
 

 

Komunikat   Komisji   ds.   Rozgrywek   Podokręgu   Słupsk 

Komisja informuje,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  28.10.2020r  podjęła  

następujące  decyzje dotyczące sezonu 2020/2021: 

 

A. Organizacja rozgrywek 
              

             Komisja wyznaczyła nowe terminy rozegrania meczów. 

 

1) SK „B” gr. I mecz KS„Victoria” Słupsk  - GKS „Diament” Trzebielino zostanie 

rozegrany w dniu 31.10. 2020r.  godz. 14.30. Podstawa: Pismo SOSiR Słupsk           

o braku możliwości rozegrania meczu o pierwotnej godzinie. 

 

            Komisja wyraziła zgodę na zmianę terminów rozegrania meczów, turniejów. 

 

1) SK Junior „ D1” mecz LUKS „Żelki” Żelkowo - KS „Anioły” Garczegorze zostanie 

rozegrany w dniu 11.11. 2020r.  godz. 13.00. 

 

2) SK Junior „ D1” mecz KS „Anioły” Garczegorze - Gryf zostanie rozegrany w dniu 

08.11. 2020r.  godz. 11.00. 

 

3) SK Junior E1 gr. V turniej nr 3, którego gospodarzem jest MKS „ Lew” Lębork 

zostanie rozegrany w dniu 09.11. 2020r o godzinie 17.00. 

 

Komisja nie wyraziła zgody na zmianę terminów rozegrania meczów. 

1) SK „ A” gr. I mecz KS „Słupia” Charnowo - KS „Skotawia” Dębnica Kaszubska 

zostanie rozegrany w dniu 31.10. 2020r.  godz. 13.00. Brak zgody drużyny 

gospodarza na zmianę terminu rozegrania meczu. 

 

B. Weryfikacja zawodów 

 
1) SK „O” mecz LKS „Sokół” Wyczechy – KS „Chrobry” Charbrowo z dnia 25.10.2020r 

został zweryfikowany jako walkower 7:0  na korzyść LKS „Sokół” Wyczechy 

Podstawa – Reg. … Rozgr. … art. 12. pkt 12.1.9.  w związku z art. 12 pkt 12.3.  

 

2) SK  Junior „G1”  turniej nr 3 z dnia 24.10.2020r, którego gospodarzem był AP JFA 

Przechlewo wszystkie mecze z planowanym udziałem drużyny KS „ Kaszubia” 

Studzienice zostały zweryfikowane jako walkowery 3 : 0 na korzyść drużyn 

przeciwnych. Podstawa – Reg. … Rozgr. … art. 12. pkt 12.1.2. w związku z 

Taryfikator  Sankcji Finansowych.. Roz.I pkt B.    

 
               

      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 


