
 

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

Do systemu Extranet został wprowadzony terminarz rundy jesiennej dla wszystkich grup I i II ligi D1 

Młodzik. 

Terminarz dostępny jest w module klubowym (http://kluby.pzpn.pl). Godziny i terminy spotkań 

należy wprowadzić zgodnie z poniższą tabelą: 

LP dzień data 
zachód 
słońca 

Rozpoczęcie meczu 
dni 

wolne 
od 

szkoły 

I liga Młodzik 
 

II liga Młodzik najwcześniej najpóźniej* 

1 piątek 23.08.2018 19:41 11:00 18:00 x 1 

2 piątek 30.08.2018 19:30 11:00 18:00 x 2 

3 piątek 6.09.2018 19:06 16:00 18:00   3 

4 piątek 13.09.2018 18:48 16:00 17:45   4 

5 piątek 20.09.2018 18:31 16:00 17:30   5 

6 piątek 27.09.2018 18:14 16:00 17:15   6 

7 piątek 4.10.2018 17:57 16:00 17:00   7 

8 piątek 11.10.2018 17:41 16:00 16:45   8 

9 piątek 18.10.2018 17:25 16:00 16:25   9 

10 piątek 25.10.2018 17:10 16:00 16:10   10 

*W związku z zapadającymi ciemnościami zostały ustalone najpóźniejsze możliwe godziny 
rozpoczęcia meczów na stadionach bez zweryfikowanego sztucznego oświetlenia. 
 
Kluby są zobowiązane do uzupełnienia terminarzy w terminach podanych w tabeli poniżej: 

Rozgrywka 
Pierwszy 

mecz 
Termin nadesłania 

propozycji przez klub* 
Publikacja 
terminarza 

I liga D1 Młodzik 23.08.2019 9.08.2019 12.08.2019 

II liga D1 Młodzik 23.08.2019 9.08.2019 12.08.2019 

 

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

zmiana będzie możliwa zgodnie z §24 Regulaminu Rozgrywek. 

Terminy urzędowe: 

Rozgrywka Termin urzędowy 

I liga D1 Młodzik Piątek 17:00 

II 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 

http://kluby.pzpn.pl/
http://kluby.pzpn.pl/


 

 

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. 
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