
 

Komunikat   Komisji   ds.   Rozgrywek   Podokręgu   Słupsk 

Komisja informuje,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  24.03.2021r  podjęła  

następujące  decyzje dotyczące   sezonu 2020/2021: 

 

A. Organizacja rozgrywek 

  
                   Komisja wyraziła zgodę na zmianę obligatoryjnego terminu rozegrania meczu. 

 

1) SK Junior „D2” gr. I mecz MKS „ Lew” Lębork – KS Gryf Słupsk  zostanie rozegrany 

w dniu 06.06.2021r o godz. 13.00.  

 

   Komisja nie wyraziła zgodę na zmianę terminu rozegrania meczu. 

 

1) SK Junior „C2” mecz MKS „ Jantar” Ustka – UKS „Byki” Słupsk  zostanie rozegrany 

w dniu 10.04.2021r o godz. do wyznaczenia przez gospodarza.  

Podstawa: Komunikat Komisji ds. Rozgrywek z dnia 03.03.2021r 

 

2) SK Junior „D1” gr. I mecz KS „ Jantaria” Pobłocie – UKS GAP Bruskowo Wielkie  

zostanie rozegrany w dniu 29.05.2021r o godz. 14.00. Brak zgody drużyny 

gospodarza na zmianę terminu. 

 

B. Inne sprawy 

 
1) W związku z pismem Zarządu  MKS„ Piast U-57” Człuchów o wycofaniu  zespołu          

z rozgrywek SK Junior „C1”, komisja postanowiła: wycofać w/w zespół                     

z rozgrywek. Drużyny rozgrywające mecze w określonych terminach z wycofaną 

drużyną są zespołami pauzującymi.  

                    Podstawa: Reg. Rozgr…Art. 16 pkt 16.1w związku z Art. 16 pkt 16.3 ppkt 16.3.1 

       Ponadto zgodnie z Taryfikator  Sankcji Finansowych … Rozdz. I pkt. A ppkt. 2f, 

nakłada  na MKS„ Piast U-57” Człuchów karę finansową w wysokości 300 zł.  

 
2) Komisja kolejny raz   informuje, że w związku z panującą sytuacją 

epidemiologiczną na terenie kraju mecze przełożone przez kluby muszą zostać 

rozegrane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty planowanej kolejki. 

Ponadto nie będą wydawane zgody na przełożenie meczów, wnioskowane przez 

kluby, po ostatniej kolejce rundy rozgrywkowej.  

 

Komisja informuje, że  zgodnie  z  obowiązującym  regulaminem nie będą    

merytorycznie rozpatrywane  wnioski o zmianę gospodarza lub terminu meczu 

(dotyczy wszystkich klas rozgrywkowych) złożone później niż na 14 dni przed 

terminem wynikającym z terminarza bez  zgody drużyny  przeciwnej, podania 

przyczyny zmiany terminu i  wniesienia  opłaty  manipulacyjnej.  

 

 

                                 Przewodniczący Komisji  ds.  Rozgrywek  Podokręgu  Słupsk 

                                                                             (-) Zenon SZULC 

 


