
 

Komunikat   Komisji   ds.   Rozgrywek   Podokręgu   Słupsk 

Komisja informuje,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  11.08.2021r  podjęła  

następujące  decyzje dotyczące sezonu 2021/2022: 

 

A. Organizacja rozgrywek 

  
             Komisja wyraziła zgodę na zmianę terminu rozegrania meczu. 

 

1) SK  „ O” mecz MKS „ Piast U-57” Człuchów – LKS „Czarni” Czarne zostanie 

rozegrany w dniu 14.08.2021r. o godz. 15.00. 

Podstawa: Reg. Rozgr…. art. 7 pkt 7.7 ppkt 7.7.4. ( Pismo klubu gosp. o braku 

dostępności boiska w pierwotnym terminie). 

 

              Komisja wyraziła zgodę na zmianę miejsca rozegrania meczu. 

 

1) PP runda pierwsza mecz KS Zaleskie -  TKKF „ Stal” Jezierzyce zostanie rozegrany 

w dniu 18.08.2021 o godzinie 18.00 na boisku w miejscowości Jezierzyce.  

 

             Komisja nie wyraziła zgody na zmianę terminu rozegrania meczu, turnieju 

 

1) SK „ A” gr. II mecz KS „ Chrobry” Charbrowo – LKS Łebunia zostanie rozegrany       

w dniu 27 lub 30.10. 2021r data i godzina do wyznaczenia przez gospodarza.  

Podstawa: Brak zgody drużyny gości na zaproponowaną, pozaregulaminową, 

godzinę rozegrania  meczu. 

 

2) SK Junior „ C1” mecz ULKS „ U-2” Bytów – SS „Szarża” Krojanty zostanie rozegrany 

w dniu 28.08. 2021r.  godz. 11.00. 

Podstawa: Decyzja Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupsk o zasadach zmiany 

terminu meczu – Komunikat z dnia 28.07.2021r.  

 

3) SK Junior „ C1” mecz SS „Szarża” Krojanty – MKS „ Piast U-57” Człuchów zostanie 

rozegrany w dniu 21/22.08. 2021r.  data i godzina do wyznaczenia przez 

gospodarza.  

Podstawa: Decyzja Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupsk o zasadach zmiany 

terminu meczu – Komunikat z dnia 28.07.2021r. 

 

4) SK Junior „ C1” mecz MKS „ Bytovia” Bytów – ULKS „ U-2” Bytów zostanie 

rozegrany w dniu 21/22.08. 2021r data i godzina do wyznaczenia przez 

gospodarza.  

Podstawa: Decyzja Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupsk o zasadach zmiany 

terminu meczu – Komunikat z dnia 28.07.2021r.  

 

5) SK Junior „ C1” mecz ChKS „Kolejarz” Chojnice - MKS „ Chojniczanka 1930” 

Chojnice – zostanie rozegrany w dniu 21.08. 2021r.  godzina 11.00.  

Podstawa: Brak zgody drużyny gości na zmianę terminu meczu. 

 

6) SK Junior „ E1” gr. 4 turniej nr 1, którego gospodarzem jest KS „Kaszubia” 

Studzienice zostanie rozegrany w dniu 04/05.09. 2021r.  data i godzina do 

wyznaczenia przez gospodarza.  



Podstawa: Brak pisemnej zgody drużyn uczestniczących w turnieju na zmianę 

terminu. 

 

             Komisja wyznaczyła terminy rozegrania meczów z urzędu. 

                    

                     W związku z niewywiązaniem się przez kluby z zapisu art. 7 pkt 7.2 Regulaminu  

Rozgrywek……. komisja, na podstawie art. 7 pkt. 7.7. ppkt. 7.7.4 wyznaczyła 

terminy poniższych meczów z urzędu:  

 

1) SK  „A” gr. I mecz KKP „ Garbarnia” Kępice – LKS „Echo” Biesowice zostanie 

rozegrany w dniu 21.08.2021r o godz. 16.00.  

 

2) SK  Junior „C1” mecz GTS Czarna Dąbrówka – UKS „Byki” Słupsk zostanie 

rozegrany w dniu 22.08.2021r o godz. 12.00.  

 

B. Inne sprawy 
 

1) Komisja kolejny raz przypomina, że zgodnie z art. 7 pkt 7.2. Regulaminu 

Rozgrywek ….. klub pełniący funkcję gospodarza zobowiązany jest ustalić 

konkretne daty,godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i 

wprowadzić je do system Extranet, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 

rozpoczęciem rundy w danej klasie. … 

Ustalone terminy, zgodnie z regulaminem, rozgrywek turniejowych proszę          

o przesłanie na mail j.sawicki@pomorski-zpn.pl podając w nim datę, godzinę 

oraz adres boiska, na którym odbędzie się turniej. Po otrzymaniu w/w danych 

terminy do system Extranet zostaną wprowadzone przez referenta Komisji ds. 

Rozgrywek.   

 

 

               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                         

i  wniesienia  opłaty  manipulacyjnej.  

 

 

 

 

                                 Przewodniczący Komisji  ds.  Rozgrywek  Podokręgu  Słupsk 

                                                                             (-) Zenon SZULC 

 


