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Chrzanów 10.11.2017

KOMUNIKAT
Nr KG.PPN.Chr/16/I/17-18
Klasa Okręgowa
z posiedzenia Komisji Gier PPN Chrzanów w dniu 9.11.2017 roku

1. Zmiana terminu meczu klasa OKRĘGOWA- JUNIOR STARSZY
Termin
L.p

Gospodarze

Goście

Godzina

Nowy termin

11.00

12.11.2017 godz. 12.00

terminarzowy
1

LKS Rajsko

KS „Górnik” Brzeszcze

29.10.2017

Komisja Gier weryfikuje zawody klasy Junior Starszy Klasa Okręgowa Chrzanów pomiędzy KS „Górnik” Brzeszcze - LKS „Skawa”
Wadowice jako walkower 3-0 na korzyść drużyny KS „Górnik” Brzeszcze.
Komisja Gier anuluje walkower nałożony w komunikacie 15/I/2015 na drużyny LKS Rajsko i KS „Górnik” Brzeszcze ( klasa Junior
Starszy )oraz wyznacza termin rozegrania spotkania na dzień 12.11.2017r.o godz. 12.00.

Przypominamy o konieczności uregulowania zaległych płatności
względem PPN Chrzanów do dnia 30 LISTOPADA 2017 !!!
W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej
rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inne boisko
odpowiadające warunkom podanym w ust. 3 niniejszego paragrafu
Komisja Gier PPN Chrzanów zastrzega sobie prawo zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Piłkarskich MZPN na sezon 2017/2018 punkt 7. Zasady rozgrywek §14 ustęp 11oraz 12
do nie wprowadzania zmian meczów jeśli nie zostaną spełnione wszystkie warunki w/w Regulaminie.
Wnioski do Komisji Gier winny być składane wg. Załącznika nr.1 do Komunikatu Komisji Gier .Wnioski należy składać w danym tygodniu do czwartku godz. 14.00. Po tym terminie
wniosek będzie przyjmowany do Komunikatu w tygodniu kolejnym.
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(Regulamin Rozgrywek pkt. 3 § 3 ust. 13

Wydział Szkolenia i Rada Trenerów MZPN informują, że 16.12.2017 r. (sobota) odbędzie się doroczna Konferencja Kadry TrenerskoInstruktorskiej Małopolski.
Konferencja odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej „Suche Stawy” w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 4 w godz. 9.30-16.30.
Rejestracja uczestników odbywać się będzie zgodnie z decyzją PZPN jedynie przez portal pzpn24.pzpn.pl (w zakładce
WYDARZENIA/KONFERENCJE), który będzie również dystrybutorem (wydawcą) certyfikatów udziału.
Odpłatność za udział w Konferencji, po wcześniejszej aplikacji, wynosi 60 zł. Kwotę tę można wpłacać na konto MZPN:
37 1240 2294 1111 0000 3709 2289
lub w dniu imprezy u organizatorów. W programie przewidziane są dwa wykłady teoretyczne oraz cztery zajęcia praktyczne dla różnych
kategorii wiekowych (młodzik, trampkarz, junior, senior).

Przewodniczący Komisji Gier
Tadeusz Sękala

Komisja Gier PPN Chrzanów zastrzega sobie prawo zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Piłkarskich MZPN na sezon 2017/2018 punkt 7. Zasady rozgrywek §14 ustęp 11oraz 12
do nie wprowadzania zmian meczów jeśli nie zostaną spełnione wszystkie warunki w/w Regulaminie.
Wnioski do Komisji Gier winny być składane wg. Załącznika nr.1 do Komunikatu Komisji Gier .Wnioski należy składać w danym tygodniu do czwartku godz. 14.00. Po tym terminie
wniosek będzie przyjmowany do Komunikatu w tygodniu kolejnym.

