
 

Komunikat   Komisji   ds.   Rozgrywek   Podokręgu   Słupsk 

Komisja informuje,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  12.08.2020r  podjęła  

następujące  decyzje dotyczące   sezonu 2020/2021: 

 

A. Organizacja rozgrywek  

 
             Komisja wyraziła zgodę na zmianę terminu rozegrania meczu. 

 

1) SK  „ A” gr. I mecz KS Damnica – KS „Rowokół” Smołdzino zostanie rozegrany        

w dniu 16.08. 2020r. o godz. 17.00. 

 

             Komisja nie wyraziła zgody na zmianę terminu rozegrania meczu. 

 

1) SK  „ A” gr. I mecz KS „ Słupia” Charnowo – KS „Rowokół” Smołdzino zostanie 

rozegrany w dniu 29.08. 2020r. o godz. 14.00. Brak pisemnej zgody drużyny 

gospodarza na zmianę terminu rozegrania meczu. 

 

             Komisja nie wyraziła zgody na zmianę terminu rozegrania turnieju. 

 

1) SK Junior E1 gr. VI turniej nr 1, którego gospodarzem jest UKS „Lider” Rychnowy 

zostanie rozegrany w dniu 05/06.09. 2020r godzina i miejsce do wyznaczenia 

przez gospodarza. Brak pisemnej zgody uczestników turnieju na zmianę terminu. 

 

2) SK Junior E1 gr. VI turniej nr 2, którego gospodarzem jest MKS „Piast U-57” 

Człuchów zostanie rozegrany w dniu 26/27.09. 2020r godzina i miejsce do 

wyznaczenia przez gospodarza. Brak pisemnej zgody uczestników turnieju na 

zmianę terminu. 

 

B. Inne sprawy 
 

1) W związku z pismem Zarządu  KS„ Dąb” Kusowo o wycofaniu  zespołu z rozgrywek 

SK Junior „E1” gr. I, komisja postanowiła: wycofać w/w zespół z rozgrywek. 

Drużyny rozgrywające mecze w określonych terminach z wycofaną drużyną są 

zespołami pauzującymi.  

Ponadto zgodnie z Taryfikator  Sankcji Finansowych … Rozdz. I pkt. A ppkt. 1e, 

nakłada  na KS„ Dąb” Kusowo karę finansową w wysokości 200 zł.  

Jednocześnie komisja powierzyła organizację turnieju nr 2 w dniach 

26/27.09.2020r  KS „ Grasz Dwumiastko” Ustka. 

 

2) W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu w rozgrywkach juniorskich 

komisja przypomina o obowiązku wprowadzenia do system terminarzy na 14 dni 

przed planowaną pierwszą kolejką w poszczególnych klasach rozgrywkowych. 

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. 

 

                                 Przewodniczący Komisji  ds.  Rozgrywek  Podokręgu  Słupsk 

                                                                             (-) Zenon SZULC 

 


