
 

 

Olsztyn, 06 września 2019 roku 
 

ORGANIZACJA ROZGRYWEK ORLIKÓW W SEZONIE 2019/20 
 

KOMUNIKAT NR 2 
 
 
Rozgrywki zielone 
Rozgrywki zielone startują w niedzielę 8 września. Ramowy kalendarz rozgrywek orlików na sezon 2019/20 znajduje 
się w komunikacie nr 1 (KLIKNIJ). 
 
Urzędowy termin rozgrywania turniejów w rozgrywkach zielonych to niedziela godz. 10:00.  
 
Jeżeli gospodarz chce rozegrać turniej w innym terminie musi uzyskać zgody drużyn przeciwnych. Drużyny te muszą 
wysłać oficjalnego maila ze zgodą na podany powyżej adres mailowy). W przypadku nie dojścia do porozumienia 
ustala się rozegranie meczu w terminie urzędowym, zgodnie z komunikatem. 
 
Turnieje sędziowane są przez sędziów związkowych, których wyznacza WMZPN (będą widoczni w komunikacie 
obsady). Gospodarz turnieju zobowiązany jest zapłacić rachunek sędziowski wg stawek z tabeli ekwiwalentów 
(zobacz tabelę). Każda drużyna przed turniejem wypełnia druk ze składem (zobacz druk) lub wydrukowany protokół 
z systemu extranet i przekazuje sędziemu. Sędzia odpowiedzialny jest za wysłanie SMS’a z wynikami turnieju oraz 
sporządzenie sprawozdania w systemie Extranet. 
 
Podział na grupy, harmonogram turniejów i koordynatorzy poszczególnych drużyn -> zobacz 
 
Do każdej drużyny przypisany jest koordynator. Jest on odpowiedzialny za uprawnienie zawodników do gry, 
ustalenie terminu i miejsca turnieju oraz przygotowanie turnieju zgodnie z Regulaminem Rozgrywek. Za wysłanie 
wyników do Związku za pomocą SMS odpowiedzialny jest sędzia, a w razie jego braku koordynator.  
 
Kluby, w których nastąpiła zmiana koordynatora zobligowane są do niezwłocznego wysłania danych nowego 
koordynatora (imię, nazwisko, nr. tel., e-mail) na adres mailowy krystian.mucha@wmzpn.pl. 
 
Zawodników należy uprawnić w systemie Extranet. Tylko zawodnicy uprawnieni w systemie Extranet mogą brać 
udział w turniejach. Gra zawodników nieuprawnionych będzie karana walkowerem. 
 
  

http://www.wmzpn.pl/rozgrywki/1920/organizacja%20rozgrywek%20orlikow%20wmzpn%20-%20jesien%202019%20-%20komunikat%201.pdf
http://www.wmzpn.pl/rozgrywki/1920/organizacja%20rozgrywek%20orlikow%20wmzpn%20-%20jesien%202019%20-%20komunikat%201.pdf
http://wmzpn.pl/wp-content/uploads/2019/07/ryczalty_sedziowskie_wmzpn_2019_07_19.pdf
http://wmzpn.pl/pobierz/rozgrywki/wmzpn_sprawozdanie_sklad.xls
http://www.wmzpn.pl/rozgrywki/1920/orlik%20zielone-jesie%C5%84%202019-grupy.pdf


Rozgrywki niebieskie  
Rozgrywki niebieskie startują w poniedziałek 9 września. Ramowy kalendarz rozgrywek orlików na sezon 2019/20 
znajduje się w komunikacie nr 1 (KLIKNIJ). 
 
Urzędowy termin rozgrywania turniejów w rozgrywkach niebieskich to poniedziałek godz. 17:00. Gospodarz ma 
prawo zmiany godziny rozpoczęcia turnieju w przedziale między 16:00 a 18:00 – taką zmianę należy zgłosić na adres 
mailowy: krystian.mucha@wmzpn.pl oraz poinformować o niej koordynatorów drużyn przyjezdnych, najpóźniej na 
tydzień przed planowanym turniejem. Dodatkowo gospodarz zobligowany jest do poinformowania koordynatorów 
drużyn przyjezdnych o miejscu rozgrywania turnieju. 
 
Jeżeli gospodarz chce rozegrać turniej w innym terminie musi uzyskać zgody drużyn przeciwnych. Drużyny te muszą 
wysłać oficjalnego maila ze zgodą na podany powyżej adres mailowy). W przypadku nie dojścia do porozumienia 
ustala się rozegranie meczu w terminie urzędowym, zgodnie z komunikatem. 
 
Podział na grupy, harmonogram turniejów i koordynatorzy poszczególnych drużyn -> zobacz 
 
Do każdej drużyny przypisany jest koordynator. Jest on odpowiedzialny za uprawnienie zawodników do gry, 
ustalenie terminu i miejsca turnieju, przygotowanie turnieju zgodnie z Regulaminem Rozgrywek, wysłanie wyników 
do Związku za pomocą SMS (zobacz instrukcję wysyłania wyników) do 60 minut po zakończenia turnieju.  
 
Kluby, w których nastąpiła zmiana koordynatora zobligowane są do niezwłocznego wysłania danych nowego 
koordynatora (imię, nazwisko, nr. tel., e-mail) na adres mailowy krystian.mucha@wmzpn.pl.  
 
Każda drużyna przed turniejem wypełnia druk ze składem (zobacz druk) i przekazuje koordynatorowi drużyny 
gospodarzy, który jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołu (zobacz druk) i przesłanie go w ciągu 3 dni od 
zakończenia turnieju wraz ze składami drużyn na adres e-mail: krystian.mucha@wmzpn.pl. W przypadku nie 
przesłania sprawozdania w terminie, turniej zostanie zweryfikowany jako obustronne walkowery, a na klub 
gospodarza zostanie nałożona kara finansowa. 
 
Zawodników należy uprawnić w systemie Extranet.  
 
 

http://www.wmzpn.pl/rozgrywki/1920/organizacja%20rozgrywek%20orlikow%20wmzpn%20-%20jesien%202019%20-%20komunikat%201.pdf
http://www.wmzpn.pl/rozgrywki/1920/orlik%20niebieska-jesie%C5%842019-grupy.pdf
http://wmzpn.pl/rozgrywki/1819/instrukcja_wysyłania_SMS_z_wynikiem_meczu.pdf
http://wmzpn.pl/rozgrywki/1819/lista%20zawodników%20orlik.pdf
http://wmzpn.pl/rozgrywki/1819/protokol%20turnieju%20orlik.pdf

