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KOMUNIKAT 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
Z DNIA 18 LISTOPADA 2013 ROKU 

 
Najważniejsze sprawy procedowane przez Zarząd: 

1. Konkurs na Dyrektora OSSM 
2. Zatwierdzenie zasad punktacji współzawodnictwa klubów w zakresie szkolenia młodzieży w 

sezonie 2013/14 
3. Przyznanie nagród dla najlepszych klubów w punktacji współzawodnictwa w zakresie 

szkolenia młodzieży w sezonie 2012/13 
4. Przyznanie nagród dla najlepszych zespołów A i B klasy w Pucharze Polski W-MZPN 
5. Odwołania GKS Wikielec i KS Śniardwy Orzysz od orzeczeń ZKO 
6. Delegaci ds. bezpieczeństwa tylko na meczach podwyższonego ryzyka 

 
Ad.1 
W związku z kończącą się 31 grudnia 2013 roku umową o pracę obecnego Dyrektora 
Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży Zarząd postanowił ogłosić konkurs na to 
stanowisko. Kryteria zostaną opracowane do 29 listopada, a dokumenty będzie można składać do 
13 grudnia. Wyboru dokona komisja konkursowa w składzie: Tomasz Miętkiewicz, Paweł 
Guminiak, Andrzej Klimowicz, Tomasz Płoski, Marek Łukiewski, Mirosław Miller. 
 
Ad.2 
Zarząd zatwierdził zaproponowane przez Wydział Szkolenia zasady punktacji współzawodnictwa 
klubów w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w sezonie 2013/14 -> zobacz treść 
 
Ad.3 
Zarząd przyznał nagrody 39 najlepszym klubom, które otrzymały powyżej 100 punktów w 
klasyfikacji współzawodnictwa klubów w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży za sezon 2012/13 -> 
zobacz klasyfikację i nagrody. Do tej pory nagradzane było tylko 20 pierwszych klubów. W tym 
roku Zarząd postanowił rozszerzyć tą listę blisko dwukrotnie, aby zachęcić większą liczbę klubów 
do zakładania drużyn młodzieżowych i rywalizowania w ramach rozgrywek prowadzonych przez 
W-MZPN. 
 
Ad. 4 
Zarząd przyznał SRKIS Danpol Knopin, najlepszemu zespołowi A i B klasy w rozgrywkach Pucharu 
Polski na szczeblu W-MZPN w sezonie 2013/14 nagrodę w postaci vouchera o wartości 1 500 zł do 
wykorzystania na zakupy w profesjonalnym sklepie sportowym R-GOL. Zgodnie z pkt. 15.4 
Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu W-MZPN na sezon 2013/14 przyznaje się 
nagrody (w formie i wysokości określonej przez Zarząd W-MZPN) osobno dla najlepszych zespołów 
A i B klasy, które awansują do najwyższego etapu (minimum 1/16 finału wojewódzkiego). W 
obecnym sezonie najwyżej z drużyn A i B klasy zaszedł właśnie SRKIS Danpol Knopin, który w 1/16 
finału musiał uznać wyższość IV-ligowego DKS Dobre Miasto. Zarząd ma nadzieję, że tego typu 
nagrody będą zachętą dla większej ilości klubów A i B klasy do wystartowania w rozgrywkach 
Wojewódzkiego Pucharu Polski w następnym sezonie. 

http://www.wmzpn.pl/downloads/punktacja_1314_zasady.pdf
http://www.wmzpn.pl/downloads/klasyfikacja_wspolzawodnictwa_1213_nagrody.pdf
http://www.wmzpn.pl/downloads/klasyfikacja_wspolzawodnictwa_1213_nagrody.pdf


 
Ad.5 
Zarząd rozpatrywał wniosek GKS Wikielec dotyczący meczu IV ligi OKS Stomil Olsztyn – GKS  
Wikielec orz wniosek KS Śniardwy Orzysz dotyczący meczu KS Śniardwy Orzysz – GKS LZS Start 
Kozłowo. Oba wnioski dotyczyły odwołań od niesatysfakcjonujących tych klubów orzeczeń 
Związkowej Komisji Odwoławczej. Zarząd stwierdził, że w oparciu o przepisy związkowe nie jest 
kompetentny do rozpatrywania tego typu odwołań i wskazał obu klubom, że zgodnie z 
regulaminem od decyzji Związkowej Komisji Odwoławczej powinny się one odwołać do Najwyższej 
Komisji Odwoławczej PZPN. 
 
Ad. 6  
Zarząd postanowił, że od rundy wiosennej sezonu 2013/14 na meczach w ramach rozgrywek 
prowadzonych przez W-MZPN delegaci ds. bezpieczeństwa będą jeździć tylko na mecze 
podwyższonego ryzyka. Wynika to z tego, co dzieje się w PZPN. W tym momencie w I i II lidze 
delegaci jeżdżą tylko na mecze podwyższonego ryzyka, na pozostałych meczach ich rolę pełni 
obserwator.  
 


