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KOMUNIKAT  
Nr KG.PPN.Chr/24/II/  SEZON 2020-2021  

Podokręgu Chrzanów 
z posiedzenia Komisji Gier PPN Chrzanów w dniu 12.03.2021 roku 

Zarząd PPN Chrzanów informuję , że w dniu 16 kwietnia 2021r o godz 17.00 w Sali OSP w Alwerni odbędzie się  

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  Podokręgu Piłki Nożnej Chrzanów 

 
Komisja Gier PPN Chrzanów informuję , że rozpoczęcie rozgrywek w rundzie „Wiosna 2021” w klasie „A” odbędzie się                                

w dniu 20/21 marca 2021 r. ; w klasie „B” w dniu 27/28 marca 2021 r. ;Junior Młodszy i Trampkarz w dniu 10/11 kwietnia 2021 r 

 

OBOWIĄZUJĄCY  terminarz  klasy „A” i „B” na rundę „Wiosna 2021”   podany  jest poniżej. 

 Zaległych mecz do rozegrania w klasie ”B” pomiędzy LKS Korona Lgota a LKS Zryw Brodła odbędzie się w dniu 20.03.2021 r 

 o godz. 14.30 

Przypominamy , że zgodnie z Aneksem do Regulaminu Rozgrywek na sezon 2020/2021 dotyczącego klasy „B” pkt.5,6,7,8 

Pkt.5 Po dwóch rundach nastąpi podział na grupy:  I grupa drużyny od 1-4; II grupa drużyny od 5-9 (punkty i bramki będą zaliczane do dalszych 

rozgrywek) 

Pkt. 6 W grupie I ( mistrzowskiej) – będzie rozegrany mecz i  rewanż) 

Pkt.7 W grupie II będzie rozegrany tylko jedna runda  

Pkt 8 Z klasy”B” do klasy”A” awans uzyska 1 drużyna grupy mistrzowskiej , która po zakończeniu rundy zajmie 1 miejsce w tabeli klasy „B” 

Uwaga! Klub MKS „Trzebinia II” zgłosił się do Komisji Gier z propozycją aby rozgrywać mecze  w klasie „B” z drużynami które mają w danej 

kolejce pauzę – szczegóły rozgrywania meczów proszę uzgadniać między zainteresowanymi drużynami. 

 
Kluby jako gospodarz w/w zawodów zobowiązane są do właściwego przygotowania boiska do zawodów. 

Informujemy kluby , że od sezonu rozgrywek „Wiosna 2021” obowiązują nowe sprawozdania sędziowskie z zawodów /sprawozdania do pobrania na 

stronie    https://www.ppnchrzanow.com.pl/ 

 
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 
 

 

 


