
 

 

ORGANIZACJA ROZGRYWEK ŻAKÓW W-MZPN 2017/2018 

 

Przebieg rozgrywek  

 

Do rozgrywek Żaków sezonu 2017/2018 potwierdziło udział 128 drużyn.  

Aby uatrakcyjnić rozgrywki, stworzono 2 ligi ( Żak A i Żak B). Zgłoszona drużyna jest jednocześnie w 

grupie A i B . Przy czym będą one grały naprzemiennie. 

Żak A startuje 11.09.2017, Żak B tydzień później(18.09), następny tydzień Żak A (25.09) itd. 

Przy układaniu grup wzięliśmy pod uwagę położenie geograficzne oraz indywidualne prośby, które 

wpłynęły do nas od zespołów. 

Drużyny zostały podzielone na 31 grup po 4 drużyny oraz 2 grupy 3 drużynowe. 

Każda drużyna jest gospodarzem jednego turnieju.  

 

W związku z wycofaniem się kilku drużyn oraz w zapoznaniu się z Państwa prośbami dokonaliśmy 

następującego podziału na grupy: 

 

 

Żak A (11.09-23.10.2017) grupy, terminarz, koordynatorzy – zobacz 

Żak B (18.09-30.10.2017) grupy, terminarz, koordynatorzy – zobacz 

 

Urzędowy termin rozgrywania turnieju to poniedziałek, godz. 17. Gospodarz ma prawo 

zmiany godziny między 16 a 18, zmiany godzin należy zgłosić na adres mailowy: 

krystian.mucha@wmzpn.pl Wszelkie zmiany należy zgłaszać na podany adres e-mail.  

Jeżeli gospodarz chce rozegrać turniej w innym terminie musi uzyskać zgody drużyn 

przeciwnych. Drużyny te muszą wysłać oficjalnego maila ze zgodą na podany powyżej adres 

mailowy) W przypadku nie dojścia do porozumienia ustala się rozegranie meczu w terminie 

urzędowym, zgodnie z komunikatem. 

 

 

 

http://wmzpn1.home.pl/strona/rozgrywki/1718/Żak_A..pdf
http://wmzpn1.home.pl/strona/rozgrywki/1718/Żak_B..pdf
mailto:krystian.mucha@wmzpn.pl


 

 

 

KOORDYNATORZY 

Kluby, które nie mają wyznaczonych koordynatorów muszą wypełnić formularz, który znajduje się 

na stronie Warmińsko-Mazurskiego ZPN – Koordynator - Żak 2017/2018 
 

Koordynatorzy odpowiedzialni są za uprawnienie zawodników do gry, ustalenia terminu turnieju, 

przygotowania turnieju zgodnie z Regulaminem Rozgrywek oraz wysłania wyników do Związku za 

pomocą SMS – instrukcja wysyłania. 

 

 

 

W rundzie zostało ustalonych 8 terminów    

Żak A: 11.09.2017, 25.09.2017, 09.10.2017, 23.10.2017 

Żak B: 18.09.2017, 02.10.2017, 16.10.2017, 30.10.2017 

 

Turnieje muszą odbyć się w wyznaczonych terminach. 

 

W przypadku nie przesłania wyniku meczu za pomocą SMS-a w terminie, zostanie on 

zweryfikowany jako walkower i zostanie nałożona na gospodarza turnieju kara finansowa. 

 

http://wmzpn.pl/?page_id=8278
http://wmzpn.pl/rozgrywki/1415/instrukcja_wysy%C5%82ania_SMS_z_wynikiem_meczu.pdf

