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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 walkowerem drużyny, w której wystąpili.  

Zgłoszenie i dopisanie dodatkowych zawodników na listach zgłoszeń jest możliwe tylko  

po złożeniu stosownego oświadczenia zgodnie z Regulaminem Rozgrywek ŚHLF  

na sezon 2015/2016 (druk załącznik nr 3). 

 

2. Kapitanowie lub kierownicy drużyn po meczach powinni weryfikować zapisy  

w protokołach sędziowskich, sprawdzając, czy odpowiednim zawodnikom 

przypisano żółte i czerwone kartki oraz potwierdzić strzelców bramek. 

  

 3.  Informujemy, że następne mecze Świętokrzyskiej Halowej Ligi Firm ŚZPN    

               zaplanowano w niżej podanych terminach : 

-   2 i 3 styczeń 2016 r. (sobota i niedziela) 

-   6 styczeń 2016 r. (środa – Święto Trzech Króli)  

-   9 i 10 styczeń 2016 r. (sobota i niedziela) 

- 16 i 17 styczeń 2016 r. (sobota i niedziela) 

- 23 i 24 styczeń 2016 r.  (sobota i niedziela)  

- 30 i 31 styczeń 2016 r. (sobota i niedziela) 

-   6 i 7 luty 2016 r. (sobota i niedziela)   

- 13 i 14 luty 2016 r. (sobota i niedziela)   

 

4.  Uwagi dotyczące terminarza ŚHLF na dni 2, 3 i 6 stycznia 2016 roku należy zgłosić  

              do 29 grudnia 2015 roku (wtorek) do godz. 1200 na adres email akrala@szpnkielce.pl 

  Późniejsze zgłoszenia nie zostaną uwzględnione w terminarzu rozgrywek. 

 

          5. 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 

              organizatorów ligi przesyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres e-mail: 

              akrala@szpnkielce.pl  

 

6. Organizatorzy informują, że mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę 

pomiędzy Dyrekcją ZSP Nr 1 a Świętokrzyskim Związkiem Piłki Nożnej (wynajem hali 

sportowej w celu przeprowadzenia rozgrywek Świętokrzyskiej Halowej Ligi Firm), 

apelujemy do uczestników o poszanowanie urządzeń i wyposażenia znajdującego się  

w szatniach i w hali sportowej. Zawodnikom wszystkich drużyn przypominamy  

o zmianie obuwia na sportowe po wejściu na parkiet hali sportowej.      

 

7. Przypomina się, że w hali sportowej obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu 

    oraz   przebywania osób będących pod wpływem alkoholu. W stosunku do w/w osób 

    zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne z wykluczeniem zawodników  

    lub całych drużyn z rozgrywek włącznie. 
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8. 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 

http://www.szpnkielce.pl/

