PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIAKONWENTU PREZESÓW PODOKRĘGÓW OZPN W NOWYM SĄCZU
ODBYTEGOW DNIU 19 lipca 2017 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 oraz zaproszonych gości
2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Konwentu
3. Opracowanie systemu rozgrywek młodzieżowych na sezon 2017/18
4. Zasady naliczania podatku od ekwiwalentu sędziów i obserwatorów
5. Zatwierdzenie Regulaminu Rozgrywek dla klasy A, B i C na terenie OZPN Nowy Sącz
6. Sprawy różne:
Następnie przystąpiono do realizacji poszczególnych pkt posiedzenia.
Ad 1.Prezes Robert Koral powitał przybyłych członków Konwentu – odczytał program zebrania który
został przyjęty jednogłośnie
Ad 2.Protokół z poprzedniego posiedzenia Konwentu został przyjęty przez aklamację.
Ad3. Po dyskusji pkt ten został odłożony do dnia 2 sierpnia 2017r. i będzie rozpatrywany po
konsultacjach w podokręgach.
Ad 4. Antoni Ogórek omówił pismo dotyczące naliczania podatku od ekwiwalentu sędziów piłkarskich
oraz obserwatorów. Konwent podjął jednogłośnie uchwałę o przyjęciu opracowanego pisma w tej
sprawie, skierowania pisma do Kolegium Sędziów do realizacji oraz zapoznaniu z powyższymi
zasadami klubów sportowych – pismo w załączeniu.
Ad 5. Antoni Ogórek zapoznał członków konwentu z projektem Regulaminu rozgrywek od klasy A -C .
Konwent jednogłośnie podjął uchwałę o pozytywnej rekomendacji na Zarząd OZPN Nowy Sącz
regulaminu w celu jego zatwierdzenia – regulamin w załączeniu.
Ad 6. Sprawy różne:
1) Prezes PPN Limanowa Stanisław Strug stwierdził, iż podokręg posiada 3 zespoły w IV lidze, 6
zespołów w klasie okręgowej. W innych okręgach prowadzenie klasy okręgowej jest naprzemienne,
dlatego złożył wniosek o naprzemienne prowadzenie tej klasy również na ym terenie. Prezes PPN
Gorlice stwierdził, iż należy w dalszym ciągu prowadzić klasę O przez Nowy Sącz, jest to już od lat
ugruntowane i jest dobrze zarządzane. W tym temacie prezesa Augustyna poparł prezes
Kowalczyk. Ponadto Prezes Zbigniew Augustyn stwierdził, iż utworzenie drugiej klasy O na naszym
terenie doprowadzi do braku drużyn w podokręgach a w konsekwencji może doprowadzić do
likwidacji dwóch podokręgów. Prezes Stanisław Strug odniósł się do propozycji powołania klas
okręgowych w grupach młodzieżowych – odejście 8 zespołów z PPN Limanowa doprowadzi do
osłabienia finansowego podokręgu.
2) Antoni Ogórek odczytał prośbę KS Kolejarz Stróże o włączeniu drużyny juniorów młodszych do I ligi
juniorów młodszych w sezonie 2017/18 – konwent jednogłośnie podjął uchwałę o negatywnym
swoim stanowisku na Zarząd OZPN Nowy Sącz w celu odrzucenia wniosku – wniosek w załączeniu.
3) Prezes Robert Koral odczytał pismo w sprawie przyjęcia sędziego Bogusława Bożka do klasy O na
sezon 2017/18 – konwent jednogłośnie podjął uchwałę aby na zakończenie kariery w klasie O w/w
otrzymał do prowadzenia zawodów w tej klasie 4 mecze na rundę bez przeprowadzania obserwacji
oraz bez zwiększenia ilości sędziów w klasie O – uchwała w załączeniu.
4) Prezes Robert Koral odczytał pismo w sprawie przyjęcia sędziego Romana Barana do klasy O na
sezon 2017/18 – konwent jednogłośnie podjął uchwałę aby na zakończenie kariery w klasie O w/w
otrzymał do prowadzenia zawodów w tej klasie 4 mecze na rundę bez przeprowadzania obserwacji
oraz bez zwiększenia ilości sędziów w klasie O – uchwała w załączeniu.
Na tym zebranie zakończono.
Protokołował A.O.

