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K O M U N I K A T  
Robocze terminarze – runda jesienna 

Do systemu Extranet zostały wprowadzone terminarze rundy jesiennej dla wszystkich grup (1-5) I ligi 

wojewódzkiej D1 Młodzik. 

Terminarze dostępne są w module klubowym (http://kluby.pzpn.pl). Godziny i terminy spotkań 

należy wprowadzić zgodnie z tabelą poniżej: 

LP dzień data 
zachód 
słońca 

Rozpoczęcie meczu  
dni 

wolne 
od 

nauki 

Kolejki w I lidze 
D1 Młodzik 

uwagi 

najwcześniej najpóźniej* 

1 piątek 1.09.2017 19:30 16:00 18:00   1 DAN - POL 20:45 

2 piątek 8.09.2017 19:06 16:00 18:00   2   

3 piątek 15.09.2017 18:48 16:00 18:00   3   

4 piątek 22.09.2017 18:31 16:00 17:30   4   

5 piątek 29.09.2017 18:14 16:00 17:15   5   

6 piątek 6.10.2017 17:57 16:00 17:00   6   

7 piątek 13.10.2017 17:41 16:00 17:00   7   

8 piątek 20.10.2017 17:25 16:00 16:15   8   

9 piątek 27.10.2017 17:10 16:00 16:00   9   

10 piątek 3.11.2017 15:56 16:00 16:00   10   
*W związku z zapadającymi ciemnościami zostały ustalone najpóźniejsze możliwe godziny rozpoczęcia meczów na 

stadionach bez zweryfikowanego sztucznego oświetlenia. 

 

Terminem obowiązującym w rozgrywkach D1 Młodzik jest piątek. Wszelkie zmiany na inny dzień 

mogą być dokonane wyłącznie za zgodą przeciwnej drużyny. Również godziny wykraczające poza 

podane w tabelce muszą być ustalone w porozumieniu z drużyną przeciwną. Przy braku zgody 

zostanie przypisany termin urzędowy – piątek 17:00. 

 

W Regulaminie Rozgrywek został umieszczony zapis, z którego wynika, że zmiany terminu meczu po 

opublikowaniu terminarza ostatecznego w rozgrywkach D1 Młodzik będą dokonywane przez 

Wydział Gier i Ewidencji wyłącznie za pobraniem opłaty – zgodnie z Załącznikiem nr 6 pkt 5 i 6.  

 

Ze względu na remont boiska przy ul. Robotniczej w Działdowie, DKS WKRA zwrócił się z prośbą o 

możliwość rozgrywania wszystkich meczów w rundzie jesiennej na wyjazdach (w roli gościa). Wydział 

Gier i Ewidencji przystał na wniosek klubu DKS Wkra. 

Kluby są zobowiązane do uzupełnienia terminarzy w terminach podanych w tabeli poniżej: 

LP Rozgrywka 
Pierwszy 

mecz 

Termin nadesłania 
propozycji przez 

klub* 

Publikacja 
terminarza 

1 I liga D1 Młodzik Grupa 1-5  01.09.2017 16.08.2017 17-18.08.2017 

*Po upływie terminu (propozycje klubów) zostaną przypisane urzędowe terminy spotkań, a ich 

zmiana będzie możliwa zgodnie z §24 Regulaminu Rozgrywek. 

http://kluby.pzpn.pl/


Terminy urzędowe: 

LP Rozgrywka Termin urzędowy 

1 I liga D1 Młodzik Piątek 17:00 

 

Terminarz w roli gospodarza ustalany jest wyłącznie przez moduł klubowy (http://kluby.pzpn.pl). 

 

Zasady zamian godziny/terminu spotkania. 

Mecze w rozgrywkach seniorów nie mogą rozpocząć się wcześniej i nie mogą zakończyć się później 

niż o godzinach wskazanych w poniższej tabeli: 

 

Dni nauki 
szkolnej 

Dni wolne od nauki szkolnej, 
soboty, niedziele i święta 

Rozpoczęcie meczu nie wcześniej niż o godz. 15:00* 11:00 

Zakończenie meczu nie później niż o godz. 19:00 19:00 

*chyba, że zapadające ciemności zmuszają do wyznaczenia meczu na wcześniejszą godzinę 

 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia meczu mogą być inne niż wskazane w powyższych tabelach, pod 

warunkiem, że oba kluby dojdą do porozumienia w spawie innej godziny meczu i Warmińsko-

Mazurski ZPN zostanie o tej zmianie poinformowany. 

W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie dłuższym niż 14 dni przed meczem  

i w ramach zaplanowanej kolejki nie jest wymagana zgoda drużyny przeciwnej. Obowiązkiem 

gospodarza jest poinformowanie drużyny przeciwnej o dokonanej zmianie (klub musi posiadać 

dowód potwierdzenia). 

W przypadku zmiany daty lub godziny w terminie krótszym 14 dni przed meczem lub na wniosek 

drużyny gości albo poza zaplanowaną kolejką wymagana jest pisemna zgoda drużyny przeciwnej. 

Wystąpienia o zmianę terminu meczu bez pisemnej zgody przeciwnika nie będą rozpatrywane. 

Sobota i niedziela oraz środa ustalone w terminarzach traktowane są jako jeden termin rozgrywkowy. 

W wyjątkowych przypadkach, tylko za zgodą obu zainteresowanych drużyn, mecze mogą zostać 

rozegrane jeden dzień przed lub jeden dzień po terminie. 

 

 Kierownik ds. rozgrywek 

 

Piotr Kurt 

Przewodniczący Wydziału Gier i Ewidencji 

 

Wiesław Sopyła 

 

http://kluby.pzpn.pl/

