy centralnej uzyskują cztery pierwsze zespoły.   

Terminarz: 

12.03 u zespołów wyżej sklasyfikowanych 

1 1 zespół WMZKosz 2 zespół WMZKosz 

2 1 zespół POZKosz 4 zespół POZKosz 

3 2 zespół POZKosz 3 zespół POZKosz 

 

19-20.03 u Mistrza Warmii i Mazur  

26-27.03 u Mistrza Pomorza 

 

Jakie kolejki zostaną rozegrane w poszczególnych turniejach zostanie rozlosowane dnia 11.03.2022 

Kolejki meczów do rozlosowania: 

 

 Kolejka A  

A1 1 zespół WMZKosz 4 zespół POZKosz 

A2 2 zespół WMZKosz 3 zespół POZKosz 

A3 1 zespół POZKosz 2 zespół POZKosz 

 Kolejka B  

B1 1 zespół WMZKosz 3 zespół POZKosz 

B2 4 zespół POZKosz 2 zespół POZKosz 

B3 2 zespół WMZKosz 1 zespół POZKosz 

 Kolejka C  

C1 1 zespół WMZKosz 2 zespół POZKosz 

C2 3 zespół POZKosz 1 zespół POZKosz 

C3 4 zespół POZKosz 2 zespół WMZKosz 

 Kolejka D  

D1 1 zespół WMZkosz 1 zespół POZKosz 

D2 2 zespół POZKosz 2 zespół WMZKosz 

D3 3 zespół POZKosz 4 zespół POZKosz 

 

Gospodarz meczu/turnieju pokrywa koszty związane z organizacją meczu, zespół gości dojeżdża na 

turniej na własny koszt. Zgłoszenie do rozgrywek musi zostać dokonane na druku PZKosz i 

zgodnie z wymogami regulaminów PZKosz do dnia 6.03. Do tej fazy rozgrywek można zgłosić 15 

zawodniczek. Wycofanie zespołu z rozgrywek oraz oddanie meczu walkowerem będzie karane zgodnie 

z Regulaminem Cyklu PZKosz.  
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Turniej strefowy U15M  
W turnieju, rozgrywanym systemem każdy z każdym będą brać udział cztery drużyny – pierwszy i drugi 

zespół rozgrywek WMZKosz oraz trzeci i czwarty zespół rozgrywek POZKosz. Dwa pierwsze zespoły 

POZKosz awnasują do fazy centralnej jako dwie pierwsze ekipy ze strefy Pomorskie – Warmińsko-

Mazurskie. Dwa pierwsze zespoły z finału strefowego awansują do fazy centralnej jako trzeci i czwarty 

zespół ze strefy 

Terminarz (gospodarz turnieju: Mistrz WMZKosz): 

1.04 1 zespół WMZKosz 2 zespół WMZKosz 

1.04 3 zespół POZKosz 4 zespół POZKosz 

2.04 4 zespół POZKosz 1 zespół WMZKosz 

2.04 2 zespół WMZKosz 3 zespół POZKosz 

3.04 3 zespół POZKosz 1 zespół WMZKosz 

3.04 2 zespół WMZKosz 4 zespół POZKosz 

 

Gospodarz turnieju pokrywa koszty związane z organizacją meczów, zespóły przyjezdne biorą udział w 

turnieju na własny koszt. Zgłoszenie do rozgrywek musi zostać dokonane na druku PZKosz i 

zgodnie z wymogami regulaminów PZKosz do dnia 28.03. Do tej fazy rozgrywek można zgłosić 15 

zawodników. Wycofanie zespołu z rozgrywek oraz oddanie meczu walkowerem będzie karane zgodnie 

z Regulaminem Cyklu PZKosz.  

 

Turniej strefowy U13M  
W turnieju, rozgrywanym systemem każdy z każdym będą brać udział cztery drużyny – pierwszy i drugi 

zespół rozgrywek WMZKosz oraz trzeci i czwarty zespół rozgrywek POZKosz. Dwa pierwsze zespoły 

POZKosz awnasują do fazy centralnej jako dwie pierwsze ekipy ze strefy Pomorskie – Warmińsko-

Mazurskie. Dwa pierwsze zespoły z finału strefowego awansują do fazy centralnej jako trzeci i czwarty 

zespół ze strefy 

Terminarz (gospodarz turnieju: trzeci zespół POZKosz): 

8.04 3 zespół POZKosz 4 zespół POZKosz 

8.04 1 zespół WMZKosz 2 zespół WMZKosz 

9.04 4 zespół POZKosz 1 zespół WMZKosz 

9.04 2 zespół WMZKosz 3 zespół POZKosz 

10.04 3 zespół POZKosz 1 zespół WMZKosz 

10.04 2 zespół WMZKosz 4 zespół POZKosz 

 

Gospodarz turnieju pokrywa koszty związane z organizacją meczów, zespóły przyjezdne biorą udział w 

turnieju na własny koszt. Zgłoszenie do rozgrywek musi zostać dokonane na druku PZKosz i 

zgodnie z wymogami regulaminów PZKosz do dnia 4.04. Do tej fazy rozgrywek można zgłosić 15 

zawodników. Wycofanie zespołu z rozgrywek oraz oddanie meczu walkowerem będzie karane zgodnie 

z Regulaminem Cyklu PZKosz.  


