TERMINY ROZGRYWANIA ZAWODÓW – WYCIĄG Z REGULAMINU ROZGRYWEK
KLASA OKRĘGOWA, KLASA A W ODDZIALE LZPN W CHEŁMIE.
1. Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach ustalonych przez Wydział Gier Lubelskiego ZPN /Komisję Gier
Oddziału LZPN w oficjalnym terminarzu rozgrywek. Zastrzega się możliwość zmiany terminarza w przypadku decyzji
właściwych organów licencyjnych, dyscyplinarnych i innych Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w sprawach
dotyczących uczestnictwa klubów w rozgrywkach.
2. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub związkowego, lub
innych nadzwyczajnych okoliczności, organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania
zawodów.
3. Na podstawie terminarza - kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty,
godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i wprowadzić je do systemu Extranet - w terminie nie
krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej organowi prowadzącemu rozgrywki danej klasy
rozgrywkowej.
4. Opublikowanie terminarza na oficjalnej stornie Lubelskiego ZPN/na stronie danego terytorialnie Oddziału
LZPN jest obowiązujące, a zamieszczone tam terminy rozgrywania meczów są wiążące dla obu zainteresowanych
klubów.
5. Zmiana terminu meczu wyznaczonego w sposób opisany w ust. 4 może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych
w ust. 10 - 12 niniejszego paragrafu. Nierozegranie zawodów w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący
rozgrywki będzie skutkowało walkowerem przeciwko drużynie gospodarzy.
6. Najwcześniejszą godziną rozpoczęcia spotkania może być godzina 11:00 lub 12:00 przy odległości ponad 120 km.
Jeżeli termin zawodów przypada na „dzień roboczy”, zawody nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 15:00
w zależności od pory roku.
7. Wydział Gier/Komisja Gier może w uzasadnionych przypadkach wyznaczyć jednakowy dla wszystkich drużyn termin
rozgrywania początkowych kolejek rundy jesiennej lub wiosennej.
8. Wydział Gier Lubelskiego ZPN/Komisja Gier Oddziału LZPN jako prowadzący rozgrywki wyznacza obligatoryjny
termin rozegrania dwóch ostatnich kolejek sezonu rozgrywkowego. Wydział Gier/Komisja Gier może za zgodą obu
klubów ustalić inny termin rozegrania poszczególnych meczów w tych kolejkach, ale tylko wcześniejszy niż uprzednio
wyznaczony.
9. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych Wydział Gier prowadzący rozgrywki ma prawo wyznaczyć
rozegranie awansem kolejek z rundy wiosennej.
10. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej wyznaczonym terminem
zmienić datę zawodów (za pośrednictwem systemu Extranet) bez zgody przeciwnika. Zmiana ta może dotyczyć tylko
tego samego terminu rozgrywkowego.
11. Terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego z klubów, wniesioną do Wydziału Gier/Komisji Gier.
Klub zwracający się o zmianę terminu, obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin
i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać zgodę przeciwnika za pośrednictwem systemu Extranet. 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
w wysokości: klasa Okręgowa 75,- zł; klasa A 50,- zł, na konto LZPN - BANK MILLENNIUM S.A.
63 1160 2202 0000 0000 9853 0330. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy wysłać do WG LZPN/KG Oddziału.
Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty regulaminowej i zgody pisemnej drużyny przeciwnej
przesłanej do Związku - Wydział Gier Lubelskiego ZPN/Komisji Gier właściwego Oddziału LZPN pozostawia bez
rozpatrzenia (szczegóły - załącznik).
12. Zmieniony termin nie może przypadać po okresie dłuższym niż 14 dni od pierwotnie wyznaczonego terminu
zawodów oraz po zakończeniu rozgrywek lub wyznaczonych już terminach obligatoryjnych.
13. W uzasadnionych przypadkach WG LZPN/KG Oddziału LZPN może dokonać zmiany terminu z urzędu lub ogłosić
zakaz gry.

ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE
1. Zawody rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez Wydział Gier LZPN lub właściwe Komisja Gier Oddziałów
LZPN podanych do wiadomości zainteresowanym klubom w oficjalnych terminarzach gier ustalonych na rundę jesienną
i wiosenną. Zastrzega się możliwość zmiany terminarza w przypadku decyzji właściwych organów licencyjnych,
dyscyplinarnych i innych Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w sprawach dotyczących uczestnictwa klubów
w rozgrywkach
2. Wydział Gier LZPN/Komisja Gier Oddziału w rozgrywkach wojewódzkich wyznacza jednakowy dla wszystkich
drużyn termin rozegrania dwóch ostatnich kolejek sezonu rozgrywkowego.
3. Wydział Gier LZPN lub Komisja Gier Oddziału LZPN może w uzasadnionych przypadkach wyznaczyć jednakowy
dla wszystkich drużyn termin rozgrywania początkowych kolejek rundy jesiennej lub wiosennej.
4. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub związkowego, lub
innych nadzwyczajnych okoliczności, organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania
zawodów.
5. Zobowiązuje się gospodarzy zawodów do sporządzenia w oparciu o terminarz wymieniony w ust. 1
szczegółowych terminarzy na wszystkie rundy rozgrywkowe określając w nich:
- dzień i godzinę spotkania,
- miejsce spotkania.
Tak sporządzony terminarz szczegółowy, gospodarz zawodów umieszcza w systemie Extranet lub wysyła listem
poleconym lub e-mailem (za potwierdzeniem odbioru) do drużyny przeciwnej, Wydziału Gier LZPN lub Komisji
Gier Oddziału LZPN i Kolegium Sędziów LZPN lub KS Oddziału najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem
rozgrywek w danej rundzie.
6. Zobowiązuje się gospodarza zawodów do przestrzegania godzin rozpoczęcia zawodów. Początek zawodów należy
wyznaczać najwcześniej na godz. 11:00, a na godz. 12:00 przy odległości ponad 120 km pomiędzy zainteresowanymi
klubami, a nie później niż godz. 18:00 w zależności od pory roku.
7. Opublikowanie terminarza w systemie Extranet i na oficjalnej stronie Lubelskiego ZPN/Oddziału LZPN jest
obowiązujące, a zamieszczone tam terminy rozgrywania meczów są wiążące dla obu zainteresowanych klubów.
8. W uzasadnionych przypadkach gospodarz zawodów może bez zgody przeciwnika i opłat zmienić termin zawodów
na 14 dni przed planowanym terminem przewidzianym w terminarzu rozgrywek.
9. Zmiana terminu przez gospodarza zawodów w terminie krótszym niż 14 dni wymaga zgody drużyny przeciwnej.
Zmieniony termin nie może przypadać po okresie dłuższym niż 14 dni od pierwotnie wyznaczonego terminu zawodów
oraz po zakończeniu rozgrywek lub wyznaczonych już terminach obligatoryjnych.
W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem klub
wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 30 zł, (dot. rozgrywek młodzieżowych) na konto
LZPN - BANK MILLENNIUM S.A.63 1160 2202 0000 0000 9853 0330. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy
wysłać do WG LZPN/KG Oddziału. Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty regulaminowej i zgody
pisemnej drużyny przeciwnej przesłanej do Związku - Wydział Gier Lubelskiego ZPN/Komisja Gier właściwego
Oddziału LZPN pozostawia bez rozpatrzenia.
10. Wydział Gier Lubelskiego ZPN/Komisja Gier Oddziału jako prowadzący(-ca) rozgrywki w wybranych ligach
wyznacza obligatoryjny termin rozegrania dwóch ostatnich kolejek sezonu rozgrywkowego. WG/KG może za zgodą obu
klubów ustalić inny termin rozegrania poszczególnych meczów w tych kolejkach, ale tylko wcześniejszy niż uprzednio
wyznaczony.
11. W wyjątkowych przypadkach Wydział Gier LZPN/Komisja Gier Oddziału może dokonać zmian terminu i ogłosić
zakaz gry (zachorowania epidemiologiczne zawodników podstawowego składu, decyzja administracyjna itp.).

