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KOMUNIKAT
Nr KG.PPN.Chr/38/II/17-18
Podokręgu Chrzanów

Komisja Gier informuje, że dnia 12 lipca 2018r. o godz. 16.00 w siedzibie PPN Chrzanów odbędzie się losowanie Pucharu Polski na szczeblu
PPN Chrzanów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Informujemy również, że po spotkaniu przedstawicieli Podokręgu Chrzanów, Wadowice i Oświęcim dnia 6 lipca 2018r. w Zagórzu
Z Klasy Okręgowej do Klas A zgodnie z Regulaminem Rozgrywek spadły dwie drużyny: KS Górnik Libiąż oraz Dąb Paszkówka.
Ponadto z IV Ligi Małopolski Zachodniej zanotowano spadek drużyny Iskra Klecza, Sosnowianka Stanisław Dolny.
W Klasie Okręgowej dodatkowo do Klas A spadają KS Zagórzanka Zagórze oraz LKS Naroże Juszczyn.
Co za tym idzie drużyna LKS Jutrzenka Ostrężnica spada do Klasy B.
W oparciu o Uchwałę nr IV/79 z dnia 19 kwietnia 2018 roku Zarządu PZPN, przypominamy, że od nowego sezonu 2018/2019 tj od dnia 1 lipca
2018 roku weszło w życie zwolnienie klubów uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych dziewcząt i chłopców, dotyczące:
1. zwolnienia z opłat w kategorii:
skrzat, żak, orlik, młodzik, trampkarz, junior młodszy oraz junior:
-wpisowe do rozgrywek,
-potwierdzenia do klubu
-uprawniania do gry

W przypadku uprawnienia zawodnika, który ukończył 15 r życia do zespołu seniorów, obowiązywać będzie opłata wg klasy rozgrywkowej, do
której została zgłoszona drużyna danego klubu.
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2. zwolnienia z opłat w kategorii :
skrzat, żak, orlik, młodzik, trampkarz:
- zmiany przynależności klubowej (transfery definitywne, czasowe, zawodnik wolny, po karencji).
Opłaty za zmianę przynależności klubowej (transfer definitywny, czasowy, zawodnik wolny, po karencji) w pozostałych kategoriach wiekowych tj. od juniora
młodszego do seniora, obowiązują wg aktualnych Uchwał Zarządu MZPN i PZPN w przedmiotowej sprawie.

W przypadku transferu zawodnika kategorii trampkarz, który zostanie uprawniony w tej samej rundzie do zespołu juniora młodszego oraz
zawodnika, który ukończył 15 r życia i zostanie uprawniony w tej samej rundzie do zespołu juniorów, bądź seniorów, obowiązywać będzie
oplata transferowa zgodnie z klasą, do której zostanie uprawniony dany zawodnik.
Pozostałe opłaty we wszystkich kategoriach wiekowych obowiązują wg aktualnych Uchwał Zarządu MZPN i PZPN.

Przewodniczący Komisji Gier
Andrzej Kowal

