Śląski Związek Piłki Nożnej - Podokręg Tychy
Al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy
http://www.tychy.slzpn.katowice.pl

podokregtychy@onet.eu

tel.: 668 173 447

Tychy 22.08.2019 r.

KOMUNIKAT NR 19/2019
Komisji ds. Rozgrywek oraz Komisji Dyscypliny
Śl.Z.P.N.- Podokręg Tychy
I. Sprawy organizacyjne
1. KURS NA SĘDZIEGO PIŁKI NOŻNEJ
Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Tychy organizuje w listopadzie 2019 roku
kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej.
Zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno panie, jak i panów, do uczestnictwa w kursie,
którego ukończenie daje szansę uczestnictwa w zawodach piłki nożnej, z drugiej, równie
pasjonującej strony.
Wymagania:
- wiek, co najmniej 16 lat,
- wykształcenie średnie lub w trakcie nauki,
- sportowa sylwetka oraz bardzo dobry stan zdrowia.
Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne (w formie wykładów, zajęć warsztatowych, szkoleń
online) oraz zajęcia praktyczne na boisku.
Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty proszę przesyłać na adres: obsada@wp.pl
w terminie do 15 listopada 2019 r. Cena kursu: 170 zł.
Cena promocyjna przy zgłoszeniu i dokonaniu opłaty do 15 października 2019 r.
wynosi 120 zł.
Wpłata na konto jest równoznaczna z zapisaniem się na kurs.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Śląski Związek Piłki Nożnej (Podokręg Tychy)
ul. Francuska 32
40-028 Katowice

Konto: 10 1020 2313 0000 3802 0605 8715
z podaniem w tytule przelewu: Szkolenie sędziowskie 2019 imię nazwisko.
Informacje dodatkowe:
obsada@wp.pl
Aleksander Frejowski Przewodniczący Kolegium Sędziów Śląskiego ZPN - Podokręg
Tychy.
2. Komisja ds. Rozgrywek przypomina, że podczas rejestracji nowych zawodników należy
dołączyć skan wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego co jest warunkiem
akceptacji wniosku przez ZPN.
Instrukcję rejestracji zawodników w extranecie załączono do Komunikatu 01/2019.

3. Komisja ds. Rozgrywek przypomina, że obowiązkiem klubu jest uprawomocnić
zawodników do rozgrywek w ekstranecie przed pierwszymi zawodami. W przypadku
wystąpienia w zawodach zawodników nieuprawnionych, drużyna zostanie ukarana
walkowerem oraz kara finansową.
II. Terminy i miejsca zawodów:
Puchar Polski
1. Komisja ds. Rozgrywek informuje, że przełożone zawody LKS Brzeźce – Ogrodnik
Tychy należy rozegrać w dniu 11.09.19. o godz. 17.00.
Klasa A
1. Komisja ds. Rozgrywek informuje, że przełożone zawody LKS Brzeźce – Polonia
Międzyrzecze należy rozegrać w dniu 04.09.19. o godz. 17.00.
2. ISKRA II PSZCZYNA informuje, że zawody Iskra II Pszczyna – Czapla Kryry odbędą
się w dniu 24.08.19. o godz. 17.00 na boisku w Kryrach. Gospodarzem zawodów będzie
drużyna Iskra II Pszczyna.
IV liga okręgowa B 1 junior młodszy
1. Komisja ds. Rozgrywek informuje, że drużyna Fortuna Wyry wycofała się z
rozgrywek. W terminarzu w miejsce drużyny Fortuna Wyry należy wpisać pauza.
IV liga okręgowa C 1 trampkarze starsi
1. Komisja ds. Rozgrywek informuje, że drużyna Fortuna Wyry została dopisana do
rozgrywek. W terminarzu w miejsce pauza należy wpisać Fortuna Wyry

IV liga okręgowa C 2 trampkarze młodsi
1. Komisja ds. Rozgrywek informuje, że drużyna UMKS Goczałkowice wycofała się z
rozgrywek. W terminarzu w miejsce drużyny UMKS Goczałkowice należy wpisać
pauza.
IV liga okręgowa E 2 orlik gr. 2
1. Komisja ds. Rozgrywek informuje, że drużyna LKS Rudołtowice wycofała się z
rozgrywek. W terminarzu w miejsce drużyny LKS Rudołtowice należy wpisać pauza.

III. SPRAWY KOMISJI DYSCYPLINY
Kary orzeczone na posiedzeniu Komisji Dyscypliny w dniu 22.08.19.:
KARY FINANSOWE:
Klasa A
KĄSEK TOMASZ – trener - ISKRA II PSZCZYNA – 50,00 zł - 2 żk. 18.08.2019
IV liga okręgowa B 1 junior młodszy
1. Fortuna Wyry - 50,00 zł – za wycofanie drużyny przed rozgrywkami po ogłoszeniu
oficjalnego terminarza rozgrywek.
IV liga okręgowa C 2 trampkarze młodsi
1. UMKS Goczałkowice - 50,00 zł – za wycofanie drużyny przed rozgrywkami po
ogłoszeniu oficjalnego terminarza rozgrywek.
IV liga okręgowa E 2 orlik gr. 2
1. LKS Rudołtowice - 50,00 zł – za wycofanie drużyny przed rozgrywkami po ogłoszeniu
oficjalnego terminarza rozgrywek.
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