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K O M U N I K A T 
WYDZIAŁU GIER OZPN SIEDLCE 

 

      Wydział Gier OZPN w Siedlcach informuje, że w kategoriach wiekowych od D-1 do F-2, 
kluby posiadające więcej niż jeden zespół w tej samej kategorii wiekowej, w jednej rundzie 
(np. wiosna 2018) zawodnicy muszą być uprawnieni tylko do jednej drużyny danego klubu i 
w związku z tym nie mogą brać udziału w zawodach innej drużyny w tej samej kategorii 
wiekowej. Przepis ten nie dotyczy bramkarzy.  
 

          Jednocześnie przypominamy, że na podstawie terminarza – kluby pełniące rolę 
gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia 
zawodów w całej rundzie i wprowadzić do systemu Extranet w terminie nie krótszym niż 14 
dni przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej. Przyjmuje się, że opublikowanie terminarza w 
systemie Extranet jest obowiązujące. 
          W przypadku nie przesłania powiadomienia w w/w terminie na gospodarza zawodów 
nałożona zostanie automatycznie kara finansowa w wysokości 100 zł. 
          W przypadku nie wpisania informacji o terminie i miejscu rozegrania zgodnie z w/w 
zasadami przeciwnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia organu prowadzącego 
rozgrywki o zaistniałym fakcie na 10 dni przed terminem kolejki. W takiej sytuacji właściwy 
Wydział Gier najpóźniej na 7 dni przed terminem kolejki wyznacza z urzędu dokładną datę 
rozegrania takich zawodów (miejscem ich rozegrania będzie boisko drużyny występującej w 
roli gospodarza), a gospodarz zawodów zostanie ukarany zgodnie z Regulaminem 
Rozgrywek. 
            Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed 
wcześniej wyznaczonym terminem (liczy się data logina w extranecie lub wpływu pisma do 
WG w przypadku awarii systemu) zmienić datę zawodów bez zgody przeciwnika z 
obowiązkiem jego powiadomienia (poprzez extranet lub na piśmie w przypadku awarii 
systemu). Zmiana ta może dotyczyć tylko tego samego terminu rozgrywkowego.  
             Terminy zawodów mogą być zmienione przez WG na prośbę jednego z klubów. Klub 
zwracający się o zmianę terminu, obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy 
termin i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać akceptacje drużyny przeciwnej w 
systemie Extranet (lub zgodę na piśmie w przypadku awarii systemu). Wystąpienia o zmianę 
terminu bez zgody przeciwnika – nie będą rozpatrywane. 
              W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni 
przed meczem klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty na konto organu 
prowadzącego rozgrywki w wysokości:  
      1.    LO, Kl. A, Kl. B – 80 zł 
      2.    pozostałe klasy – 50 zł 
              W przypadku zmiany terminu meczu na trzy dni bądź mniej przed planowaną kolejką 
kwota opłaty wymienionej powyżej ulega podwojeniu. Wystąpienie o zmianę terminu bez 
dokonania opłaty regulaminowej organ prowadzący pozostawia bez rozpatrzenia. 

OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ



           W przypadku złożenia w systemie Extranet propozycji zmiany  drużyna przeciwna jest 
zobowiązana do udzielenia odpowiedzi w ciągu 24 godzin. Zmieniony termin nie może 
przypadać w żadnym przypadku po zakończeniu rozgrywek lub wyznaczonych już terminach 
obligatoryjnych. 
          Szczegółowa instrukcja wpisywania terminów meczów do systemu Extranet znajduje 
się na stronie internetowej Mazowieckiego ZPN i OZPN Siedlce( www.mzpn.pl, 
www.ozpn.siedlce.pl) 
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