KOMUNIKAT UCHWAŁ nr II/Z/2016
ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
z dnia 06.09.2016 r.
Spis treści:
1.Uchwała nr 15/Z/2016 z dnia 06.09.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia ramowego
kalendarza rozgrywek turniejowych w piłkę nożną dla JE1 i JE2 oraz JF1 i JF2 Pomorskiego ZPN w
rundzie jesiennej sezonu 2016/2017.
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Uchwała nr 15/Z/2016 z dnia 06 września 2016 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia ramowego kalendarza rozgrywek turniejowych w piłkę nożną dla JE1 i JE2 oraz JF1 i
JF2 Pomorskiego ZPN w rundzie jesiennej sezonu 2016/2017.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10) w zawiązku art. 12 § 1 ust. 4) i 5) Statutu Pomorskiego ZPN postanawia
się co następuje:
I.Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się kalendarz
rozgrywek turniejowych w rundzie jesiennej sezonu 2016/2017 dla JE1 i JE2:
Data
Dzień tygodnia
Turniej
17/18.09.
sobota/niedziela
1
01/02.10.
sobota/niedziela
2
15/16.10.
sobota/niedziela
3
II.Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się kalendarz
rozgrywek turniejowych w rundzie jesiennej sezonu 2016/2017 dla JF1 i JF2:
Data
Dzień tygodnia
Turniej
24/25.09.
sobota/niedziela
1
08/09.10.
sobota/niedziela
2
22/23.10.
sobota/niedziela
3
III.Wytyczne dotyczące organizacji rozgrywek w kategoriach JE1, JE2, JF1, JF2 w rundzie jesiennej sezonu
2016/2017:
1. Kolejność turniejów oraz ich organizatorów ustala Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN.
2. Do turniejów dopuszczane będą wyłącznie drużyny klubów posiadających zawodników
uprawnionych do danej kategorii rozgrywkowej w ilości wymaganej regulaminem. Klub nie
posiadający zgłoszonej w systemie extranet wymaganej liczby zawodników nie będzie dopuszczony
do turnieju, a weryfikacja zawodów traktowana będzie jako nie stawienie się na turniej, ze
wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z regulaminu rozgrywek mistrzowskich.
3. Wszyscy zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarskie na zasadach określonych
regulaminem rozgrywek mistrzowskich. Dopuszcza się listy zbiorcze badań zawierające dane
zawodników oraz podpis lekarza uprawnionego do badań sportowo-lekarskich.
4. W przypadku, gdy klub posiada dwie drużyny w tej samej klasie rozgrywkowej (roczniku),
zawodnicy mogą być uprawnieni tylko do jednej drużyny. Zawodnicy nie mogą być uprawnieni do
dwóch lub więcej drużyn jednocześnie.
5. Organizatorzy turniejów wysyłają do Pomorskiego ZPN i przeciwników wiadomość mailową
(obowiązują oficjalne adresy mailowe Pomorskiego ZPN) zawierającą termin i miejsce rozegrania
danego turnieju, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni przed datą kolejnego turnieju (z
zastrzeżeniem pkt. I poz. 1). Wszelkie zmiany terminu przeprowadzane muszą być zgodnie z
regulaminem rozgrywek mistrzowskich.

6. Zgodnie z decyzją Zarządu Pomorskiego ZPN wszystkie turnieje obsługuje sędzia związkowy, który
odpowiedzialny jest za właściwy przebieg turnieju i sporządzenie dokumentacji z niego. W
przypadku, gdy podczas turnieju rozgrywane są równocześnie dwa mecze sędziować je mogą
również trenerzy klubowi w uzgodnieniu z sędzią zawodów. Organizator turnieju ponosi koszt
obsady sędziowskiej.
7. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od gospodarza turnieju sędzia związkowy nie stawi się na
turniej obowiązuje tryb postępowania zgodny z regulaminem rozgrywek mistrzowskich określony w
art. 26 ust. 26.3 do 26.6.
8. Aktualny terminarz rozgrywek dostępny będzie w systemie extranet, na stronie www.pomorskizpn.pl oraz na stronie www.laczynaspilka.pl.
9. W turniejach obowiązują zasady rozgrywek mistrzowskich zgodnie z regulaminem rozgrywek
mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN.
IV.Realizację Uchwały powierza się przewodniczącym Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN.
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski

