/pieczęć Klubu/

……………………. dnia …………… 2017 r.

ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK NA SEZON 2017/2018*
Pełna nazwa klubu:
Klub Sportowy ………………………………………………………………………………..
ul. ……………………………… nr. …... kod ……. - ………. poczta ……………………….
NIP do Faktur ……………………………………………
zgłasza do rozgrywek pucharowych i mistrzowskich następujące drużyny:

L.p.

Rozgrywki

1.

Puchar Polski - Klasa A i B

2.

Seniorzy

3.

Junior Starszy A1-A2 r.1999-2000 i mł.

4.

Junior Młodszy B1-B2 r.2001-2002 i mł.

5.

Trampkarz Starszy C1 r.2003 i młodsi

6.

Trampkarz Młodszy C2 r.2004 i młodsi

7.

Młodzik Starszy D1 r.2005 i młodsi

8.

Młodzik Młodszy D2 r.

9.
10.

Ilość
drużyn

Proponowane
godziny i dni
meczów

KLASY
młodzieżowe

O
I liga

A
II liga

I liga

II-III

turniej

turniej

2006 i młodsi

Orlik E1-E2 r.2007 - 2008 i młodsi
- po ukończeniu 7 lat
(mecze w poniedziałek, I liga w piątek)
Żak F1-F2 r.2009 - 2010 - po ukoń. 7 lat
(mecze w piątki - turnieje)

* W kategoriach Junior Starszy, Junior Młodszy, Trampkarz Starszy, Trampkarz Młodszy,
Młodzik Starszy, Młodzik Młodszy, Orlik, Żak w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
rozgrywki będą prowadzone w grupach:
- I liga - Klasa Okręgowa (grupa silniejsza – na cały okręg)
- II liga - Klasa „A” (grupy słabsze) itd..
Forma rozgrywek uzależniona będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Podział na grupy zostanie
ustalona na spotkaniu TRENERÓW KLUBOWYCH w dniu 29 czerwca (czwartek) o godz.
17:00 w siedzibie OZPN ul. Łódzka w Kaliszu.

Mecze z udziałem naszego zespołu odbywać się będą na boisku:
1. Klasa ……………………………………………………………………………………….……...
Adres boiska ……………………………………………………………………………………….
2. Klasa ……………………………………………………………………………………………….
Adres boiska ……………………………………………………………………………………….
3. Klasa ……………………………………………………………………………………………....
Adres boiska ……………………………………………………………………………………….
Korespondencję z naszym klubem proszę kierować na adres :
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….
Telefony kontaktowe osób upoważnionych do kontaktu z biurem Kaliskiego OZPN
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………
(nazwisko i imię)

………………………………………………...
(telefon)

Podpisy
Członek Zarządu klubu

Prezes Klubu

…………………………….
/podpis/

……………………………
/pieczątka i podpis/

WYPEŁNIĆ I PRZESŁAĆ POCZTĄ LUB ELEKTRONICZNIE
e-mail: kozpn@ozpnkalisz.pl do Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Kaliszu, ul. Łódzka
19 a, 62-800 Kalisz
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do dnia 16 czerwca 2017 r.
Wyrażam zgodę w imieniu klubu …………………………………………………………
na korespondencję za pośrednictwem adresu e-mail podanego wyżej i ponoszę z tego tytułu
pełną odpowiedzialność za nadanie korespondencji dalszego prawidłowego biegu.
Podpisy
Prezes Klubu

Posiadacza adresu e-mail

……………………….
/pieczęć i podpis/

…………………………….
/podpis/

