Rzeszów, czerwiec 2016

REGULAMIN ROZGRYWEK
1 PODKARPACKIEJ LIGI JUNIOREK MŁODSZYCH
ELIMINACJI KLUBOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH U-16
W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONACH 2016 ORAZ 2017
§1
Celem rozgrywek jest:
 popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet na Podkarpaciu,
 podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek,
 wyłonienie Klubowego Mistrza Podkarpacia Juniorek Młodszych w sezonach 2016
oraz 2017
 wyłonienie dwóch najlepszych drużyn, które będą reprezentować Podkarpacki ZPN w
rozgrywkach centralnych klubowych Mistrzostw Polskich Juniorek Młodszych (do lat
16) prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej w latach 2017 oraz 2018.
§2

1. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek
w oparciu o:
- Przepisy gry w piłkę nożną;
- Uchwałę nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożna (z późniejszymi zmianami);
- Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 14.07.2015 w sprawie statusu zawodników, występujących
w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej
- Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 roku;
- Regulamin Dyscyplinarny PZPN Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZPN z dnia 23.02.2016r.
- Uchwała nr II/37 z dnia 22 lutego 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia „Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych
na sezon 2016/2017” wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Podkarpacki ZPN Uchwałą nr
97/V/2016r. z dnia 25.04.2016r,
- Uchwała nr IV/80 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały
nr VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. licencji
trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej Ekstraklasy, I, II, III ligi,
Centralnej Ligi Juniorów, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet,;
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2004;
- Projekt „Unifikacji systemu współzawodnictwa i organizacji szkolenia dzieci i młodzieży
piłkarskiej w Polsce" Uchwała nr V/95 z dnia 24 maja 2016r.

§3
1.Rozgrywki prowadzi Podkarpacki Związek Piłki Nożnej
2. W sezonie 2016, Mistrza i Wicemistrza Podkarpacia należy wyłonić do 10 października
br. W rozgrywkach wezmą udział drużyny, które zgłoszą się do Podkarpackiego Związku
Piłki Nożnej najpóźniej do 30 czerwca 2016 roku.

3. W sezonie 2016, rozgrywki prowadzone będą systemem turniejowym (minimum 3
turnieje). Terminy oraz gospodarzy turniejów wyznaczy Wydział Gier Podkarpackiego ZPN.
4.W sezonie 2017, rozgrywki przeprowadzone w formie turniejowej w okresie od kwietnia do
września 2017 z wakacyjna przerwą w miesiącu sierpniu, rozgrywanej jako mecz / rewanż.
W rozgrywkach wezmą udział drużyny, które zgłoszą się do Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej najpóźniej do 28 lutego 2017 roku. Dokładny system rozgrywek oraz ewentualny
podział na grupy ustalony zostanie przez Wydział Piłkarstwa Kobiecego Podkarpackiego
ZPN w zależności od liczby zgłoszonych drużyn i ogłoszony w formie aneksu do niniejszego
regulaminu.
5. Ustala się następujący system rozgrywek w sezonie 2017:
a) Zespoły będą uczestniczyć w turniejach (minimum 6)
b) Każda drużyna w cyklu musi rozegrać mecz i rewanż ze wszystkimi drużynami
uczestniczącymi w rozgrywkach
c) Harmonogram rozgrywek opracowany przez Wydział Piłkarstwa Kobiecego
Podkarpackiego ZPN przy współpracy z Wydziałem Gier Podkarpackiego ZPN stanowi
załącznik do niniejszego aneksu
§4
1. W rozgrywkach w sezonie 2016 mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone
w latach 2001-2003 i jedna urodzona w roku 2004.
Z rocznika 2004 może być zgłoszona dowolna liczba zawodniczek, jednakże w danym
turnieju ligowym może wystąpić tylko jedna zawodniczka spośród tych, które znajdują się na
liście.
2. W rozgrywkach w sezonie 2017 mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone
w latach 2002-2004 i jedna urodzona w roku 2005.
Z rocznika 2005 może być zgłoszona dowolna liczba zawodniczek, jednakże w danym
meczu ligowym może wystąpić tylko jedna zawodniczka spośród tych, które znajdują się na
liście.
3. Klub ma obowiązek zarejestrować i uprawić zawodniczki w systemie extranet. Listy do
uprawnienia w systemie extranet należy wygenerować najpóźniej 10 dni przed startem
rozgrywek lub w terminie określonym przez Podkarpacki ZPN.
4. Przed pierwszym meczem turnieju kierownik danej drużyny jest zobowiązany do
przedstawienia sędziemu następujących dokumentów:
- starannie wypełnione sprawozdanie meczowe
- aktualną kartę zdrowia każdej zawodniczki biorącej udział w zawodach
- dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem każdej zawodniczki biorącej udział w
zawodach
Brak ww. dokumentów spowoduje niedopuszczenie danej zawodniczki do udziału w
zawodach.
5. W przypadku udziału klubu, zarówno w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski JuniorekMłodszych jak i Mistrzostwo Polski Juniorek, zawodniczka może brać udział tylko w
rozgrywkach w jednej kategorii wiekowej.
6. Uczestnictwo w rozgrywkach szczebla centralnego drużyn, które uzyskają awans regulują
przepisy Regulaminu Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych PZPN aktualnego na dany
sezon.
§5
Kryteria ustalania kolejności miejsc w lidze :
1. W rozgrywkach ligowych o kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych
punktów

2. przy równej liczbie punktów uzyskanych przez 2 drużyny, o zajętym miejscu decydują
kolejno:
a) ilość punktów zdobyta w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
b) korzystniejsza różnica bramek w meczach między zainteresowanymi zespołami,
c) korzystniejsza różnica bramek we wszystkich rozegranych meczach,
d) większa liczba bramek strzelonych we wszystkich rozegranych meczach,
e) w rozgrywkach turniejowych w 2016 roku dodatkowo wynik rzutów karnych
wykonywanych po meczu, w którym uzyskano wynik remisowy (drużyny wykonują po
5 rzutów karnych strzelanych na przemian i ewentualnie kolejne rzuty karne, do
pierwszego niestrzelonego rzutu karnego). Wynik rzutów karnych w takim meczu ma
znaczenie tylko w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie drużyny.
3. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż 2 drużyny sporządza
się dodatkową tabelę, wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się
kolejno zasadami podanymi w punktach a, b, c, d
§6
Przepisy gry:
1. Klub może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę zawodniczek, ale w każdym meczu może
występować maksymalnie 18 (w każdym turnieju w sezonie 2016 może wystąpić
maksymalnie 18 zawodniczek).
2. Mecze odbywają się według ogólnie przyjętych przepisów gry w piłkę nożną. (m.in.
drużyny w składach 11-osobowych, mecze rozgrywane na boiskach pełnowymiarowych,
obowiązuje przepis o „spalonym”).
3. Mecze rozgrywane będą piłką nr 5.
4. Zawodniczki rozgrywają mecze w dowolnym obuwiu lanym.
5.
Czas
gry
w
turnieju
w
sezonie
2016
wynosi
2
x
20
minut
/przerwa do 10 minut/. Czas gry w meczu ligowym w sezonie 2017 wynosi 2 x 35 minut
/przerwa 15 minut/.
6. Mecze rozgrywane na boiskach trawiastych oraz sztucznych.
7. Drużyny zobowiązane są do posiadania dwóch kompletów strojów w różnych kolorach.
8. Dozwolona jest zmiana 7 zawodniczek (bez prawa powrotu).
9. W sezonie 2016 turniejach obowiązują kary wynikające z przepisów gry w piłkę nożną
(żółte i czerwone kartki), które pociągają za sobą następujące konsekwencje:
a) zawodniczka, która została ukarana trzecim napomnieniem (żółta kartka)
w turnieju nie może wystąpić w następnym meczu turnieju,
b) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem w meczu (żółta
a konsekwencji czerwona kartka) jest odsunięta od gry w danym meczu,
c) zawodniczka wykluczona z gry (czerwona kartka) za faul taktyczny jest odsunięta
od gry w danym oraz kolejnym meczu,
d) wysokość kary za wykluczenie z innej przyczyny, uzależniona jest od stopnia
i rodzaju przewinienia. Karę orzeka Wydział Dyscypliny Podkarpackiego ZPN.
10. Sprawy dyscyplinarne reguluje Regulamin Dyscyplinarny PZPN.
11. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje następująca zasada:
a) pierwszą instancją jest Wydział Gier lub Wydział Dyscypliny Podkarpackiego ZPN w
zależności od właściwości sprawy, a drugą Komisja Odwoławcza Podkarpackiego ZPN
b) protesty do pierwszej instancji należy składać najpóźniej 48 godz. po zakończeniu
meczu, a odwołanie od tych decyzji do drugiej instancji w terminie 7 dni od daty
otrzymania decyzji pierwszej instancji,
c) Wszelkie odwołania należy składać w formie pisemnej, opłacając kaucję w wysokości
300 zł. Odwołania bez opłaconej kaucji nie będą rozpatrywane.
d) Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne.
e) W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.

12. Sędziowie na zawody (turnieje w sezonie 2016) wyznaczani są przez Kolegium
Sędziów Podkarpackiego ZPN.
13. Koszty obsady sędziowskiej pokrywa Podkarpacki ZPN.
§7
1. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki rozgrywki o Klubowe Mistrzostwo Polski
Juniorek Młodszych w piłce nożnej objęte są Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży.
2. Zawodniczki występujące w zawodach rozgrywanych w ramach Systemu muszą posiadać
obywatelstwo polskie oraz licencję właściwego polskiego związku sportowego.
3. We współzawodnictwie mogą uczestniczyć również obywatele państw Unii Europejskiej,
mieszkający na terenie Polski i posiadający licencję właściwego PZS.
§8

1. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w

2.
3.
4.
5.

niniejszym regulaminie z wyjątkiem zmian wynikających z Uchwał Zarządu PZPN i
Podkarpackiego ZPN podjętych po uchwaleniu regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio
Regulamin IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2016/2017.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Podkarpackiego ZPN.
Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2016/2017
Niniejszy regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Podkarpackiego ZPN
w Rzeszowie Uchwałą nr129/V/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.
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