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L. dz. ŚZPN/       /2013                                                     Kielce, dn. 14.02.2013r. 

 

Komunikat Nr 20-1-2012/2013r. 

Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach 

 

Sprawy różne 

1. Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że na posiedzeniu   

w dn. 07.01.2013 r. Zarząd Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej zgodnie ze statutem 

ŚZPN Art. 47 zatwierdził Uchwałę Nr 21/IV/2013.  

Przedmiotem powyższej uchwały jest zniesienie opłaty regulaminowej dla klubów za 

potwierdzenie zawodnika wolnego po 12 miesięcznej karencji do rozgrywek. 

W myśl powyższej uchwały zawodnik ten musi mieć status „zawodnika młodzieżowca” 

zgodnie z Uchwałą Nr VI/94  z dnia 20 maja 2010 r. PZPN. 

 

2. Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej przypomina o zachowaniu 

prawidłowej procedury dotyczącej  przekładania terminów i godzin meczów  

mistrzowskich w poszczególnych klasach rozgrywkowych ujętej w Regulaminie 

Rozgrywek o Mistrzostwo IV Ligi i niższych klas rozgrywkowych w kategorii seniorów 

oraz młodzieżowych na sezon 2012/2013 § 15 punkt 12.  

W związku z powyższym brak stosownej opłaty dołączonej do wniosku  

o przełożenie terminu bądź godziny meczu skutkować będzie brakiem rozpatrzenia 

dokumentu. 

 

3. Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej przypomina, że w zimowym oknie 

transferowym zmiana przynależności klubowej – transfer definitywny bądź czasowy 

zawodnika  o statusie amatora, który rozegrał choć jeden mecz w rundzie jesiennej sezonu 

2012/13 odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie umowy zawartej pomiędzy klubami.  

 

4. Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej informuję, że z dniem 2.08.2012 r. 

znowelizowano § 45 ust. 1.  Uchwały PZPN w sprawie statusu zawodników występujących 

w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej.  

Według brzmienia powyższego ustępu uchwały dozwolone jest czasowe transferowanie 

zawodnika o statusie amatora na okres obejmujący co najmniej jedną rundę rozgrywkową, 

przy czym nie dłużej niż do zakończenia danego sezonu rozgrywkowego.  

 

Sporządził: Mateusz Chabros                 

 

Otrzymują: 

-A/a 

-kluby 


