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Chrzanów 23.11.2017

KOMUNIKAT
Nr KG.PPN.Chr/18/I/17-18
Podokręgu Chrzanów
z posiedzenia Komisji Gier PPN Chrzanów w dniu 23.11.2017 roku

Przypominamy o konieczności uregulowania zaległych płatności
względem PPN Chrzanów do dnia 30 LISTOPADA 2017 !!!
K.G. przyjmuje zapisy do Turnieju Halowego do dnia 26.11.2017r. w kategoriach młodzieżowych,
który odbędzie się na Hali Sportowej w Alwerni.
Junior Młodszy ( rocznik podst. 2001, 2002, rocznik dodat. 2003,2004 ) dnia 2.12.2017r. od godz. 14.30
Młodzik ( rocznik podst. 2005, 2006, rocznik dodat. 2007,2008 )
dnia 2.12.2017r. od godz. 14.30
Trampkarz ( rocznik podst. 2003, 2004, rocznik dodat. 2005,2006 )
dnia 9.12.2017r. od godz. 14.30
Junior Starszy ( rocznik podst. 1999, 2000, rocznik dodat. 2001,2002 ) dnia 9.12.2017r. od godz. 14.30
Harmonogram rozgrywek halowych zostanie podany dnia 27.11.2017r. ( poniedziałek ).
Prosimy o przemyślane zgłoszenia drużyn do w/w turniejów. Drużyny, które zgłoszą się do Turnieju i nie przybędą na zawody, będą obciążone karą
finansową w kwocie 100zł.

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.
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