KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017
ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
z dnia 29.05.2017r.
Spis treści:
1.Uchwała nr 173/Z/2017 z dnia 29.05.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 29.05.2017r.
2.Uchwała nr 174/Z/2017 z dnia 29.05.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet
Członków Pomorskiego ZPN - MKS Chojniczanka 1930 SA z siedzibą w Chojnicach.
3.Uchwała nr 175/Z/2017 z dnia 29.05.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet
Członków Pomorskiego ZPN - SPNP Boca Gdańsk.
4.Uchwała nr 176/Z/2017 z dnia 29.05.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet
Członków Pomorskiego ZPN - GKP Barca Bolszewo.
5.Uchwała nr 177/Z/2017 z dnia 29.05.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyznania
wyróżnień w formie odznak „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN”.
6.Uchwała nr 178/Z/2017 z dnia 29.05.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia
Postanowień finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w
sezonie 2017/2018.
7.Uchwała nr 179/Z/2017 z dnia 29.05.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia ramowego
kalendarza rozgrywek w piłkę nożną organizowanych przez Pomorski ZPN w rundzie jesiennej sezonu
2017/2018.
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-1Uchwała nr 173/Z/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 29.05.2017r.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN odbywającego się w dniu
29.05.2017r. w przedstawionej wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
II.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-2Uchwała nr 174/Z/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - MKS Chojniczanka 1930 SA z siedzibą w
Chojnicach.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 15 i art. 12 § 1 ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie
postanawia się co następuje:
I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet
Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje klub: Miejski Klub Sportowy Chojniczanka
1930 Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS pod numerem
0000677950.
II.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-3Uchwała nr 175/Z/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - SPNP Boca Gdańsk.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 15 i art. 12 § 1 ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie
postanawia się co następuje:
I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet
Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje klub: Stowarzyszenie Piłki Nożnej Plażowej
Boca z siedzibą w Gdańsku wpisany do ewidencji klubów sportowych i związków sportowych
nieprowadzących działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Gdańsk pod numerem 133.
II.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
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Radosław Michalski
-4Uchwała nr 176/Z/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - GKP Barca Bolszewo.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 15 i art. 12 § 1 ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie
postanawia się co następuje:
I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet
Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje klub: Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo z
siedzibą w Wejherowie wpisany do ewidencji innych klubów sportowych niż uczniowskie kluby
sportowe, w formie stowarzyszenia, nieprowadzącego działalności gospodarczej Starosty
Wejherowskiego pod numerem 96.
II.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-4Uchwała nr 177/Z/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyznania wyróżnień w formie odznak „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN”.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 66 § 1, § 3 i § 4 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia
się, co następuje:
I.Na wniosek Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN za działalność na rzecz rozwoju polskiej i
pomorskiej piłki nożnej przyznaje się wyróżnienia i nadaje:
a) złotą odznakę „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” dla:
- Wojciecha Łazarka.
b) srebrną odznakę „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” dla:
- Mariusza Misiaka,
- Edwarda Nagórskiego,
- Krzysztofa Pruszaka,
- Andrzeja Syldatke,
- Jana Syldatke,
- Mariana Syldatke,
- Jarosława Witek,
- Ryszarda Witek.
II.Realizację Uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-6Uchwała nr 178/Z/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
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w sprawie zatwierdzenia Postanowień finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną
Pomorskiego ZPN w sezonie 2017/2018.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 4 i 5 w związku z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia
się co następuje:
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się Postanowienia finansowe
dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 2017/2018.
II.Tekst Postanowień, będący załącznikiem do Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną
Pomorskiego ZPN na sezon 2016/2017 i następne, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
III.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącym Komisji ds.
Rozgrywek Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 178/Z/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Postanowień finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną
Pomorskiego ZPN w sezonie 2017/2018

POSTANOWIENIA FINANSOWE
DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
w sezonie 2017/2018
1.Kluby - członkowie Pomorskiego ZPN zobowiązane są dokonać wpłaty składki członkowskiej w
wysokości i terminach określonych w odrębnej uchwale Zarządu Pomorskiego ZPN.
2.Kluby - członkowie Pomorskiego ZPN uczestniczące w rozgrywkach piłkarskich wnoszą opłatę na
konto Związku z tytułu uczestnictwa w rozgrywkach każdej z drużyn Klubu w podanej niżej wysokości.
Opłata może być wpłacana w 2 równych ratach zgodnie i w terminach wynikających z noty wystawionej
przez Pomorski ZPN:
1.
Ekstraklasa
- 8.000,00zł
2.
I liga
- 6.000,00zł
3.
II liga
- 4.000,00zł
4.
III liga
- 1.500,00zł
5.
IV liga
- 1.300,00zł
6.
klasa Okręgowa
- 900,00zł
7.
klasa A
- 600,00zł
8.
klasa B
- 400,00zł
9.
Ekstraklasa i I ligi - futsal
- 800,00zł
10. II i III liga - futsal
- 200,00zł
11. Ekstraliga - kobiet
- 1.500,00zł
12. I liga - kobiet
- 1.000,00zł
13. II liga - kobiet
- 500,00zł
14. III liga - kobiet
- 200,00zł
15. junior A
- 200,00zł
16. junior B
- 150,00zł
17. junior C i D
- 50,00zł
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18.

junior E i F

- bez opłat

3.Wysokość opłaty administracyjnej za weryfikacji boisk:
1.
dla zespołu ekstraklasa
2.
dla zespołu I liga
3.
dla zespołu II liga
4.
dla zespołu III liga
5.
dla zespołu IV liga
6.
dla zespołu klasa Okręgowa
7.
dla zespołu klasa A
8.
dla zespołu klasa B i klas pozostałych

- 600,00zł
- 500,00zł
- 400,00zł
- 300,00zł
- 200,00zł
- 150,00zł
- 100,00zł
- 75,00zł

4.Opłata manipulacyjna za zgłoszenie drużyny do rozgrywek po terminie wynikającym z Regulaminu
rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2015/2016 i następne lub zmianę
wcześniejszego zgłoszenia w terminie wynikającym z postanowienia Komisji ds. Rozgrywek dla
wszystkich lig i klasy rozgrywkowych - 200,00zł.
5.Opłata manipulacyjna za zmianę terminu rozegrania meczu w okresie krótszym niż 14 dni od
zgłoszonego w terminarzu:
1.
IV liga
- 200,00zł
2.
klasa Okręgowa
- 150,00zł
3.
klasa A
- 100,00zł
4.
klasa B
- 50,00zł
5.
rozgrywki młodzieżowe
- 50,00zł
6.
III liga - kobiet
- 100,00zł
6. Kluby wypłacają delegowanym sędziom na zawody ekwiwalent według ustalonych przez PZPN stawek
- na podstawie delegacji wystawionej przez Kolegium Sędziów. Na podstawie złożonej deklaracji Kluby
mogą rozliczać się koszty sędziów za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN według zasad określanych
przez Zarząd Pomorskiego ZPN w trybie odrębnej uchwały.
7. Opłaty z tytułu uprawnienia zawodnika do gry w jednym cyklu rozgrywkowym tak przed
rozpoczęciem jak i w trakcie sezonu pobiera się w wysokości:
1.
dla zawodników Ekstraklasy
- 30,00zł
2.
dla zawodników I ligi
- 30,00zł
3.
dla zawodników II ligi
- 30,00zł
4.
dla zawodników III ligi
- 25,00zł
5.
dla zawodników IV ligi
- 20,00zł
6.
dla zawodników klasy Okręgowej
- 15,00zł
7.
dla zawodników klasy A
- 15,00zł
8.
dla zawodników klasy B
- 10,00zł
9.
dla zawodników Ekstraklasy - futsalu
- 20,00zł
10. dla zawodników I ligi - futsalu
- 20,00zł
11. dla zawodników II ligi - futsalu
- 20,00zł
12. dla zawodników III ligi - futsalu
- 20,00zł
13. dla zawodniczek Ekstraligi - kobiet
- 25,00zł
14. dla zawodniczek I ligi - kobiet
- 25,00zł
15. dla zawodniczek II ligi - kobiet
- 10,00zł
16. dla zawodniczek III ligi - kobiet
- 1,00zł
17. dla zawodników młodzieżowych
- 0,00zł
8. Opłaty za uprawnienia zawodników kluby wnoszą na konto Pomorskiego ZPN.
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9. Klub otrzymujący ekwiwalent (odstępujący) za wyszkolenie transferowanego zawodnika dokonuje
wpłaty na konto Pomorskiego ZPN w wysokości 3% od ustalonego między klubami ekwiwalentu netto za
transfer krajowy lub w wysokości 2% ustalonego między klubami ekwiwalentu netto za transfer
zagraniczny.
10. Klub pozyskujący zawodnika jest zobowiązany dokonać wpłaty 2% ustalonego między stronami
ekwiwalentu netto na konto Związku Piłki Nożnej, którego jest członkiem.
11. Postanowienia ust. 9 i 10 stosuje się również odpowiednio w razie ustalenia wysokości ekwiwalentu
netto za wyszkolenie zawodnika przez właściwe organy PZPN lub Pomorskiego ZPN.
12. W przypadku, gdy kwota 3% lub 2% od ustalonego między klubami ekwiwalentu netto, o którym
mowa w ust. 9 i 10, jest niższa od ryczałtu podanego poniżej, kluby pozyskujący i odstępujący zawodnika,
wpłacają przy uprawnieniu do gry ryczałt w wysokości określonej dla poszczególnej klasy
rozgrywkowej.
13. Klub pozyskujący zawodnika na mocy transferu definitywnego (odpłatnego lub nieodpłatnego)
wpłaca na konto Pomorskiego ZPN ryczałt w wysokości:
1.
do zespołu Ekstraklasy
- 2.000,00zł
2.
do zespołu I ligi
- 1.500,00zł
3.
do zespołu II ligi
- 1.000,00zł
4.
do zespołu III ligi
- 700,00zł
5.
do zespołu IV ligi
- 500,00zł
6.
do zespołu klasy Okręgowej
- 300,00zł
7.
do zespołu klasy A
- 200,00zł
8.
do zespołu klasy B
- 150,00zł
9.
do zespołu Ekstraklasy - futsal
- 200,00zł
10. do zespołu I ligi - futsal
- 200,00zł
11. do zespołu II - futsal
- 150,00zł
12. do zespołu III ligi - futsal
- 150,00zł
13. do zespołu Ekstraligi - kobiet
- 200,00zł
14. do zespołu I ligi - kobiet
- 200,00zł
15. do zespołu II ligi - kobiet
- 150,00zł
16. do zespołu III ligi - kobiet
- 50,00zł
17. do zespołu junior A
- 50,00zł
18. do zespołu junior B, C, D, E i F
- bez opłat
14. Klub odstępujący zawodnika na mocy transferu definitywnego (odpłatnego lub nieodpłatnego)
wpłaca na konto Pomorskiego ZPN ryczałt w wysokości:
1.
do zespołu Ekstraklasy
- 2.000,00zł
2.
do zespołu I ligi
- 1.500,00zł
3.
do zespołu II ligi
- 1.000,00zł
4.
do zespołu III ligi
- 700,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 1.000,00zł
5.
do zespołu IV ligi
- 500,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 900,00zł
6.
do zespołu klasy Okręgowej
- 300,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 600,00zł
7.
do zespołu klasy A
- 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 400,00zł
8.
do zespołu klasy B
- 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 300,00zł
9.
do zespołu Ekstraklasy - 200,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 400,00zł
futsal
10. do zespołu I ligi - futsal
- 200,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 400,00zł
11. do zespołu II - futsal
- 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 300,00zł
12. do zespołu III ligi - futsal
- 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 300,00zł
13. do zespołu Ekstraligi - kobiet
- 200,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 300,00zł
14. do zespołu I ligi - kobiet
- 200,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 300,00zł
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15.
16.
17.
18.

do zespołu II ligi - kobiet
do zespołu III ligi - kobiet
do zespołu junior A
do zespołu junior B, C, D, E i F

- 150,00zł
- 50,00zł
- 50,00zł
- bez opłat

do klubu spoza Pomorskiego ZPN
do klubu spoza Pomorskiego ZPN
do klubu spoza Pomorskiego ZPN
do klubu spoza Pomorskiego ZPN

- 200,00zł
- 200,00zł
- 300,00zł
- 100,00zł

15. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu czasowego (odpłatnego lub nieodpłatnego) wpłaca
na konto Pomorskiego ZPN ryczałt w wysokości:
1.
do zespołu Ekstraklasy
- 1.000,00zł
2.
do zespołu I ligi
- 750,00zł
3.
do zespołu II ligi
- 750,00zł
4.
do zespołu III ligi
- 350,00zł
5.
do zespołu IV ligi
- 250,00zł
6.
do zespołu klasy Okręgowej
- 150,00zł
7.
do zespołu klasy A
- 100,00zł
8.
do zespołu klasy B
- 75,00zł
9.
do zespołu Ekstraklasy - futsal
- 100,00zł
10. do zespołu I ligi - futsal
- 100,00zł
11. do zespołu II - futsal
- 100,00zł
12. do zespołu III ligi - futsal
- 100,00zł
13. do zespołu Ekstraligi - kobiet
- 150,00zł
14. do zespołu I ligi - kobiet
- 150,00zł
15. do zespołu II ligi - kobiet
- 100,00zł
16. do zespołu III ligi - kobiet
- 75,00zł
17. do zespołu junior A
- 25,00zł
18. do zespołu junior B, C, D, E i F
- bez opłat
16. Klub zwalniający zawodnika na mocy transferu czasowego (odpłatnego lub nieodpłatnego) wpłaca
na konto Pomorskiego ZPN ryczałt w wysokości:
1.
do zespołu Ekstraklasy
- 1.000,00zł
2.
do zespołu I ligi
- 750,00zł
3.
do zespołu II ligi
- 750,00zł
4.
do zespołu III ligi
- 250,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 500,00zł
5.
do zespołu IV ligi
- 150,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 450,00zł
6.
do zespołu klasy Okręgowej
- 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 300,00zł
7.
do zespołu klasy A
- 50,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 300,00zł
8.
do zespołu klasy B
- 25,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 200,00zł
9.
do zespołu Ekstraklasy - 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 200,00zł
futsal
10. do zespołu I ligi - futsal
- 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 200,00zł
11. do zespołu II - futsal
- 50,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 150,00zł
12. do zespołu III ligi - futsal
- 50,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 150,00zł
13. do zespołu Ekstraligi - kobiet
- 150,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 150,00zł
14. do zespołu I ligi - kobiet
- 150,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 150,00zł
15. do zespołu II ligi - kobiet
- 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 100,00zł
16. do zespołu III ligi - kobiet
- 25,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 100,00zł
17. do zespołu junior A
- 25,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 150,00zł
18. do zespołu junior B, C, D, E i F
- bez opłat do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 50,00zł
17. W razie uprawnienia zawodnika wolnego, który nie jest związany z klubem żadną umową bądź
kontraktem ani nie ma obowiązującej deklaracji gry amatora lub na podstawie decyzji Wydziału Gier
PZPN (ZPN), o której mowa w art. XIV Uchwały nr I/1 z dnia 18.02.2000 roku Zarządu PZPN klub
pozyskujący zawodnika wpłaca na rzecz Pomorskiego ZPN ryczałt w wysokości:
1.
do zespołu Ekstraklasy
- 4.000,00zł
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

do zespołu I ligi
do zespołu II ligi
do zespołu III ligi
do zespołu IV ligi
do zespołu klasy Okręgowej
do zespołu klasy A
do zespołu klasy B
do zespołu futsalu
do zespołu kobiet
do zespołu junior A
do zespołu junior B, C, D, E i F

- 3.000,00zł
- 2.000,00zł
- 1.200,00zł
- 800,00zł
- 300,00zł
- 200,00zł
- 150,00zł
- 100,00zł
- 50,00zł
- 50,00zł
- bez opłaty

18. W razie uprawnienia zawodnika wolnego, który nie podpisał deklaracji gry amatora na nowy sezon
oraz nie brał udziału w rozgrywkach przez okres minimum 12 miesięcy klub pozyskujący zawodnika
zwolniony jest z opłat.
19. Niezależnie od opłat, o których wyżej mowa, w przypadku przejścia zawodnika do innego Związku
Piłki Nożnej - Klub pozyskujący zawodnika w tym również zawodnika, który nie jest związany
kontraktem (umową) z klubem, zobowiązany jest dokonać wpłaty na konto Pomorskiego ZPN, za
uzyskanie danych o karalności i wyrejestrowanie zawodnika w następującej wysokości:
1.
w przypadku zawodników Ekstraklasy
- 750,00zł
2.
w przypadku zawodników I ligi
- 500,00zł
3.
w przypadku zawodników II ligi
- 500,00zł
4.
w przypadku zawodników III ligi
- 300,00zł
5.
w przypadku zawodników klas niższych
- 150,00zł
6.
w przypadku zawodników futsalu
- bez opłat
7.
w przypadku zawodniczek
- bez opłat
20. Opłaty, o którym mowa w pkt. 19 dotyczą także zawodników, stosownie do przepisu § 27 ust. 1 pkt
b) Uchwały Zarządu PZPN nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie statusu zawodników
występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej.
21. W przypadku ponownego uprawnienia zawodnika w tym samym sezonie do wyższej klasy, niż klasa,
do której ten sam Klub już dokonał uprawnienia tego zawodnika, jest on zobowiązany do uiszczenia
opłaty z tego tytułu w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością już uiszczonej opłaty, a
opłaty należnej z tytułu uprawnienia lub/i opłaty transferowej zawodnika do klasy, do której zostaje on
uprawniony.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-8Uchwała nr 179/Z/2016 z dnia 29 maja 2017 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia ramowego kalendarza rozgrywek w piłkę nożną organizowanych przez Pomorski
ZPN w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się
co następuje:
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się ramowy kalendarz rozgrywek
mistrzowskich i pucharowych w piłkę nożną organizowanych przez Pomorski ZPN w rundzie jesiennej
sezonu 2017/2018.
II.Niniejszy kalendarz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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III.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek i przewodniczącym Komisji ds.
Rozgrywek Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 179/Z/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie przyjęcia ramowego kalendarza rozgrywek w piłkę nożną organizowanych przez Pomorski ZPN
w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018
RAMOWY KALENDARZ ROZGRYWEK
W PIŁKĘ NOŻNĄ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018
Data
5/6.08.
12.08.
12/13.08.
15.08.
19/20.08.
23.08.
26/27.08.
2/3.09.
6.09.
9/10.09.
16/17.09.
20.09.
23/24.09.
31.09./1.10.
4.10.
7/8.10.
14/15.10.
18.10.
21/22.10.
28/29.10.
4/5.11.
11/12.11.
18/19.11.

Dzień
tygodnia
sobota-niedziela
sobota
sobota-niedziela
wtorek
sobota-niedziela
środa
sobota-niedziela
sobota-niedziela
środa
sobota-niedziela
sobota-niedziela
środa
sobota-niedziela
sobota-niedziela
środa
sobota-niedziela
sobota-niedziela
środa
sobota-niedziela
sobota-niedziela
sobota-niedziela
sobota-niedziela
sobota-niedziela

PP

KA

KB
14

KB
12

KB
10

III liga
kobiet

1

1

2

2

4
5

3
4

3
4

1
2

1
2

1
2

7
8

6
7

5
6

5
6

3
4

3
4

3
4

9
10

8
9

7
8

7
8

5
6

5
6

5
6

11
12

10
11

9
10

9
10

7
8

7
8

7
8

13
14
15
16
17

12
13
14
15

11
12
13

11
12
13

9
10
11

9

9
10
11

IV liga

KO

1
2

1

3
4

2
3

5
6

I

II

III

IV

V

Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
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