
Komunikat   Komisji   ds.   Rozgrywek   Podokręgu   Słupsk 

Komisja informuje,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  11.03.2020r  podjęła  

następujące  decyzje dotyczące   sezonu 2019/2020: 

 

 

A. Organizacja rozgrywek  

        Odwołanie najbliższych dwóch kolejek w rozgrywkach juniorskich 

                      Decyzją Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej zawiesza się najbliższe dwie            

kolejki w rozgrywkach juniorskich na terenie województwa pomorskiego. Decyzja 

dotyczy rozgrywek zaplanowanych na terminy 14/15 marca, 21/22 marca 2020r 

oraz innych meczów juniorskich granych awansem i zaplanowanych na najbliższe 

dwa tygodnie. 

                      Działanie to ma na celu wzmocnienie środka zapobiegawczego podjętego przez 

Premiera, w postaci zamknięcia placówek oświaty na najbliższe dwa tygodnie. 

Zarząd oraz Komisje w najbliższych dniach wypracują stanowisko dotyczące 

nierozegranych meczów. 

                     Bardzo prosimy o uczulenie młodych zawodniczek i zawodników, aby 

potraktowali ten czas poważnie, a nie jako dodatkowe ferie. Należy ograniczyć 

spotkania w większych grupach oraz na bieżąco stosować się do zaleceń 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

                    Apelujemy również do klubów, aby wstrzymały się z organizacją turniejów 

halowych oraz innych wydarzeń sportowych przeznaczonych dla dzieci i 

młodzieży, a nie podlegających bezpośrednio pod jurysdykcję Pomorskiego 

Związku Piłki Nożnej. 

                     Decyzja w sprawie rozgrywek seniorów zapadnie w dniu jutrzejszym ( 12 marca) 

po nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

             Komisja nie wyraziła zgody na zmianę terminu rozegrania meczu. 

 

1) SK  „B” gr. I pomiędzy KS „ Skotawia” Dębnica Kaszubska -  GKS „Diament” 

Trzebielino zostanie rozegrany w dniu 06.06.2020r godzina 15.00 .                    

Brak zgody klubu gości na zmianę obligatoryjnego terminu rozegrania meczu. 

 

2) SK J „B”  pomiędzy KS „ Słupia” Kobylnica -  GKS „Wybrzeże” Objazda zostanie 

rozegrany w dniu 02/03.05.2020r godzina do ustalenia przez gospodarza.        

Brak zgody klubu gości na zmianę terminu rozegrania meczu. 

 

3) SK Junior „C1”  pomiędzy KS „ Dolina - Speranda” Gałąźnia Wielka - LKS „ Pogoń” 

Lębork zostanie rozegrany w dniu 08 lub 11.04.2020r konkretna data oraz 

godzina do ustalenia przez gospodarza. Brak zgody klubu gości na 

zaproponowaną godzinę rozegrania meczu w dniu 08.04.2020r. 

 

 



4) SK J „C2” pomiędzy KS Gryf Słupsk  -  TS Gryf Słupsk  zostanie rozegrany w dniu 

08.04.2020r o godz. 15.00. Brak zgody klubu gości na zmianę terminu rozegrania 

meczu. 

 

5) SK Junior „D1” gr. I  pomiędzy UKS „Byki” Słupsk -  KS „Anioły” Garczegorze 

zostanie rozegrany w dniu 07.06.2020r o godz. 13.00. Ponownie brak zgody 

klubu gości na zmianę obligatoryjnego terminu rozegrania meczu. 

 

6) SK Junior „D1” gr. II  pomiędzy MKS „ Chojniczanka 1930” Chojnice -                  

MKS „ Piast U-57” Człuchów zostanie rozegrany w dniu 08 lub 11.04.2020r 

konkretna data oraz godzina do ustalenia przez gospodarza. Brak zgody klubu 

gości na zaproponowaną godzinę rozegrania meczu w dniu 08.04.2020r. 

 

7) SK Junior „D1” gr. II pomiędzy GTS  Czarna Dąbrówka -  UKS „ Lider” Rychnowy 

zostanie rozegrany w dniu 02/03.05.2020r konkretny termin i godzina                 

do ustalenia przez gospodarza. Brak zgody klubu gości na zmianę terminu 

rozegrania meczu. 

 

8) SK Junior „D1” gr. II pomiędzy SS „ Szarża” Krojanty -  UKS „ Lider” Rychnowy 

zostanie rozegrany w dniu 08 lub 11.04.2020r konkretna data oraz godzina do 

ustalenia przez gospodarza. Brak zgody klubu gości na zmianę terminu 

rozegrania meczu. 

 

             Komisja wyraziła zgodę na zmianę  terminu rozegrania meczu. 

 

1) SK Junior „D1” gr. I pomiędzy KS Damnica - KS Włynkówko zostanie rozegrany w 

dniu 22.04.2020r o godzinie 17.00. 

 

B. Inne sprawy 
 

1) Komisja kolejny raz przypomina, że zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

Rozgrywek……    kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić 

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

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

rozpoczęciem rundy w danej klasie. Powyższy zapis nie dotyczy rozgrywek 

turniejowych. Gospodarzy turniejów prosimy o przesyłanie informacji o 

konkretnej dacie, godzinie oraz miejscu rozegrania turnieju na mail 

j.sawicki@pomorski-zpn.pl , terminarze tych klas rozgrywkowych będą 

uzupełniane przez referenta Komisji ds. Rozgrywek. 

      Jednocześnie informujemy, że ostatnie kolejki we wszystkich klasach 

rozgrywkowych zostały ustalone jako terminy obligatoryjne, które nie podlegają 

samowolnej zmianie przez klub gospodarza. 

 

                       

                                 Przewodniczący Komisji  ds.  Rozgrywek  Podokręgu  Słupsk 

                                                                             (-) Zenon SZULC 

 


