
Komunikat organizacyjno-szkoleniowy Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN

1. Wpłaty na obowiązkowy Koleżeński Fundusz Pośmiertny (KFP) za 2021 rok – dotyczy sędziów
i obserwatorów, seniorów oraz sędziów nieczynnych tylko ze Strefy Poznań:

Prosimy o dokonanie przelewu w wysokości 70 złotych na konto WZPN.

95 1020 4027 0000 1202 0031 4260

Tytuł: KFP 2021 - Jan Kowalski

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej

ul.Warmińska 1, 60-622 Poznań

Wpłaty są przyjmowane wyłącznie przelewem.

Ostateczny termin dla Strefy Poznań jest wyznaczony na 15 marca 2021 roku (poniedziałek).

Koleżanki i koledzy spoza Strefy Poznań regulują również, jak co roku, u swojego przedstawiciela

w strefie, drogą podaną do wiadomości.

2. Sędziowskie zdolności lekarskie:
Prosimy o przysyłanie obowiązkowych corocznych zdolności  lekarskich drogą elektroniczną na
adres  biura  KS  ks.biuro@wielkopolskizpn.pl w  postaci  skanu  lub  bardzo  wyraźnego  zdjęcia.
Oczywiście  oryginały  zachowujemy  i  odrębny  komunikat  może  informować  o  obowiązku  ich
fizycznego dostarczenia.
Ostateczny termin dla Strefy Poznań jest wyznaczony na 15 marca 2021 roku (poniedziałek).

Sędziowie spoza Strefy Poznań wywiązują się z tego obowiązku wg wytycznych przekazanych

przez swojego przewodniczącego.

3. Egzaminy sędziowskie:
Komisja  Szkoleniowa  KS  WZPN  planuje  przeprowadzić  egzaminy  sędziowskie  w  rundzie
wiosennej  2021 roku, ale  najwcześniejszy termin przewidziany jest  na kwiecień.  Ustalone daty
byłyby w środku tygodnia w godzinach popołudniowych. Oczywiście każda ze stref przeprowadzi
swoje testy dla sędziów od klasy okręgowej w dół, natomiast sędziowie IV i V ligi oraz WKA będą
zobligowani do przyjazdu do Poznania.
Zastrzegamy  sobie  możliwość  odstępstw  od  powyższego  w  poszczególnych  strefach  decyzją
każdego z przewodniczących oraz niewykluczone są inne formy przeprowadzenia egzaminów.

Deklarujemy podanie terminu z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem.

W  ramach  wzajemnego  zaufania,  liczymy  na  odpowiednie  przygotowanie  kondycyjne
oraz teoretyczne z Waszej strony na pierwsze mecze rundy wiosennej 2021!

4. Ewidencja liczby meczów sędziów ze Strefy Poznań na zakończenie 2020 roku:
Jak co roku uprzejmie prosimy o przesyłanie print screenów ze swoich kont w systemie PZPN24
(Extranet) ze spisem zawodów poprowadzonych w 2020 roku do Kolegi Łukasza Knypińskiego na
adres:  lukasz.knypinski@put.poznan.pl wpisując  w  tytule  maila  imię  i  nazwisko  oraz  dopisek
ewidencja 2020.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Biuro KS Wielkopolskiego ZPN

mailto:lukasz.knypinski@put.poznan.pl
mailto:ks.biuro@wielkopolskizpn.pl

