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KOMUNIKAT ŚHLF  Nr 3/2012-2013  
 

Sprawy Organizacyjne i Regulaminowe:  

   

1.Każdy zawodnik, który w rundzie jesiennej sezonu 2012/2013 po dniu 31 sierpnia 2012 r. 

uczestniczył w rozgrywkach II PLF, IV ligi seniorów, Klasy „O” seniorów, Świętokrzyskiej 

Ligi Juniorów Starszych i Młodszych, Klasy „A” oraz Klasy „B” seniorów ma obowiązek 

dostarczenia do organizatorów zgodę macierzystego klubu na udział w rozgrywkach 

Świętokrzyskiej Halowej Ligi Firm ŚZPN wg wzoru druku organizatora – załącznik nr 2. 

Powyższy druk należy złożyć u organizatora przed rozpoczęciem rozgrywek.  Zawodnicy, 

którzy nie dostarczyli zgody z klubu na grę w ŚHLF nie będą dopuszczeni do gry od dnia 19 

stycznia 2013 roku. Podstawa prawna: Regulamin XI Edycji ŚHLF § 2 pkt. 4. 

 

2.Informujemy, że tylko do 21 stycznia 2013 roku można dopisywać nowych zawodników 

uzupełniając listy zgłoszeń poszczególnych drużyn. Przypominamy, że do sprawozdań 

meczowych można wpisać tylko zawodników zgłoszonych na liście potwierdzonej przez 

lekarza dostarczonej organizatorom. 

 

3.Zobowiązuje się wszystkich kierowników lub kapitanów drużyn o uzupełnienie podpisów 

zawodników na listach zgłoszeń oraz danych osobowych (daty urodzenia). 

 

4.Kapitanowie lub kierownicy drużyn po meczach powinni weryfikować zapisy w protokołach 

sędziowskich, sprawdzając, czy odpowiednim zawodnikom przypisano żółte i czerwone kartki 

oraz strzelców bramek.  

 

5.W celu opracowania terminarza do końca rozgrywek prosimy o zgłaszanie przez 

przedstawicieli drużyn braku możliwości rozgrywania meczów w jednym z niżej podanych 

terminów do dnia 22 stycznia 2013 roku. Późniejsze zgłoszenia nie będą uwzględnione  

w terminarzach rozgrywek Świętokrzyskiej Halowej Ligi Firm. Kolejne mecze będą 

rozgrywane w niżej podanych terminach : 

- 26 i 27 stycznia 2013 roku 

- 2 i 3 luty 2013 roku 

- 9 i 10 luty 2013 roku 

- 16 i 17 luty 2013 roku 

Zgłoszenia w sprawie terminów przyjmuje Arkadiusz Krala tel. pod nr 51-20-30-113  

lub elektronicznie na adres akrala@szpnkielce.pl 

 

 

 

          Z poważaniem Organizatorzy ŚHLF 

Rok założenia 
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