
 

 

Komunikat   Komisji   ds.   Rozgrywek   Podokręgu   Słupsk 

Komisja informuje,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  15.04.2021r  podjęła  

następujące  decyzje dotyczące   sezonu 2020/2021: 

 

 

A. Organizacja rozgrywek 

 

 
            Komisja wyznaczyła termin rozegrania meczu, z urzędu. 

                    

                     W związku z niewywiązaniem się przez kluby z zapisu art. 10 pkt 10.2 Regulaminu  

Rozgrywek……. komisja, na podstawie art. 10 pkt. 10.7 ppkt. 10.7.4 wyznaczyła 

terminy poniższych meczów z urzędu:  

 

1) SK Junior „D1” gr. 2 mecz MKS „ Chojniczanka 1930” Chojnice – MKS Debrzno  

zostanie rozegrany w dniu 01.05.2021r o godz. 13.00.  

 

2) SK Junior „D2” gr. 2 mecz MKS „ Chojniczanka 1930” Chojnice – GKS „Myśliwiec” 

Tuchomie  zostanie rozegrany w dniu 24.04.2021r o godz. 14.00.  

 

3) SK Junior„E2” gr. 14 Turniej nr 1, którego gospodarzem jest LKS „ Echo” 

Biesowice zostanie rozegrany w dniu 24.04.2021r o godz. 14.00.  

 

 

          Komisja nie wyraziła zgody na zmianę terminu rozegrania turnieju. 

 

 

1) SK Junior„G1” Turniej nr 1, którego gospodarzem jest KS „ Kaszubia” Studzienice 

zostanie rozegrany w dniu 24.04.2021r o godz. 14.00. Brak zgody drużyn gości     

na zmianę terminu turnieju.  

 

 

         Komisja dokonała reorganizacji rozgrywek. 

 

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

dotyczącymi reorganizacji rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2020/2021  

Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu Słupsk podjęła decyzję o reorganizacji 

terminarzy rozgrywek rozgrywkach SK „O”, SK „A”, SK „B” oraz rozgrywek 

juniorskich na następujących zasadach:  

 

SK „O” 

 

Z dniem 24.04.2021r wznowić rozgrywki w tej klasie i rozegrać nierozegrane 

mecze 21 kolejki. Jednocześnie komisja ustaliła obligatoryjną godzinę rozegrania 

meczów 17.00.  

Po rozegraniu 21 kolejki planowany jest podział na dwie grupy ( A mistrzowską 

miejsca 1 - 10 oraz B spadkową miejsca 11 - 20).  

Terminarz, tej klasy rozgrywkowej, zostanie zamieszczony w systemie                  

po 25.04.2021r. po podjęciu stosownych  decyzji przez Zarząd Pomorskiego ZPN. 

 



         

SK „A” 

 

Z dniem 24.04.2021r wznowić rozgrywki w tej klasie i rozegrać 19 kolejkę.            

Nierozegrane kolejki rozegrać w następujących terminach: 

      Kolejkę 14 rozegrać w dniu 03.06.2021r godzina do wyznaczenia przez 

gospodarza,( w związku ze zmianą terminu rozgrywania 14 kolejki, 25 kolejkę 

rozegrać 06.06. godzina do wyznaczenia przez gospodarza) 

     Kolejkę 15 rozegrać w dniach 19/20.06.2021r termin i godzina do wyznaczenia 

przez gospodarza. 

      Kolejkę 16 rozegrać w dniach 27.06.2021r godz. 17.00 – termin obligatoryjny. 

      Kolejkę 17 rozegrać w dniach 09.06.2021r godzina do wyznaczenia przez 

gospodarza. 

      Kolejkę 18 rozegrać w dniach 16.06.2021r godzina do wyznaczenia przez 

gospodarza. 

 

SK „B” 

 

Z dniem 24.04.2021r wznowić rozgrywki w tej klasie i rozegrać 20 kolejkę.            

Nierozegrane kolejki rozegrać w następujących terminach: 

     Kolejkę 15 rozegrać w dniu 26.05.2021r  godzina do wyznaczenia przez      

gospodarza.  

     Kolejkę 16 rozegrać w dniach 09.06.2021r  godzina do wyznaczenia przez   

gospodarza. 

     Kolejkę 17 rozegrać w dniach 16.06.2021r  godzina do wyznaczenia przez   

gospodarza. 

     Kolejkę 18 rozegrać w dniach 19/20.06.2021r termin i godzina do wyznaczenia  

przez   gospodarza. 

     Kolejkę 19 rozegrać w dniach 27.06.2021r godz. 13.00 – termin obligatoryjny. 

 

SK Junior„B” 

 

Z dniem 24.04.2021r wznowić rozgrywki w tej klasie i rozegrać, 15 kolejkę  

Nierozegrane kolejki rozegrać w następujących terminach: 

     Kolejkę 11 rozegrać w dniu 03.06.2021r – godzina do ustalenia przez     

gospodarza, z wyjątkiem meczu LZS „ Brda” Rytel – Chks „ Kolejarz” Chojnice, 

który został rozegrany 26.03.2021r. 

     Kolejkę 12 rozegrać w dniach 06.06.2021r godzina do wyznaczenia przez  

gospodarza. 

     Kolejkę 13 rozegrać w dniach 12/13.06.2021r termin i godzina do wyznaczenia 

przez gospodarza.    

     Kolejkę 14 rozegrać w dniach 20.06.2021r godz. 12.00 - termin obligatoryjny. 

 

 

SK Junior„C1” 

 

Z dniem 24.04.2021r wznowić rozgrywki w tej klasie i rozegrać 10 kolejkę.  

Nierozegrane kolejki rozegrać w następujących terminach: 

     Kolejkę 8 rozegrać w dniach 29/30.05.2021r termin i godzina do wyznaczenia 

przez  gospodarza. 

     Kolejkę 9 rozegrać w dniach 05.06.2021r godz. 13.00 – termin obligatoryjny.  

 

 

 



SK Junior„C2” 

 

Z dniem 24.04.2021r wznowić rozgrywki w tej klasie i rozegrać 12 kolejkę.             

      Nierozegrane kolejki rozegrać w następujących terminach: 

     Kolejkę 10 rozegrać w dniach 12/13.06.2021r termin i godzina do wyznaczenia 

przez  gospodarza. 

     Kolejkę 11 rozegrać w dniach 20.06.2021r godz. 13.00 – termin obligatoryjny.  

 

SK Junior„D1” gr.I 

 

Z dniem 24.04.2021r wznowić rozgrywki w tej klasie i rozegrać 13 kolejkę.           

Nierozegrane kolejki rozegrać w następujących terminach: 

     Kolejkę 10 rozegrać w dniu 03.06.2021r godzina do wyznaczenia przez  

gospodarza.       

     Kolejkę 11 rozegrać w dniu 05/06.06.2021r termin i godzina do wyznaczenia 

przez  gospodarza.       

     Kolejkę 12 rozegrać w dniu 09.06.2021r godz. 17.00 – termin obligatoryjny,      

z wyjątkiem meczu MKS „Jantar” Ustka – KS „Anioły” Garczegorze, który 

zostanie rozegrany 20.04.2021r.       

 

SK Junior„D1” gr.II 

 

Z dniem 24.04.2021r wznowić rozgrywki w tej klasie i rozegrać 9 kolejkę. 

Nierozegrane kolejki rozegrać w następujących terminach: 

     Kolejkę 8 rozegrać w dniu 05.06.2021r godz. 13.00 – termin obligatoryjny.    

 

   Mecze barażowe pomiędzy zwycięzcami grupy I oraz II wyznaczono                        

w następujących terminach: 

Pierwszy mecz barażowy – 13.06.2021r godzina do ustalenia przez gospodarza 

Rewanżowy mecz barażowy – 20.06.2021r godzina do ustalenia przez gospodarza      

              

              SK Junior„D2” gr.I 

 

Z dniem 24.04.2021r wznowić rozgrywki w tej klasie i rozegrać 12 kolejkę.            

 Nierozegrane kolejki rozegrać w następujących terminach: 

     Kolejkę 10 rozegrać w dniu 12/13.06.2021r termin i godz. do wyznaczenia 

przez gospodarza. 

     Kolejkę 11 rozegrać w dniu 20.06.2021r godz. 11.00 – termin obligatoryjny,      

z wyjątkiem meczu MKS „Jantar” Ustka – KS Gryf Słupsk, który zostanie 

rozegrany 27.04.2021r.    

           

             SK Junior„D2” gr.II 

 

Z dniem 24.04.2021r wznowić rozgrywki w tej klasie i rozegrać 16 kolejkę.           

Nierozegrane kolejki rozegrać w następujących terminach: 

     Kolejkę 12 rozegrać w dniu 03.06.2021r godzina do wyznaczenia przez   

gospodarza. 

     Kolejkę 13 rozegrać w dniu 12/13.06.2021r termin i godz. do wyznaczenia 

przez gospodarza, z wyjątkiem meczu ULKS „U-2” Bytów – MKS „Start” 

Miastko, który został rozegrany 26.03.2021r. 

     Kolejkę 14 rozegrać w dniu 16.06.2021r godzina do wyznaczenia przez   

gospodarza. 

     Kolejkę 15 rozegrać w dniu 19.06.2021r godz. 11.00 – termin obligatoryjny. 

 



 

SK Junior „E1”, „E2”, „F1”, „F2”, „G1” 

 

Z dniem 24.04.2021r wznowić rozgrywki w tych klasach rozgrywkowych. 

Nierozegrane turnieje nr 1 z dnia 17/18.04.2021r SK Junior „E1”, „F2”, rozegrać 

23/24.06.2021r godziny do wyznaczenia przez gospodarzy turniejów. Terminy 

pozostałych turniejów pozostają bez zmian. 

                      

                     Podstawa dokonanej reorganizacji : Decyzja Pom.ZPN z dnia 14.04.2021r             

w związku z Reg. Rozgr. …. Art. 10 pkt 10.7 ppkt od 10.7.1 do 10.7.5. 

 

2) W związku z podjętymi, powyżej, decyzjami o reorganizacji terminarzy,               

Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu Słupsk ustala, że wszystkie zmiany 

terminów, które dotyczą klubów gospodarzy należy dokonać w systemie          

do dnia 23.04.2021r. z wyjątkiem SK „O”, której terminarz zostanie 

zamieszczony w systemie po 25.04.2021r.  

 

3) Wszystkie wcześniejsze terminy obligatoryjne zostają utrzymane. 

  

4) Komisja informuje, że zastrzega sobie prawo do dalszej zmiany terminarzy        

w zależności od podejmowanych decyzji przez upoważnione organa w związku 

z sytuacją epidemiczną na terenie kraju. 

 

 

                       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, 

podania przyczyny zmiany terminu i  wniesienia  opłaty  manipulacyjnej.  

 

                            Przewodniczący Komisji  ds.  Rozgrywek  Podokręgu  Słupsk 

                                                           (-) Zenon Szulc 

 


