
 

Komunikat   Komisji   ds.   Rozgrywek   Podokręgu   Słupsk 

Komisja informuje,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  18.08.2021r  podjęła  

następujące  decyzje dotyczące sezonu 2021/2022: 

 

A. Organizacja rozgrywek 

  
             Komisja wyraziła zgodę na zmianę terminu rozegrania meczu. 

 

1) SK  „ O” mecz GKS „ Lipniczanka” Lipnica – Gryf II Słupsk zostanie rozegrany w 

dniu 26.08.2021r. o godz. 18.45. 

 

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

Studzienice zostanie rozegrany w dniu 29.08. 2021r. godz. 17.30 

 

 

              Komisja wyraziła zgodę na zmianę gospodarza oraz miejsca rozegrania meczu. 

 

1) SK  „ O” mecz LKS „ Brda” Przechlewo – KS „Dolina-Speranda” Gałąźnia Wielka 

zostanie rozegrany w dniu 11.09.2021r. o godz. 16.00. Miejsce rozegrania meczu 

boisko w Niepoględziu. Gospodarz KS „Dolina-Speranda” Gałąźnia Wielka. 

 

2) SK Junior „ D1” gr. I mecz KS „ Anioły” Garczegorze – KS Damnica zostanie 

rozegrany w dniu 07.09.2021r. o godz. 17.30. Miejsce rozegrania meczu boisko w 

Damnicy. Gospodarz KS Damnica. 

 

 

             Komisja nie wyraziła zgody na zmianę terminu rozegrania meczu. 

 

1) SK „ O” mecz LKS „ Brda” Przechlewo – KS „Jantaria” Pobłocie zostanie rozegrany       

w dniu 21.08. 2021r. godz. 16.00  

Podstawa: Brak zgody drużyny gości na zmianę godziny rozegrania  meczu. 

 

2) SK „ A” mecz KKP „ Garbarnia” Kępice – LKS „Echo” Biesowice zostanie rozegrany 

w dniu 21.08. 2021r.  godz. 16.00. 

Podstawa: Brak zgody drużyny gości na zmianę godziny rozegrania  meczu. 

 

3) SK Junior „ C1” mecz KKP „ Garbarnia” Kępice – MLKS „Tęcza” Brusy zostanie 

rozegrany w dniu 21.08. 2021r.  godz. 11.00. 

Podstawa: Brak zgody drużyny gospodarza na zmianę terminu rozegrania  meczu. 

 

 

             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  Junior „D2” gr. I mecz MKS „ Jantar” Ustka – AP Energa Gryf Słupsk zostanie 

rozegrany w dniu 28.08.2021r o godz. 11.00.  

 



B. Inne sprawy 
 

 

1) W związku z podjętymi decyzjami przez Pomorski Związek Piłki Nożnej,             

na podstawie pisma klubu, Komisja ds. Rozgrywek Podokregu Słupsk 

postanowiła przyjąć do rozgrywek SK Junior „ C1” drużynę MLKS „ Tęcza” Brusy. 

W związku    z podjętą decyzją reorganizacji uległ terminarz tej klasy 

rozgrywkowej. Powyższą decyzję prosimy uwzględnić w procesie planowania 

meczów. 

 

2) W związku z korektą zgłoszenia drużyn do rozgrywek w sezonie 2021/2022 

przez UKS „Lider” Rychnowy Komisja ds. Rozgrywek podjęła decyzję o przyjęciu 

do rozgrywek SK Junior „G1” gr.1 drużynę w/w klubu. Prosimy kluby 

uczestniczące w rozgrywkach w tej klasie o uwzględnienie powyższej decyzji      

przy organizacji turniejów. 

 

3) 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 

 


