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KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZGŁOSZEŃ DO SEZONU 2017/2018
1. Informuje się, że do dnia 25.06.2017 wszystkie kluby zobowiązane są do zgłoszenia swoich
zespołów do rozgrywek w sezonie 2017/2018 (w przypadku drużyn młodzieżowych należy podać
rocznik drużyny)
W rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu woj. Podlaskiego sezonu 2017/218 uczestniczą
drużyny III ligi, IV ligi, Klasy Okręgowej i Klasy A (które mogą zwrócić się z prośbą o zwolnienie z
uczestnictwa w tych rozgrywkach); mogą również uczestniczyć zespoły juniorskie oraz amatorskie
(niezrzeszone w Podlaskim ZPN)
Po 25.06.2017 r. wszelkie zgłoszenia nie będą uwzględnione z uwagi na prace nad terminarzami
rozgrywek oraz składami poszczególnych grup lig młodzieżowych.
Uczestnictwo Klubu w rozgrywkach seniorskich uwarunkowane jest posiadanie aktualnej licencji
na sezon rozgrywkowy 2017/2018.
ZGŁOSZEŃ DRUŻYN NA SEZON 2017/2018 NALEŻY DOKONAĆ NA FORMULARZU
ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO KOMUNIKATU.
2. Zawodnicy zgłaszani przez Klub do rozgrywek, którzy nie widnieją w systemie Extranet winni być
wprowadzeni do systemu przez upoważnioną przez Klub osobę poprzez konto klubowe. Jest to
niezbędne do uprawnienia zawodnika do danej klasy rozgrywkowej. Kluby, które nie założyły
swoich kont w Extranecie proszone są o kontakt w tej sprawie z Biurem Podlaskiego ZPN.
Zgłoszenie zawodników na sezon 2017/2018:
 III liga do 29.07.2017 r.
 IV liga, Klasa Okręgowa do 05.08.2017 r.
 Klasa A do 19.08.2017 r.
 Junior, Junior Młodszy, Trampkarz, Młodzik, Orlik, Żak do rozpoczęcia rozgrywek
 III liga, Młodziczki (piłka kobieca) do rozpoczęcia rozgrywek
3. Wiek uprawniający do udziału w rozgrywkach zawodników w klasach młodzieżowych w sezonie
2017/2018.
Junior – urodzeni w roku 1999 i młodsi
Junior Młodszy – urodzeni w roku 2001 i młodsi
Trampkarz C1 – urodzeni w roku 2003 i młodsi
Trampkarz C2 - urodzeni w roku 2004 i młodsi
Młodzik D1 - urodzeni w roku 2005 i młodsi
Młodzik D2 - urodzeni w roku 2006 i młodsi
Orlik E1 - urodzeni w roku 2007 i młodsi (system turniejowy)
Orlik E2 - urodzeni w roku 2008 i młodsi (system turniejowy)
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Żak F1 - urodzeni w roku 2009 i młodsi (system turniejowy)
Żak F2 - urodzeni w roku 2010 i młodsi (system turniejowy)
4. Wprowadza się obowiązek posiadania minimalnej ilości zespołów młodzieżowych dla danej klasy
rozgrywkowej w sezonie 2017/2018 [zgodnie z Uchwałą Zarządu Podlaskiego ZPN w miejsce
jednej drużyny młodzieżowej można zgłosić do rozgrywek piłki kobiecej ( seniorskiej lub
młodzieżowej) lub do rozgrywek futsalu]:




III liga 3
IV liga, Klasa Okręgowa 2
Klasa A 1

Zgłoszenie zespołu w kategorii Żak i Orlik będzie traktowane jako zgłoszenie jednego zespołu
młodzieżowego.
5. W rozgrywkach seniorskich w sezonie 2017/2018 wprowadza się obowiązek uczestnictwa
zawodników młodzieżowych do lat 21 (urodzonych w roku 1997 i młodszych) przez cały czas
trwania zawodów w następującej ilości:



III liga, IV liga, Klasa Okręgowa 2
Klasa A 1

6. Terminy rozpoczęcia rozgrywek Podlaskiego ZPN w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018 .








III liga / 5 - 6.08.2017
IV liga / 12-13.08.2017
Klasa Okręgowa / 12-13.08.2017
Klasa A / 26-27.08.2017
Puchar Polski na szczeblu woj. Podlaskiego / 20.08.2017 runda wstępna
Junior, Junior Młodszy, Trampkarz, Młodzik / 26-27.08.2017 (w zależności od grupy)
Orlik, Żak / 2-3.09.2017 (rozgrywki turniejowe)
Z poważaniem
Przewodniczący
Wydziału Gier i Ewidencji
Podlaskiego Związku Piłki Nożnej
Ryszard Pabian

Załączniki:
 ZAŁĄCZNIK nr 4 do Regulaminu rozgrywek mistrzowskich Podlaskiego ZPNw sezonie 2017/2018
 Unifikacja rozgrywek młodzieżowych

