KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XVII/Z/2021
ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
z dnia 10.07.2021 r.
Spis treści:
1.Uchwała nr 176/Z/2021 z dnia 10.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia
kandydatów na obserwatorów sędziów III ligi na sezon 2021/2022.
2.Uchwała nr 177/Z/2021 z dnia 10.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia
kandydatów na sędziów III ligi na sezon 2021/2022.
3.Uchwała nr 178/Z/2021 z dnia 10.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia
Taryfikatora sankcji finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na
sezon 2021/2022.
4.Uchwała nr 179/Z/2021 z dnia 10.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia
ramowego kalendarza rozgrywek w piłkę nożną seniorów organizowanych przez Pomorski ZPN w
rundzie jesiennej sezonu 2021/2022.
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-1Uchwała nr 176/Z/2021 z dnia 10 lipca 2021 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zatwierdzenia kandydatów na obserwatorów sędziów III ligi na sezon 2021/2022.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN na funkcję kandydata na obserwatora
sędziów III ligi w sezonie 2021/2022 zatwierdzone zostają następujący osoby:
1. Marek Szerszeń,
2. Mariusz Kuczkowski,
3. Jarosław Boratyński,
4. Przemysław Wądołowski,
5. Radosław Mordaka.
II.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-2Uchwała nr 177/Z/2021 z dnia 10 lipca 2021 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zatwierdzenia kandydatów na sędziów III ligi na sezon 2021/2022.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN jako kandydaci na sędziowie III ligi w sezonie
2020/2021 zatwierdzeni zostają następujący arbitrzy:
1. Kamil Rybiński,
2. Wojciech Płókarz,
3. Sebastian Pakuszewski,
4. Marek Marcinkowski,
5. Łukasz Buda,
6. Mateusz Tarnowski,
7. Bartłomiej Żmuda
II.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącemu Zarządu
Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-3Uchwała nr 178/Z/2021 z dnia 10 lipca 2021 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zatwierdzenia Taryfikatora sankcji finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę
nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 4 w związku z art. 12 § 1 ust. 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co
następuje:
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I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się Taryfikator sankcji
finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022.
II.Tekst Taryfikatora, będący załącznikiem do Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną
Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022 i następne, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN, przewodniczącym
Komisji ds. Rozgrywek i przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnych Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 178/Z/2021 z dnia 10 lipca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia Taryfikatora sankcji finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę
nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022
TARYFIKATOR SANKCJI FINANSOWYCH
DOTYCZĄCY ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
w sezonie 2021/2022
Rozdział I.
Sankcje orzekane przez Komisje ds. Rozgrywek w związku z naruszeniem przepisów Regulaminów
rozgrywek mistrzowskich i pucharowych w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 2021/2022:
1. Za wycofanie drużyny zgłoszonej i zapisanej do rozgrywek, ale przed rozpoczęciem rozgrywek,
wymierza się klubom sankcję regulaminową w postaci kary finansowej w następujących
wysokościach:
a) - w IV lidze
- 1.000,00zł,
b) - w klasie Okręgowej
- 500,00zł,
c) - w klasie A
- 400,00zł,
d) - w klasie B oraz rozgrywkach junior A i B
- 350,00zł,
e) - w IV lidze kobiet
- 200,00zł,
f) - w pozostałych klasach rozgrywkowych
- 200,00zł,
2. Za wycofanie drużyny z rozgrywek w trakcie ich trwania wymierza się klubom sankcję
regulaminową w postaci kary finansowej w następujących wysokościach:
a) - w IV lidze
- 2.000,00zł,
b) - w klasie Okręgowej
- 1.000,00zł,
c) - w klasie A
- 700,00zł,
d) - w klasie B oraz rozgrywkach junior A i B
- 500,00zł,
e) - w IV lidze kobiet
- 500,00zł,
f) - w pozostałych klasach rozgrywkowych
- 300,00zł,
3. W przypadku niestawienia się drużyny piłkarskiej na zawody mistrzowskie lub pucharowych, klub
którego drużyna nie stawiła się do zawodów zostaje ukarany sankcją regulaminową w postaci kary
finansowej w następujących wysokościach:
a) - w IV lidze
- 1.000,00zł,
b) - w klasie Okręgowej
- 600,00zł,
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c) - w klasie A
- 500,00zł,
d) - w klasie B oraz rozgrywkach junior A i B
- 400,00zł,
e) - w rozgrywkach junior C i D
- 300,00zł,
f) - w rozgrywkach junior E, F i G (za turniej)
- 200,00zł,
g) - w rozgrywkach IV ligi kobiet
- 400,00zł,
h) - w rozgrywkach juniorek U-15, U-13, U-11, U-9
- 200,00zł,
4. W przypadku niestawienia się do zawodów w terminach trzech ostatnich kolejek sezonu, sankcja
zostaje podwojona (nie dotyczy rozgrywek turniejowych).
5. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska i z winy, którego zawody nie
odbyły się, podlega sankcji regulaminowej w postaci kary finansowej w następujących wysokościach:
a) - w IV lidze
- 1.000,00zł,
b) - w klasie Okręgowej
- 600,00zł,
c) - w pozostałych klasach rozgrywkowych
- 300,00zł,
oraz zobowiązany jest do zwrotu kosztów przejazdu dla drużyny przeciwnej, jeśli drużyna ta zgłosi
takie żądanie.
6. Klub, który nie dopełnił obowiązków ciążących na organizatorze zawodów, polegający na braku
podczas zawodów osoby odpowiedzialnej za opiekę sanitarno-medyczną podlega sankcji
regulaminowej w postaci kary finansowej w następujących wysokościach:
a) - w IV lidze
- 300,00zł,
b) - w pozostałych klasach rozgrywkowych
- 250,00zł,
7. Klub, który nie dopełnił obowiązków ciążących na organizatorze zawodów, polegający na braku
podczas zawodów noszy wraz z obsługą odpowiednio oznakowaną, podlega sankcji regulaminowej
w postaci kary finansowej w następujących wysokościach:
a) - w IV lidze
- 200,00zł,
b) - klasa Okręgowa
- 150,00zł.
c) - w pozostałych klasach rozgrywkowych
- 100,00zł,
8. W szczególnie uzasadnionych i usprawiedliwionych przypadkach organy prowadzące rozgrywki
mogą obniżyć wysokość lub odstąpić od wymierzenia sankcji wynikających z powyższych przepisów.
Rozdział II.
Sankcje orzekane przez Komisje Dyscyplinarne w związku z naruszeniem przepisów w sprawie braku
obecności trenera na zawodach lub braku licencji trenerskiej uprawniającej do prowadzenia zespołów
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej Pomorskiego ZPN:
1. w przypadku klubu IV ligi:
a) - pierwszy mecz
b) - drugi mecz
c) - trzeci mecz i każdy kolejny

- kara pieniężna
- 1.200,00zł,
- kara pieniężna
- 1.800,00zł,
- weryfikacja zawodów jako vo (3:0) dla zespołu przeciwnego

2. w przypadku klubu klasy Okręgowej, ligi i klasy wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych:
a) - pierwszy mecz
- kara pieniężna
- 700,00zł,
b) - drugi mecz
- kara pieniężna
- 1.200,00zł,
c) - trzeci mecz i każdy kolejny
- weryfikacja zawodów jako vo (3:0) dla zespołu przeciwnego
3. w przypadku klubu klasy A i klasy B oraz zespoły młodzieżowe:
a) - pierwszy mecz
- kara pieniężna
b) - drugi mecz
- kara pieniężna
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- 400,00zł,
- 600,00zł,

c)

- trzeci mecz i każdy kolejny

- weryfikacja zawodów jako vo (3:0) dla zespołu przeciwnego

4. w przypadku zespołu klubu IV ligi kobiet i zespołów dziecięcych:
a) - pierwszy mecz
- kara pieniężna
- 100,00zł,
b) - drugi mecz
- kara pieniężna
- 200,00zł,
c) - trzeci mecz i każdy kolejny
- weryfikacja zawodów jako vo (3:0) dla zespołu przeciwnego
Rozdział III.
Sankcje orzekane przez Komisje Dyscyplinarne Pomorskiego ZPN w związku z naruszeniem przepisów
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN na sezon 2021/2022:
1.Odpowiedzialność klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie.
a) za brak należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach (art.
64 § 1 pkt 1) - kara pieniężna do 5.000,00zł.
2.Niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przez
odpowiedzialne osoby fizyczne.
a) za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie
przed, w czasie lub po zawodach, wymierza się odpowiedzialnym osobom fizycznym (art. 65 § 1 lit. c) kara pieniężna do 500,00zł.
b) jeżeli na skutek niedopełnienia obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa
na stadionie przed, w czasie lub po zawodach doszło do poważnych naruszeń porządku lub
bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach (art. 65 § 2 lit. a) - kara pieniężna nie
niższa niż 250,00zł.
3.Zachowania pogardliwe lub dyskryminujące.
a) za prezentowanie treści o charakterze pogardliwym, rażąco nieetycznym, pochwalających terroryzm,
przestępczość, przemoc, odwołujących się do zbrodniczych ideologii, treści politycznych, treści o
charakterze dyskryminacyjnym, w szczególności odnoszących się do rasy, koloru skóry, języka religii
bądź pochodzenia, za wnoszenie okrzyków lub popełnienie innego aktu o takim charakterze w czasie,
bezpośrednio przed lub po meczu (art. 67 § 1):
- klubom kara pieniężna nie niższa niż 100,00 zł.
- innym osobom fizycznym kara pieniężna nie niższa niż 1.000,00 zł.
b) w przypadku, jeżeli czynem o którym mowa w art. 67 par. 1 było wywieszenie transparentu, flagi lub
innego podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez delegata
lub obserwatora PZPN, co spowodowało przerwanie meczu (art. 67 § 4) - zasadnicza kara pieniężna nie
niższa niż 3.000,00zł.
c) w przypadku, jeżeli czynem o którym mowa w art. 67 par. 1 było wywieszenie transparentu, flagi lub
innego podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez delegata
lub obserwatora PZPN, co spowodowało przedterminowe zakończenie meczu (art. 67 § 5) - zasadnicza
kara pieniężna nie niższa niż 1.000,00zł.
4.Używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
a) za używanie w związku z zawodami piłkarskimi słów wulgarnych lub uznanych powszechnie za
obraźliwe wymierza się (art. 69) - kara pieniężna od 100,00zł.
5.Podważanie decyzji sędziowskich.
a) za podważanie decyzji sędziowskich i kompetencji sędziów przez zawodników, trenerów, członków
sztabu medycznego lub działaczy, wymierza się (art. 70) - kara pieniężna od 150,00zł.
6.Samowolne opuszczenie boiska przez drużynę lub odmowa dalszego rozgrywania meczu.
a) za samowolne opuszczenie boiska przez drużynę lub odmowę dalszego rozgrywania meczu wymierza
się karę (art. 71)
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- klubom kara pieniężna nie niższa niż 500,00zł.
- osobom fizycznym kara pieniężna nie niższa niż 100,00zł.
7.Groźba lub przemoc.
a) kto stosuje groźbę, przemoc lub narusza nietykalność cielesną sędziego lub innej osoby w związku z
meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach członkowskich, w szczególności w
celu utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia działań (art. 72 § 1) - kara pieniężna nie niższa niż
500,00zł.
b) odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne, o którym mowa w art. 72 § 1 ponosi również klub,
jeżeli co najmniej dwóch zawodników lub działaczy tego klubu dopuszcza się powyższego zachowania
(art. 72 § 2) - kara pieniężna od 100,00zł.
c) karom określonym w § 2 podlega również ten, kto usiłuje bądź czyni przygotowania do popełnienia
powyższych czynów (art. 72 § 3)
8.Nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencję prasową.
a) za nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencje prasową (art. 73) - kara pieniężna od 250,00zł.
9.Niesportowy tryb życia.
Za niesportowy tryb życia lub naruszenie zasad porządku publicznego (art. 74) - kara pieniężna od
100,00zł.
10.Podżeganie do nienawiści.
a) zawodnik lub działacz piłkarski, który publicznie lub za pośrednictwem środków masowego przekazu
podżega do nienawiści lub przemocy w czasie nie związanym z meczem piłkarskim (art. 75) - kara
pieniężna od 100,00zł.
11.Prowokowanie kibiców.
a) za prowokowanie kibiców (art. 76) - kara pieniężna nie niższa niż 200,00zł.
12.Wypowiedzi poniżające.
a) za wypowiedzi lub inne działania mogące poniżyć w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania
potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji lub prowadzenia działalności w sporcie piłki nożnej
lub znieważające: członków władz PZPN, związków piłki nożnej, ligi zawodowej, klubów, zawodników,
trenerów, działaczy sportowych i innych osób wskazanych w art. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,
wymierza się osobom fizycznym, z wyjątkiem kibiców (art. 77) - kara pieniężna w wysokości od
100,00zł.
13.Nieterminowe przesłanie sprawozdania.
a) za ponowne w tym samym sezonie nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji
albo niewłaściwe i nieczytelne sporządzenie sprawozdania z zawodów lub obserwacji (art. 82 § 2) - kara
pieniężna do 500,00zł.
14.Uniemożliwienie zamieszczenia zastrzeżeń.
a) za uniemożliwienie umieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów złożonych przez
kierownika lub kapitana drużyny bezpośrednio po meczu zastrzeżeń, w tym odnośnie udzielonych
napomnień - żółte kartki lub wykluczeń - czerwone kartki (art. 83) - kara pieniężna od 100,00zł.
15.Publiczne wypowiedzi sędziego lub obserwatora.
a) za publiczne wypowiadanie się przez sędziego lub obserwatora w sprawach dotyczących przebiegu
zawodów prowadzonych lub ocenianych przez innych sędziów lub obserwatorów (art. 84) - kara
pieniężna od 100,00zł.
16.Nieusprawiedliwiona nieobecność.
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a) za nieusprawiedliwiona nieobecność na szkoleniu, nie poddanie się w wyznaczonym terminie
badaniom lekarskim, egzaminowi sprawności fizycznej lub egzaminowi teoretycznemu (art. 85) - kara
pieniężna od 100,00zł.
17.Prowadzenie zawodów bez asystentów.
a) za prowadzenie zawodów bez asystentów lub zawinione przez sędziego nie doprowadzenie zawodów
do końca (art. 86) - kara pieniężna od 100,00zł.
18.Nie stawienie się do prowadzenia zawodów lub obserwacji.
a) za nieusprawiedliwione nie stawienie się do prowadzenia zawodów, obserwacji albo pełnienia funkcji
delegata lub za powtarzające się spóźnienia na zawody (art. 88) - kara pieniężna od 100,00zł.
19.Samowolne prowadzenie zawodów.
a) za samowolne prowadzenie zawodów bez wyznaczenia przez Kolegium Sędziów PZPN, bądź wydziału
sędziowskiego właściwego związku piłki nożnej lub prowadzenie zawodów nie zgłoszonych do tych
organów (art. 89) - kara pieniężna od 100,00zł.
20.Dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń.
a) za umyślne dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń zaistniałych przed, podczas i po prowadzeniu
zawodów lub obserwacji, a także za zatajenie udzielonych upomnień w stosunku do zawodników,
trenerów jak również działaczy (art. 92) - kara pieniężna od 100,00 zł.
21.Nienależne świadczenia.
a) za świadome pobranie od klubów nienależnych świadczeń (art. 93) - kara pieniężna od 100,00zł.
22.Niedopełnienie obowiązków określonych w przepisach o rozgrywkach.
a) za brak kart zawodników, niestaranne i niewłaściwe wypełnienie protokołów zawodów, podanie
fałszywego wieku zawodnika lub niedopełnienie innych obowiązków określonych przepisami o
rozgrywkach (art. 102):
- klubom kara pieniężna nie niższa niż 100,00zł.
- innym osobom odpowiedzialnym oraz zawodnikom kara pieniężna nie niższa niż 100,00zł.
23.Gra nieuprawnionego zawodnika.
a) za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego w prawach lub odbywającego karę
dyskwalifikacji albo zawodnika pod obcym nazwiskiem (art. 103):
- klubom kara pieniężna nie niższa niż 300,00zł.
- zawodnikom kara pieniężna nie niższa niż 100,00zł.
- innym osobom odpowiedzialnym kara pieniężna nie niższa niż 400,00zł.
24.Niewykonanie zobowiązań.
a) za niewykonanie zobowiązań, w szczególności wobec zawodników, trenerów, członków sztabu
medycznego, klubów piłkarskich, Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub związków piłki
nożnej (art. 105)
- klubom kara pieniężna nie niższa niż 400,00zł.
- zawodnikom kara pieniężna od 350,00zł. do 15.000,00zł.
- innym osobom fizycznym kara pieniężna od 350,00zł. do 15.000,00zł.
25.Popełnienie czynów mających na celu bezprawne osiągnięcie korzyści.
a) za czynienie przygotowań, usiłowanie lub dokonanie czynów mających na celu bezprawne osiągnięcie
korzyści materialnych lub osobistych w związku z działalnością sportową (art. 106):
- klubom kara pieniężna w wysokości od 1.000,00zł.
- osobom fizycznym kara pieniężna w wysokości od 1.000,00zł.
26.Zakłady bukmacherskie.
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a) za uczestnictwo osób podlegających niniejszemu regulaminowi dyscyplinarnemu w zakładach
bukmacherskich, zawieranych w kraju lub za granicą, odnoszących się do wszystkich meczów
piłkarskich, rozgrywanych z udziałem drużyn krajowych w kraju i zagranicą (art. 107) - kara pieniężna
od 1.000,00zł.
27.Przewinienia związane z grą w reprezentacji Polski.
a) za uniemożliwienie zawodnikowi uczestnictwa w zajęciach kadry powołanej do reprezentowania
barw Polski w zawodach sportowych, rozgrywanych w oficjalnych terminach FIFA (art. 108)
- klubowi kara pieniężna od 2.000,00zł.
- działaczom kara pieniężna od 500,00zł.
- trenerom kara pieniężna od 500,00zł.
b) za nieusprawiedliwione niestawienie się na zgrupowanie kadry narodowej wymierza się
zawodnikowi - kara pieniężna nie niższa niż 500,00zł.
c) za zachowanie niegodne reprezentanta Polski, popełnione w kraju lub zagranicą wymierza się
zawodnikowi - karę pieniężną nie niższą niż 500,00zł.
28.Naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych.
a) za naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych, w szczególności za podpisanie w
sposób sprzeczny z prawem umów transferowych pomiędzy klubami (art. 109);
- klubom kara pieniężna od 3.000,00 zł.
- zawodnikom kara pieniężna od 1.000,00 zł. do 15.000,00 zł.
- działaczom kara pieniężna w wysokości od 1.000,00 zł. do 15.000,00 zł.
29.Inne rażące naruszenie przepisów prawa związkowego lub norm etyczno-moralnych obowiązujących
w piłce nożnej.
a) za niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie obowiązków określonych w Statucie
Polskiego Związku Piłki Nożnej, uchwałach, decyzjach lub wytycznych organów Polskiego Związku Piłki
Nożnej, ligi zawodowej lub innych podmiotów, pozostających w strukturach Polskiego Związku Piłki
Nożnej, naruszenie norm etyczno-moralnych obowiązujących w piłce nożnej a także niewykonanie,
niedopełnienie lub niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów administracji publicznej, dotyczących
sportu piłki nożnej (art. 110):
- klubom kara pieniężna nie niższa niż 500,00zł.
- zawodnikom, trenerom, instruktorom, menedżerom piłkarskim, członkom sztabu medycznego,
licencjonowanym organizatorom imprez piłkarskich, sędziom, delegatom i obserwatorom oraz
działaczom piłkarskim kara pieniężna nie niższa niż 350,00zł.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-4Uchwała nr 179/Z/2021 z dnia 10 lipca 2021 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia ramowego kalendarza rozgrywek w piłkę nożną seniorów organizowanych przez
Pomorski ZPN w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia
się, co następuje:
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się ramowy kalendarz rozgrywek
w piłkę nożną seniorów organizowanych przez Pomorski ZPN w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022.
II.Ramowy kalendarz rozgrywek w piłkę nożną seniorów organizowanych przez Pomorski ZPN w
rundzie jesiennej sezonu 2021/2022 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
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III.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek i przewodniczącym Komisji ds.
Rozgrywek Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 179/Z/2021 z dnia 10 lipca 2021 roku
w sprawie przyjęcia ramowego kalendarza rozgrywek w piłkę nożną seniorów organizowanych przez
Pomorski ZPN w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021
RAMOWY KALENDARZ ROZGRYWEK SENIORÓW
W PIŁKĘ NOŻNĄ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022

Dzień
tygodnia

IV liga
kobiet

Data

Puchar
Polski

Liga - klasa rozgrywkowa
IV
liga

KO

KA
16

KA
14

KB
16

KB
14

KB
12

7/8.08.

s/n

1

1

14/15.08.

s/n

2

2

1

3

3

2

1

2

1

1

18.08.

środa

KB
10

1

I

21/22.08.

s/n

28/29.08.

s/n

1

4

4

3

2

3

2

2

1

04/05.09.

s/n

2

5

5

4

3

4

3

3

2

08.09.

środa

II

11/12.09.

s/n

3

6

6

5

4

5

4

4

3

18/19.09.

s/n

4

7

7

6

5

6

5

5

4

22.09.

środa

III

25/26.09.

s/n

5

8

8

7

6

7

6

6

5

02/03.10.

s/n

6

9

9

8

7

8

7

7

6

06.09.

środa

IV

09/10.10.

s/n

7

10

10

9

8

9

8

8

7

16/17.10.

s/n

8

11

11

10

9

10

9

9

8

9

12

12

11

10

11

10

10

9

11

20.10.

środa

V

23/24.10.

s/n

27/30.10.

śr

13

13

12

11

12

11

06/07.11.

s/n

14

14

13

12

13

12

11.11.

czw

14

-9-

14

13/14.11.

s/n

15

15

20/21.11.

s/n

16

16

27/28.11.

s/n

15*

13

15*

17

Uwagi:
• IV liga: kolejki: 17, 18 , 19 oraz 20 zostaną rozegrane wiosną 2022 r.
• * 15. kolejka w kl. A 16 i B16 musi być rozegrana w niedzielę 14 listopada
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
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