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KOMUNIKAT NR 4/2016
Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny

I. WYCOFANIE W IV LIDZE OKRĘGOWEJ JUNIORÓW MŁODSZYCH (B1)
1. Wydział Gier Podokręgu Bytom informuje, że UKS Sokół Zbrosławice wycofał się
z rozgrywek IV ligi okręgowej Juniorów Młodszych (B1) i w jego miejsce należy
wpisać VACAT.
2. Założenia do terminarza rozgrywek Juniorów Młodszych (B1-1999) wiosna:
- w rywalizacji juniorów bierze udział 7 drużyn, które rozegrają I rundę systemem
„każdy z każdym”,
- rozgrywki rozpoczynają się od II kolejki w terminie 10 kwietnia,
- pierwsza kolejka zaplanowana na 03 kwietnia rozegrana zostanie 22 maja o godzinie
11:00,
- w rundzie rewanżowej rozegrane zostaną tylko mecze pomiędzy drużynami z miejsc
1-4 i 5-7, przy założeniu, że gospodarzami będą zespoły grające jako goście w
pierwszej rundzie.
Runda rewanżowa przeprowadzona zostanie w następujących terminach:
29 maja 2016 godz.11:00
miejsce 1 – miejsce 4 – gospodarzem będzie drużyna grająca jako gość w I rundzie
miejsce 2 – miejsce 3 – gospodarzem będzie drużyna grająca jako gość w I rundzie
miejsce 5 – miejsce 7 – gospodarzem będzie drużyna grająca jako gość w I rundzie
miejsce 6 – pauza
05 czerwca 2016 godz.11:00
miejsce 1 – miejsce 3 – gospodarzem będzie drużyna grająca jako gość w I rundzie
miejsce 2 – miejsce 4 – gospodarzem będzie drużyna grająca jako gość w I rundzie
miejsce 5 – miejsce 6 – gospodarzem będzie drużyna grająca jako gość w I rundzie
miejsce 7 – pauza
12 czerwca 2016 godz.11:00
miejsce 1 – miejsce 2 – gospodarzem będzie drużyna grająca jako gość w I rundzie
miejsce 3 – miejsce 4 – gospodarzem będzie drużyna grająca jako gość w I rundzie
miejsce 6 – miejsce 7 – gospodarzem będzie drużyna grająca jako gość w I rundzie
miejsce 5 – pauza

II. ZMIANY W TERMINARZACH ROZGRYWEK ORLIKÓW (E1)
1. Wydział Gier informuje, że HKS Odra Miasteczko Śląskie zrezygnowała z gry w I
lidze i w rundzie wiosennej zagra w miejsce wycofanego UKS Ruch II Radzionków
w II lidze-A Orlików (E1-2005).
2. Zmienione terminarze zostały zamieszczone na stronie Podokręgu.
III. TERMINY I MIEJSCA ZAWODÓW
LIGA JUNIORÓW STARSZYCH (A1-1997)
1. Wydział Gier wyraża zgodę na zmianę terminu meczu o mistrzostwo Juniorów (A1)
pomiędzy zespołami Nitron Krupski Młyn – LKS Żyglin z dnia 10.04.2016 na dzień
06.04.2016 (środa) godz.17:00.
Zmiana nastąpiła na wniosek KS Nitron Krupski Młyn i została zaakceptowana
przez drużynę przeciwną.
IV LIGA OKRĘGOWA MŁODZIKÓW (D1-2003)
1. Wydział Gier wyraża zgodę na zmianę terminu meczu o mistrzostwo IV ligi
okręgowej Młodzików (D1) pomiędzy zespołami Piast Ożarowice – APN Andaluzja
II Piekary Śląskie z dnia 07.06.2016 na dzień 26.04.2016 (wtorek) godz.17:00.
Zmiana nastąpiła na wniosek LKS Piast Ożarowice i została zaakceptowana przez
drużynę przeciwną.
2. Wydział Gier wyraża zgodę na zmianę terminu meczu o mistrzostwo IV ligi
okręgowej Młodzików (D1) pomiędzy zespołami Piast Ożarowice – UKS Ruch II
Radzionków z dnia 06.05.2016 na dzień 05.04.2016 (wtorek) godz.17:00.
Zmiana nastąpiła na wniosek UKS Ruch Radzionków i została zaakceptowana przez
drużynę przeciwna.
3. Wydział Gier wyraża zgodę na zmianę terminu meczu o mistrzostwo IV ligi
okręgowej Młodzików (D1) pomiędzy zespołami UKS Ruch II Radzionków – Piast
Ożarowice z dnia 10.06.2016 na dzień 09.06.2016 (czwartek) godz.16:30.
Zmiana nastąpiła na wniosek UKS Ruch Radzionków i została zaakceptowana przez
drużynę przeciwną.
IV LIGA OKRĘGOWA ORLIKÓW (E1-2005) I LIGA
Z powodu zmiany terminarza rozgrywek, ulegają zmianie terminy podane
w komunikacie nr 3/2016 z dnia 16.03.2016r.
1. UKS Trójka Tarnowskie Góry informuje, że mecze mistrzowskie IV ligi okręgowej
Orlików (E1) I Liga w rundzie wiosennej 2016, w których jest gospodarzem,
rozgrywać będzie na boisku „ORLIK” w Tarnowskich Górach przy ul. Litewskiej 6 w
niżej podanych terminach:

09.04.2016 (sobota) godz.12:30
23.04.2016 (sobota) godz.12:30
14.05.2016 (sobota) godz.12:30
28.05.2016 (sobota) godz.12:30
11.06.2016 (sobota) godz.12:30

UKS Trójka – UKS Ruch Radzionków
UKS Trójka – APN GKS Andaluzja
UKS Trójka – Silesia Miechowice
UKS Trójka – Polonia Bytom
UKS Trójka – FP Silesia Piekary Śląskie,

IV LIGA OKRĘGOWA ORLIKÓW (E1-2005) II LIGA – A
1. Wydział Gier wyraża zgodę na zmianę godziny meczu o mistrzostwo IV Ligi
okręgowej Orlików E1 II Liga-A pomiędzy zespołami Gwarek Tarnowskie Góry –
Odra Miasteczko Śląskie w dniu 12.06.2016 z godz.15:00 na godz.12:30. Mecz
zostanie rozegrany na boisku „Orlik” w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14.
Zmiana nastąpiła na wniosek TS Gwarek Tarnowskie Góry i została zaakceptowana
przez drużynę przeciwną.
2. Wydział Gier wyraża zgodę na zmianę terminu meczu o mistrzostwo IV ligi
okręgowej Orlików (E1) II liga-A pomiędzy zespołami Gwarek Tarnowskie Góry –
TS Tarnowiczanka z dnia 24.04.2016 na dzień 04.05.2016 (środa) godz.16:30. Mecz
zostanie rozegrany w Tarnowskich Górach na boisku „Orlik” przy ul. Pokoju 14.
Zmiana nastąpiła na wniosek TS Gwarek i została zaakceptowana przez drużynę
przeciwną.
3. Wydział Gier wyraża zgodę na zmianę terminu meczu o mistrzostwo IV ligi
okręgowej Orlików (E1) II liga-A pomiędzy zespołami TS Tarnowiczanka – Gwarek
Tarnowskie Góry z dnia 04.06.2016 na dzień 01.06.2016 (środa) godz.16:30.
Zmiana nastąpiła na wniosek TS Gwarek i została zaakceptowana przez drużynę
przeciwną.
V. ZMIANY W REGULAMINIE DYSCYPLINARNYM PZPN
Art. 60
Otrzymanie ostrzeżenia (żółtej kartki) w czasie zawodów pucharowych .
§ 1. Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartką)
zostanie automatycznie ukarany :
1) przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
2) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
3) przy każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2
meczów.
Art. 61
Wykluczenie w wyniku otrzymania samoistnej czerwonej kartki.
§ 2. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej
czerwonej kartki polegało na:
1) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,
2) innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie lub bezpośrednio po nim,

- po przeprowadzeniu postepowania dyscyplinarnego wymierza się karę
dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji
czasowej.
§ 4. Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki
jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie
może brać udziału w rozgrywkach, w których został wykluczony, a w przypadku o
którym mowa w §2 również w innych rozgrywkach.
Art. 62
Usunięcie z ławki rezerwowych
§ 1. Jeżeli osoba, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów,
zostanie z niej usunięta przez sędziego, to z zastrzeżeniem § 2 – 4 niniejszego artykułu,
wymierza się automatycznie karę jednego meczu dyskwalifikacji. Do osób tych stosuje się
odpowiednio art. 48 Regulaminu Dyscyplinarnego,
§ 2. Jeżeli przewinienie, za które osoba, o której mowa w §1została usunięta z ławki
rezerwowych polegało na uporczywym kwestionowaniu decyzji lub niewykonaniu
poleceń sędziego, mimo zwrócenia tej osobie uwagi przez sędziego, to z zastrzeżeniem
§3 – 4 niniejszego artykułu, po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza
się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 2 mecze.
§ 3. Jeżeli przewinienie, za które osoba, o której mowa w §1 została usunięta z ławki
rezerwowych polegało na:
1) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,
2) innym, wysoce niesportowym zachowaniu, przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po
min,
- po przeprowadzeniu postepowania dyscyplinarnego wymierza się karę
dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze.
§ 4. Wymierzając kare dyskwalifikacji organ dyscyplinarny może nałożyć na osobę, o
której mowa w §1, karę pieniężną w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nie większej niż
5000 zł.
Art. 145
Kaucja
§ 1. Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest od wpłacenia wraz ze złożonym odwołaniem
kaucji pieniężnej w wysokości:
5) 350 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych – 700 zł od orzeczeń
innych organów – dla osób fizycznych z wyjątkiem kibiców,
6) 200 zł dla kibiców,
7) 150 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych dla naszych klubów i 300
zł od orzeczeń innych organów – dla pozostałych klubów.
§ 4. Odwołanie złożone po upływie terminu na jego wniesienie lub w tym czasie nie
opłacone, nie podlega rozpoznaniu.
Przewodniczący Wydziału Gier
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