UWAGI WG LZPN DO TERMINARZA ROZGRYWEK IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH
w s. 2017/2018, - jesień 2017 r.
Gospodarz zawodów zobowiązany jest do sporządzenia w oparciu o niniejszy terminarz szczegółowego terminarza na całą rundę
określając w nim:
- dzień i godzinę spotkania zgodnie z terminami podanymi przez WG LZPN,
- miejsce spotkania (dokładny adres stadionu)

Tak sporządzony terminarz gospodarz zawodów wysyła listem poleconym lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru do
Wydziału Gier LZPN z takim wyliczeniem by dotarł najpóźniej w dniu 26 lipca 2017 r. (IV liga), w dniu 28 lipca 2017 r.
(klasa Okręgowa, LW Juniorów i LW Trampkarzy) oraz w dniu 4 sieprnia 2017 r. (pozostałe ligi), a do drużyn
przeciwnych najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem rundy wiosennej.
Niezachowanie w/w regulaminowego terminu 14 dni spowoduje ukaranie gospodarza karą pieniężną
w wysokości 50-100 zł oraz ustalenie obligatoryjnego terminu meczu przez system Extranet na dzień:
- przy spotkaniach weekendowych – sobota godz. 14:00 (nie dotyczy rozgrywek klasy B)
- przy spotkaniach w środku tygodnia (data spotkania – data kolejki) – godz. 16:00
Zmiany terminów w IV lidze oraz Ligach Wojewódzkich Juniorów, Trampkarzy od rundy jesiennej s. 2017/18
przyjmowane będą tylko za pośrednictwem systemu Extranet.
Zmiana terminu ustalonego w w/w sposób przez system Extranet będzie możliwa tylko na n/w zasadach.

PRZYPOMINAMY ZASADĘ CO DO ZMIANY TERMINÓW MECZU PRZEZ KLUB w sezonie 2017/2018:
zmiana terminu zawodów w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami wymaga dodatkowych działań ze strony klubu.
Zmiana terminu w takim przypadku może być dokonana tylko na pisemną prośbę jednego z klubów, wniesioną do Wydziału Gier.
Klub zwracający się o zmianę terminu, w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami wg ustalonego terminarza zobowiązany jest
wskazać przyczynę zmiany oraz zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów, a także uzyskać i przesłać zgodę drużyny
przeciwnej na piśmie do Związku. Wystąpienie o zmianę terminu w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami bez zgody
drużyny przeciwnej nie będzie rozpatrywane przez Wydział Gier LZPN.
Uwaga! Terminy obligatoryjne dwóch ostatnich kolejek mogą być zmienione na wniosek klubów z tym zastrzeżeniem,
że spotkanie musi zostać rozegrane w terminie wcześniejszym.
W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem (lecz nie później jak w tekście poniżej
dla terminów sobota - niedziela i środa) klub wnioskujący z danej klasy rozgrywkowej zobowiązany jest do wniesienia opłat na konto
Związku - 63 1160 2202 0000 0000 9853 0330 - w wysokości:
- IV liga - 100 zł
- klasa Okręgowa - 75 zł
- klasa A, I Liga Wojewódzka Juniorów, Liga Makroregionalna Juniorów - 50 zł (przy prowadzeniu rozgrywek LMJ przez LZPN)
- klasa B, III ligi kobiet, rozgrywki młodzieżowe (poniżej I LWJ) - 30 zł;
Zobowiązuje się kluby do przesyłania faksem kserokopii dowodów wpłat za zmiany terminów meczów oraz za żółte kartki
dokonanych poza kasą LZPN.
Obowiązująca zasada dotycząca zgłaszania zmian w terminarzu wszystkich klas rozgrywkowych (także młodzieżowych):
ZASADA - Wydział Gier rozpatrzy prośbę o zmianę terminu rozegrania zawodów po spełnieniu n/w warunków:
1. W przypadku terminu ,,sobota-niedziela", ZGŁOSZENIE ZMIANY (złożenie kompletu dokumentów) do godziny 15:00
w piątek przed planowaną kolejką - tj. minimum 7 (siedem) dni - zgłoszenie wraz z innymi zaświadczeniami/dokumentacją
poczta, faks, scan dokumentów drogą e-mailową.
2. W przypadku terminu ,,środa", ZGŁOSZENIE ZMIANY (złożenie kompletu dokumentów) do godziny 15:00 w środę
w tygodniu poprzedzającym termin środowy przed planowaną kolejką tj. - minimum 6 (sześć) dni - zgłoszenie wraz z innymi
zaświadczeniami / dokumentacją - poczta, faks, scan dokumentów drogą e-mailową.
3. W przypadku zmiany terminu meczu na dzień inny niż wskazany w terminarzu, mecz może się odbyć jedynie w terminie
rezerwowym wskazanym przez Wydział Gier .
Wystąpienie klubu do Związku - poza terminem, bez podania przyczyny, braku pisemnej zgody drużyny przeciwnej, braku
dowodu opłaty (liczy się dzień wpłynięcia informacji - poczta, faks, e-mail) Wydział Gier pozostawi bez rozpatrzenia.
TYLKO zdarzenia losowe – nagłe, udokumentowane przed zawodami, inne ważne wydarzenia dla społeczności piłkarskiej
- właściwie uzasadnione mogą stanowić podstawę do rozpatrzenia przez Wydział Gier zmiany terminu rozegrania zawodów.
INFORMACJA O TERMINIE ZAWODÓW UMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZWIĄZKU (OBSADA – WERSJA
KOŃCOWA) JEST OBOWIĄZUJĄCA DLA SĘDZIEGO ZAWODÓW ORAZ DLA DANEJ PARY DRUŻYN.

Wydział Gier Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

