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KOMUNIKAT ŚHLF  Nr 2  
           

Sprawy Organizacyjne i Regulaminowe:  
 

1. Organizatorzy Świętokrzyskiej Halowej Ligi Firm przypominają, że zawodnicy, którzy 

nie są wpisani na listach zgłoszeń poszczególnych drużyn nie mogą uczestniczyć w w/w 

rozgrywkach pod rygorem ukarania drużyny, w której wystąpili walkowerem.  

Zgłoszenie i dopisanie dodatkowych zawodników na listach zgłoszeń jest możliwe tylko  

po złożeniu stosownego oświadczenia zgodnie z Regulaminem Rozgrywek ŚHLF  

na sezon 2013/2014 (druk załącznik nr 3). 

  

  2.  Organizatorzy informują, że następne mecze Świętokrzyskiej Halowej Ligi Firm ŚZPN  

        zaplanowano w niżej podanych terminach : 

- 28 i 29 grudzień 2013 r. (sobota i niedziela)  

-   4 i 5 styczeń 2014 r. (sobota i niedziela) 

-   6 styczeń 2014 r. (poniedziałek – Święto Trzech Króli) 

- 11 i 12 styczeń 2014 r. (sobota i niedziela) 

- 18 i 19 styczeń 2014 r. (sobota i niedziela) 

- 25 i 26 styczeń 2014 r.  (sobota i niedziela)  

-   1 i 2 luty 2014 r. (sobota i niedziela)   

-   8 i 9 luty 2014 r. (sobota i niedziela)   

- 15 i 16 luty 2014 r. (sobota i niedziela) 

- 22 i 23 luty 2014 r. (sobota i niedziela) 

 

  3.Terminy meczów wyznaczone i opublikowane przez organizatorów na stronie 

        Świętokrzyskiego ZPN są ostateczne. O braku możliwości rozgrywania meczu w którymś 

       z wyżej wymienionych terminów kierownik drużyny powiadamia pisemnie 

         organizatorów ligi najpóźniej na 14 dni  przed planowanym terminem rozgrywek zgodnie 

       z obowiązującym Regulaminem Rozgrywek ŚHLF §2 pkt.13. Późniejsze zgłoszenia  

      lub brak regulaminowej opłaty za zmianę terminu powoduje, że zmiana nie zostanie 

       uwzględniona w terminarzu rozgrywek.  

 

  4.Wyniki meczów, tabele i terminarze poszczególnych lig zamieszczane są na stronie   

             internetowej  Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej adres : www.szpnkielce.pl  

             w zakładce Świętokrzyska Halowa Liga Firm.  

 

       

 

 

          Z poważaniem Organizatorzy ŚHLF 
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