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KOMUNIKAT  
Nr KG.PPN.Chr/6/2/ Klasa Okręgowa SEZON 2020-2021  

Podokręgu Chrzanów 
z posiedzenia Komisji Gier PPN Chrzanów w dniu 20.08.2020 roku 

 

                               
1.Zmiana terminu meczu Klasa Okręgowa 

   

 

 

 

 

2. Zmiana terminu meczu Junior klasa okręgowa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p Gospodarze Goście 
Termin 

terminarzowy 
Godzina Nowy termin 

1 Sokół Przytkowice LKS Zgoda Byczyna 05.09.2020 17.00 05.09.2020 godz. 11.00 

L.p Gospodarze Goście 
Termin 

terminarzowy 
Godzina Nowy termin 

1 Górnik Brzeszcze MKS Trzebinia 29.08.2020 11.00 29.08.2020 godz. 17.00 

2 Team Sport Hejnał Kęty Brzezina Osiek 22.08.2020 17.00 22.08.2020 godz. 11.00 

3 Nadwiślanin Gromiec Górnik Brzeszcze 22.08.2020 11.00 27.08.2020 godz. 17.00 

4 Górnik Brzeszcze Bystra 19.09.2020 11.00 19.09.2020 godz. 12.30 

5 Górnik Brzeszcze  Zatorzanka Zator 03.10.2020 11.00 03.10.2020. godz. 12.30 

6 Górnik Brzeszcze  Sygnał Włosienica 17.10.2020 11.00 17.10.2020 godz. 12.30 

7 SMS Oświęcim Górnik Brzeszcze 05.09.2020 11.00 06.09.2020 godz. 11.00 
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Komisja Gier zobowiązuje kluby, trenerów i zawodników biorących udział w rozgrywkach 

w sezonie  2020/21 do przestrzegania aktualnych zaleceń i obostrzeń sanitarnych w związku 

z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19. 

 
Wszelkie działania kluby muszą  wykonywać w systemie Extranet, nie zapominając o dołączeniu dokumentów: 

 Transfer zawodników – należy załączyć dokumenty takie jak : umowa transferowa, zwolnienie z klubu – wymagane są podpisy zgodnie ze Statutem 

Klubu, oświadczenie o karencji, nowo obowiązująca deklaracja gry amatora, opłata, rozliczenie ze sprzętu (jeśli nie ma o tym wzmianki w umowie). 

W przypadku zawodnika niepełnoletniego wszystkie dokumenty podpisane przez zawodnika oraz rodziców. 

 Uprawnienia zawodników  - do wniosku o  uprawnienie należy dołączyć nowo obowiązującą deklarację gry amatora oraz wypełniony wniosek 

zezwalający na grę w wyższej kategorii wiekowej – zgoda rodziców, zaświadczenie lekarskie (plik w załączniku)  

 
Zgodnie z Regulaminem Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich na sezon 2020/2021 punkt 6  §7 ustęp 4a, 4b, 4c oraz 4d 

do uprawnień zawodników w danej kategorii wiekowej jako rocznik uzupełniający (dodatkowy) we wniosku o uprawnienie 
MUSI BYĆ  dołączony wniosek zezwalający na grę w kategorii wyższej wiekowo oraz deklaracja gry amatora. 

 
Dodatkowo przypominamy, że deklaracja gry amatora w przypadku zawodników niepełnoletnich musi być podpisana przez 
obojga rodziców.  W przypadku podpisu jednego rodzica należy zamieścić uzasadnienie.  

 

Komisja Gier zobowiązuje kluby do przesłania kserokopii ważnych licencji trenerów, ponieważ w systemie EXTRANET 
pokazuje brak licencji.    

 
 

Wnioski do Komisji Gier o zmianę terminu spotkania należy składać zgodnie z Regulaminem i zasadami Rozgrywek §14 ustęp 11oraz 12. 
pisemnie (email) - nie wszystkie kluby mają możliwość korzystania z Extranetu 

Zgłoszenia zmian w danym tygodniu do czwartku godz. 14.00.  
Po tym terminie wniosek będzie przyjmowany do Komunikatu w tygodniu następnym. 

                                                                                                                       Przewodniczący Komisji Gier 

Andrzej Kowal 

 


