PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA KONWENTU PREZESÓW PODOKRĘGÓW OZPN W NOWYM SĄCZU
ODBYTEGO W DNIU 25 lipca 2016 R.
Obecni wg załączonej listy obecności.
Powitania przybyłych członków Konwentu Prezesów Podokręgów dokonał Prezes OZPN
Robert Koral –
jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad tj. :
1. Otwarcie zebrania i powitania przybyłych członków Konwentu
2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Konwentu
3. Omówienie Regulaminu awansów i spadków na sezon 2016/17 od klasy A i niższych klas
rozgrywkowych
4. Omówienie Regulaminu Orlików na sezon 2016/17
5. Omówienie Regulaminu Żaków na sezon 2016/17
6. Omówienie Regulaminu grup młodzieżowych na sezon 2016/17.
7. Sprawy różne:
- rozpatrzenie pisma AP 2012
- rozpatrzenie pisma GOAL Nawojowa oraz LKS Skalnik
- rozpatrzenie pisma KS Biegoniczanka
Następnie przystąpiono do realizacji poszczególnych pkt posiedzenia.
Ad 1.
Prezes Robert Koral powitał przybyłych członków Konwentu,
Ad 2.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Konwentu został przyjęty przez aklamację.
Ad 3.
Prezes PPN Limanowa prosił aby na posiedzenia przygotować ksera projektów regulaminów.
Prezes PPN Gorlice zauważył, iż jeżeli będą wysyłane na maila to nie trzeba będzie kserować
projektów, gdyż sami sobie wydrukują i się z nimi zapoznają.
Przystąpiono do omówienia projektu Regulaminu Awansów i Spadków od klasy A i niższych klas na
sezon 2016/17. Projekty odczytał Przewodniczący WG Antoni Ogórek. Zostały przygotowane dwa
projekty, gdyż różnią się jedynie systemem gry w klasie B sadeckiej. Część klubów ze względów
finansowych wnioskuje o podział tej klasy na dwie grupy oraz awans dwóch drużyn do klasy A. Obie
wersje zostały omówione przez członków Konwentu. Konwent podjął jednogłośnie uchwałę o
rekomendacji obu wariantów na Zarząd, a w sezonie 2016/17 będzie obowiązywał wariant, który
zostanie zaakceptowany na spotkaniu przedstawicieli klubów w dniu 28 lipca br. w sprawie ustalenia
terminarzy.
Ad 4.
Konwent pokrótce omówił projekt Regulaminu Orlików na sezon 2016/17, jednogłośnie podejmując
uchwałę o rekomendacji tego regulaminu na Zarząd do zatwierdzenia.
Ad 5.
Projekt Regulaminu Żaków na sezon 2016/17 odczytał Antoni Ogórek. Konwent jednogłośnie podjął
uchwałę o rekomendacji na Zarząd niniejszego projektu regulaminu do zatwierdzenia.
Ad 6.
Antoni Ogórek przedstawił projekt Regulaminu Grup Młodzieżowych na sezon 2016/17. Regulamin ten
w rzeczywistości nie różni się od poprzedniego, ale awanse i spadki muszą być dostosowane do
Regulaminu MZPN, który będzie zatwierdzany na Prezydium w dniu jutrzejszym. Konwent jednogłośnie
podjął uchwałę o rekomendacji regulaminu na Zarząd w celu jego zatwierdzenia, ale system awansów i
spadków zostanie dostosowany przez WG OZPN Nowy Sącz po wytycznych Prezydium MZPN w
Krakowie.

Ad 7.
1) Konwent zapoznał się z pismem klubu AP 2012 - jednogłośnie podejmując uchwałę o odrzuceniu
prośby AP 2012 i złożeniu wniosku aby również Zarząd odrzucił prośbę AP 2012
2) Konwent zapoznał się z pismami klubów GOAL Nawojowa oraz Skalnik Kamionka Wielka i podjął na
wniosek Prezesa PPPN Nowy Targ Jana Kowalczyka jednogłośnie uchwałę o rekomendacji na
Zarząd w celu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu KS GOAL do I ligi młodzików w zamian za KS
Skalnik, który chce występować w III lidze młodzika.
3) Konwent zapoznał się z pismem KS Biegoniczanka podejmując uchwałę o odrzuceniu prośby tego
klubu i złożeniu wniosku aby również Zarząd odrzucił prośbę KS Biegoniczanka
4) Prezes Robert Koral postanowił aby dyskusja na temat utworzenia dwóch klas okręgowych w
sezonie 2016/2017 odbyła się na następnym posiedzeniu Konwentu.
Na tym zebranie zakończono.

Protokołował : A.O.

