Koszalin, dn. 01.07.2013r.
KOMUNIKAT nr 01/2013/2014 Wydzia u Rozgrywek Zachodniopomorskiego ZPS
dotycz cy zg osze do rozgrywek mistrzowskich ZZPS w cyklu 2012/2013

TRE
1. Zg oszenia do rozgrywek w poszczególnych kategoriach wiekowych.
2. Taryfikator op at startowych na sezon 2013/14 - za cznik do komunikatu.
3. Postanowienia ko cowe i informacje ró ne.
Ad.1. W zwi zku ze zbli aj cym si sezonem rozgrywek 2013/2014 prosimy o
nadsy anie zg osze zespo ów w poszczególnych kategoriach wiekowych:
III liga m czyzn, III liga kobiet – bez ogranicze wiekowych
juniorzy, juniorki – rocznik 1995 i m odsi;
kadeci, kadetki – rocznik 1997 i m odsi;
odzicy, m odziczki – rocznik 1999 i m odsi;
minisiatkówka ch opców i dziewcz t – rocznik 2001 i m odsi;
Zg oszenia /do ka dej kategorii osobny formularz!/ na drukach
MZZPS-01 (do pobrania na stronie www.zzps.pl) nale y przes
do
Wydzia u Rozgrywek na adres ZZPS - Delegatura Koszalin w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2013r.! Niezb dnych
formalno ci rejestracyjnych i licencyjnych w biurach WR-ZZPS
Koszalin / Szczecin a tak e przes ania list zg oszeniowych do Delegatury
w Koszalinie na drukach ZZPS-02 (do pobrania na stronie www.zzps.pl)
nale y dokona najpó niej na 14 dni przed rozpocz ciem rozgrywek w
danej kategorii rozgrywkowej!
Ad.3.

Zgodnie z uchwa Zarz du ZZPS zaleg e op aty startowe i licencyjne
nale y przes
zgodnie z wystawionymi rachunkami przez ZZPS do
dnia 31.07.2013r.! na numer konta bankowego ZZPS - podany na stronie
internetowej ZZPS - www.zzps.pl.
Rozpocz cie zawodów mistrzowskich zaplanowano na terminy 21/22
lub 28/29.09.2013r.
Kluby Sportowe, które nie dokonaj w okre lonym wy ej terminie
zg osze oraz nie ureguluj zaleg ych zobowi za finansowych za ubieg e
cykle rozgrywek i bie cych op at startowych nie b
dopuszczone do
rozgrywek sezonu 2013/2014!!!
UWAGA! Wydzia rozgrywek ZZPS przedstawi Zarz dowi oraz
Klubom Sportowym ZZPS projekt dodatkowego regulaminu wraz z
taryfikatorem op at dotycz cy mo liwo ci zmian terminów
wyznaczonych terminarzem mistrzowskich zawodów sportowych ZZPS
na sezon 2013/2014.
Ponadto informujemy, e w dniu 7 lub 8 wrze nia br. odb dzie si
spotkanie WR-ZZPS z wyznaczonymi przedstawicielami wszystkich Klubów
Sportowych ZZPS celem zapoznania si z prowadzeniem wewn trznej,
elektronicznej rejestracji zawodników ZZPS. Spotkanie b dzie obowi zkowe!

