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KOMUNIKAT
Nr KG.PPN.Chr/2/I/ SEZON 2018-2019
Podokręgu Chrzanów
z posiedzenia Komisji Gier PPN Chrzanów w dniu 10.08.2018 roku

Terminy II rundy Pucharu Polski
1.
2.
3.
4.

PKS Arka Babice - KS Victoria 1918 Jaworzno
MKS Fablok Chrzanów -LKS Nadwiślanin Gromiec
LKS Żarki – LKS Ciężkowianka Jaworzno
KS Zagórzanka Zagórze – MKS Trzebinia

w dniu 29.08.2018 godz. 17.30
w dniu 29.08.2018 godz 17.30
w dniu 29.08.2018 godz.18.00
w dniu 29.08.2108 godz. 17.30

II runda Pucharu Polski ma być rozegrana do dnia 29.08.2018 r./Kluby mogą uzgodnić terminy wcześniejsze pomiędzy zainteresowanymi
drużynami./
Rozpoczęcie rozgrywek sezonu 2018/2019 odbędzie się:
Klasa A Chrzanów w sezonie rozgrywkowym 2018/2019 będzie liczyła 15 drużyn a rozpoczęcie nastąpi w dniach 18/19 sierpnia 2018 r
Uchwała nr.32/Z/18 z dnia 12 lipca 2018r
Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie przez MKS Libiąż rozgrywek od A klasy.
§1. Zgodnie z treścią Uchwały nr.IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną
[z póź.zm.] §17pkt2 , wyraża zgodę na rozpoczęcie przez MKS Libiąż w sezonie 2018/2019 rozgrywek od klasy A w PPN Chrzanów.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Terminarz klasy „A” w załączeniu
Klasa B Chrzanów w sezonie rozgrywkowym 2018/2019 będzie liczyła 11 drużyn a rozpoczęcie nastąpi w dniach 25/26 sierpnia 2018
Terminarz klasy „B” w załączeniu
Komisja Gier PPN Chrzanów zastrzega sobie prawo zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Piłkarskich MZPN na sezon 2018/2019 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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Rozpoczęcie rozgrywek drużyn Junior Młodszy, Trampkarz , Młodzik PPN Chrzanów zostanie podane w terminie późniejszym.
Komisja Gier PPN Chrzanów zamieści na stronie PPN Chrzanów i w Extranecie terminarze „Jesień 2018” rozgrywek prowadzonych klasa” A” i klasa ”B”
Chrzanów
W uzasadnionych przypadkach dzień i godzinę wszystkich meczów w roli gospodarza można przesłać e-mailem na dres : ppnchrzanow@wp.pl
Terminarze muszą być podane - zgodnie z regulaminem - najpóźniej 14 dni przed pierwszym meczem.
Zebranie organizacyjne do rozgrywek drużyn w sezonie 2018/2019 w kat: Orlik, Żak, Skrzat odbędzie się w dniu 17.08.2018 /piątek/ o godz. 17.00
w siedzibie PPN Chrzanów
Obecność przedstawicieli zgłoszonych drużyn jest obowiązkow!!!
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