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WAŻNE INFORMACJE
1.

2.
3.
4.

5.

Wszelkie informacje dotyczące zawodników własnego Klubu (w szczególności: ich numery
ewidencyjne, uprawnienia do określonych rozgrywek, udzielone w trakcie rozgrywek kartki,
ich aktywność czasowa w poszczególnych meczach) są dostępne za pośrednictwem modułu
klubowego na stronie https://kluby24.pzpn.pl/
Dane dotyczące aktualnej przynależności klubowej zawodników innych Klubów są
powszechnie dostępne na stronie https://www.laczynaspilka.pl/
Wszystkie rozgrywki Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej są prowadzone w systemie
Extranet.
W rozgrywkach, we wszystkich kategoriach wiekowych, Klub mogą reprezentować
wyłącznie zawodnicy zarejestrowani, potwierdzeni i uprawnieni do gry w danej klasie
rozgrywkowej na sezon 2022/2023 w systemie Extranet pod rygorem utraty punktów
walkowerem i innych sankcji dyscyplinarnych.
Sezon rozgrywkowy 2022/2023 oznacza okres od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023
roku; runda rozgrywkowa oznacza okres od 1 lipca 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku i od
1 lutego 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku. W przypadku siły wyższej sezon rozgrywkowy
może zostać wydłużony do 31 lipca 2023 roku.

KONTAKT Z BIUREM
Podkarpacki Związek Piłki Nożnej
Al. Gen. L. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów
strona internetowa: podkarpackizpn.pl / adres e-mail: podkarpacki@zpn.pl
Konto bankowe: 28 1240 4751 1111 0010 9611 6194
NIP 813-10-91-154, REGON 001084335

DZIAŁ ROZGRYWEK
Kamil Hajduk – Przewodniczący Wydziału
Gier Podkarpackiego ZPN
tel. 505-276-524
khajduk@podkarpackizpn.pl
Podokręg Rzeszów
Sławomir Ferenc
sferenc@podkarpackizpn.pl
tel. 505-272-776
Podokręg Dębica
Sławomir Bezara
sbezara@podkarpackizpn.pl
Tel. 602-188-660
Podokręg Stalowa Wola
Mariusz Złotek
mzlotek@podkarpackizpn.pl

Podokręg Jarosław
Marcin Król
mkrol@podkarpackizpn.pl
tel. 605-766-950
Podokręg Krosno
Andrzej Włodarski
awlodarski@podkarpackizpn.pl
Tel. 506-832-314

DZIAŁ SZKOLENIA
Henryk Rożek – Trener Koordynator/
Przewodniczący Wydziału Szkolenia
henrozek@gmail.com
Tel. 505-272-704

Tel. 505-272-707

RZECZNIK PRASOWY PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Sławomir Ferenc - tel. 505-272-776 / Email: sferenc@podkarpackizpn.pl
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REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH PODK. ZPN
W SEZONIE 2022/2023
1. DOKUMENTY REGULUJĄCE PRZEBIEG ROZGRYWEK PIŁKARSKICH
§1
1. Przebieg rozgrywek piłkarskich Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2022/2023
reguluje niniejszy Regulamin oraz niżej wymienione dokumenty dotyczące rozgrywek
piłkarskich w Polsce:
1) Przepisy gry w piłkę nożną i Postanowienia Polskiego Związku Piłki Nożnej do
Przepisów gry.
2) Uchwała nr IX/140 Zarządu PZPN z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami).
3) Uchwała nr VIII/124 Zarządu PZPN z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie statusu
zawodników oraz zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami).
4) Uchwała nr III/21 z dnia 26 lipca 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej –
zasady regulujące stosunki między klubem sportowym a zawodnikiem o statusie
amatora.
5) Uchwała nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
- minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze
zawodowej piłki nożnej.
6) Uchwała nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii
Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych
(z późniejszymi zmianami).
7) Uchwała nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określania
zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.
8) Uchwała nr I/10 z dnia 28 stycznia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry
w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich.
9) Regulamin Dyscyplinarny PZPN uchwalony na w dniu 17 lipca 2021 roku.
10) Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku
(Dziennik Ustaw z 2009 nr 62 poz. 504) (z późniejszymi zmianami).
11) Uchwała z dnia 19 marca 2020 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie przyjęcia „Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych
na sezon 2020/2021 i następne” wraz ze zmianami wprowadzonymi przez
Podkarpacki ZPN Uchwałą nr 14/V/2019 Komisji ds. Nagłych z dnia 24.04.2020 r.,
12) Uchwała nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.
13) Uchwała Zarządu PZPN nr V/95 z dnia 24 maja 2016 roku dot. przyjęcia systemu
Unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej
(z późniejszymi zmianami).
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14) Uchwałę nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej
w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich.
15) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 lutego 2019r. (Dziennik Ustaw z 2019 pozy.
395 i 396)

2. CEL, UCZESTNICY, STRUKTURA I ORGANY NADZORU NAD ROZGRYWKAMI
§2
Celem rozgrywek jest wyłonienie najlepszych zespołów oraz ustalenie kolejności drużyn do
awansów i spadków (tam gdzie są przewidziane), w ligach i klasach rozgrywkowych mężczyzn
i kobiet poszczególnych kategorii wiekowych, które zostały określone w załącznikach
(załącznik nr 1A, 1B i 1C) do niniejszego regulaminu.
§3
1. W rozgrywkach mogą brać udział:
1) zgodnie z Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2020.1133 tj.) klub
sportowy działa jako osoba prawna lub uczniowski klub sportowy. Klub będący
członkiem PZPN oraz Podkarpackiego ZPN musi posiadać formę stowarzyszenia
kultury fizycznej, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacji
lub uczniowskiego klubu sportowego.
2) inne osoby prawne których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje
prowadzenie działalności w sporcie piłka nożna, pod warunkiem uzyskania zgody
Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
§4
1.

2.

3.

4.

5.

Kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą posiadać jedną lub więcej
drużyn w klasach rozgrywek seniorów, niższych od tej, w której uczestniczy pierwszy
zespół danego klubu.
Dwie drużyny tego samego klubu nie mogą uczestniczyć w rozgrywkach tej samej klasy
poza poniższymi przypadkami:
1) w przypadku klubu występującego w najniższej klasie rozgrywkowej seniorów
dopuszcza się udział w rozgrywkach tej samej klasy dwóch drużyn
z zastrzeżeniem, że nie mogą występować w tej samej grupie.
2) w przypadku klubu występującego w rozgrywkach młodzieżowych w formie
turniejowej (orlik, żak i skrzat) zezwala się na udział w rozgrywkach w tej samej
grupie maksymalnie dwóch drużyn
We wszystkich przypadkach spadku pierwszej drużyny klubu do klasy niższej lub awansu
drużyny rezerw do klasy wyższej, drużyna rezerw tego klubu musi być automatycznie
przeniesiona do rozgrywek o klasę niższą, jeżeli pozostanie jej w dotychczasowej klasie
rozgrywkowej lub awans do klasy wyższej byłyby sprzeczne z postanowieniami ust. 2.
Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą mieć dowolną ilość
drużyn zgłoszonych do rozgrywek Pucharu Polski oraz do rozgrywek młodzieżowych
wszystkich kategorii wiekowych, z zastrzeżeniem wymogów licencyjnych dotyczących
minimalnej liczby drużyn młodzieżowych.
Kluby uczestniczące w rozgrywkach piłkarskich Podkarpackiego ZPN zobowiązane są:
1) przestrzegania przepisów prawa powszechnego dotyczących rozgrywek
piłkarskich,
2) przestrzegać Przepisy gry w piłkę nożną oraz inne dokumenty normatywne PZPN
i Podkarpackiego ZPN,
3) przestrzegać zasady fair play,
7

4) postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas
rozgrywek organizowanych przez Podkarpacki ZPN,
5) dostarczać właściwym podmiotom informacje organizacyjne związane z meczem
oraz wypełniać pozostałe obowiązki wynikające z oficjalnych druków meczowych.
6) posiadać aktywne konto klubowe w systemie Extranet przez cały czas trwania
sezonu.
7) posiadać adres e-mail, który należy podać w zgłoszeniu do rozgrywek na dany
sezon
8) sprawdzać co najmniej raz dziennie pocztę e-mail
§5
1. Podkarpacki Związek Piłki Nożnej powierza prowadzenie rozgrywek ligowych i Pucharu
Polski:
1) Wydziałowi Gier Podkarpackiego ZPN w zakresie rozgrywek:
a) Pucharu Polski szczebla wojewódzkiego
b) IV ligi
c) rozgrywek młodzieżowe na szczeblu województwa podkarpackiego
d) IV ligi kobiet
e) rozgrywek młodzieżowych kobiet na szczeblu województwa podkarpackiego
f) II i III ligi futsalu
2) Podokręgowi Piłki Nożnej w Dębicy w zakresie prowadzenia rozgrywek ligowych
i pucharowych drużyn seniorskich i młodzieżowych na terenie działania powiatu
dębickiego, ropczycko – sędziszowskiego
3) Podokręgowi Piłki Nożnej w Jarosławiu w zakresie prowadzenia rozgrywek ligowych
i pucharowych drużyn seniorskich i młodzieżowych na terenie działania powiatu
przemyskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego i przeworskiego
4) Podokręgowi Piłki Nożnej w Krośnie w zakresie prowadzenia rozgrywek ligowych
i pucharowych drużyn seniorskich i młodzieżowych na terenie działania powiatu
bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, brzozowskiego, krośnieńskiego i jasielskiego
5) Podokręgowi Piłki Nożnej w Rzeszowie w zakresie prowadzenia rozgrywek ligowych
i pucharowych drużyn seniorskich i młodzieżowych na terenie działania powiatu
łańcuckiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego
6) Podokręgowi Piłki Nożnej w Stalowej Woli w zakresie prowadzenia rozgrywek ligowych
i pucharowych drużyn seniorskich i młodzieżowych na terenie działania powiatu
tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego
§6
1. Rozgrywki prowadzone są w następujących klasach:
1) IV Liga Podkarpacka
2) Klasy „Okręgowe" - pięć grup (Jarosław, Krosno, Rzeszów, Dębica, Stalowa Wola),
3) Klasa A,
4) Klasa B,
5) Junior starszy
6) Junior młodszy
7) Trampkarz starszy
8) Trampkarz młodszy
9) Młodzik starszy
10) Młodzik młodszy
11) Orlik starszy
12) Orlik młodszy
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2.

3.

4.

5.

13) Żak starszy
14) Żak młodszy
15) Skrzat starszy
16) Skrzat młodszy
Wydział Gier Podkarpackiego ZPN i Zarządy Podokręgów PN na swoim terenie działania
określą ilość grup, liczbę drużyn w poszczególnych klasach rozgrywkowych oraz warianty
prowadzenia rozgrywek
Zarząd Podkarpackiego ZPN i Zarządy Podokręgów PN określą zasady awansów i spadków
w prowadzonych przez siebie klasach rozgrywkowych przed rozpoczęciem danego sezonu
rozgrywkowego.
W przypadku wystąpienia stanów nadzwyczajnych, uniemożliwiających przeprowadzenie
i dokończenie rozgrywek, zasady awansów i spadków w prowadzonych przez Związek
rozgrywkach mogą być zmienione przez Zarząd Podkarpackiego ZPN.
Dopuszcza się, w czasie obowiązywania Regulaminu, wprowadzenie zmiany nazwy klas
rozgrywkowych określonych w ust. 1, poprzez dodanie nazwy sponsora rozgrywek
w danej klasie, jeśli taki zostanie pozyskany. Ewentualna zmiana nazwy rozgrywek będzie
wprowadzona do Regulaminu aneksem, który może ponadto nakładać na kluby
uczestniczące w rozgrywkach dodatkowe obowiązki wynikające ze zobowiązań Związku
wobec sponsora rozgrywek.

3. ZGŁOSZENIA KLUBÓW DO ROZGRYWEK
§7
1.

2.
3.

4.

W celu zgłoszenia się do rozgrywek na dany sezon rozgrywkowy, Klub musi w terminie do
30 czerwca przed rozpoczęciem każdego sezonu rozgrywkowego przesłać do właściwego
organu prowadzącego rozgrywki „Zgłoszenie do rozgrywek” wg wzoru przekazanego
klubom. Nie nadesłanie zgłoszenia w w/w terminie przez klub, stanowi podstawę
niedopuszczenia do rozgrywek.
W przypadku braku terminowego zgłoszenia się do rozgrywek w stosunku do klubów, które
nie dopełniły w/w obowiązku, a zostały dopuszczone do rozgrywek nakłada się opłatę
regulaminową w wysokości 200 zł.
Po rozpoczęciu rozgrywek nie ma możliwości zgłoszenia dodatkowych zespołów. Wyjątek
od tej zasady stanowią rozgrywki młodzieżowe, w których organ prowadzący rozgrywki
może zezwolić na dodatkowe zgłoszenia drużyn do rozgrywek rundy wiosennej, jednak nie
później niż do 31 stycznia 2023 roku.
Wycofanie drużyny, po oficjalnym opublikowaniu przez organ prowadzący rozgrywki jej
przynależności grupowej (ogłoszenie oficjalnego terminarza rozgrywek w systemie
Extranet), będzie traktowane na równi z wycofaniem drużyny z rozgrywek i będzie
podlegało stosownej opłacie regulaminowej.

4. LICENCJE KLUBOWE
§8
1.
2.

W rozgrywkach mistrzowskich Podkarpackiego ZPN sezonu 2022/2023 uczestniczą
wyłącznie drużyny tych Klubów, które decyzją właściwych organów Podkarpackiego ZPN
otrzymały licencję uprawniającą do udziału w tych rozgrywkach.
Licencja zostaje nadana klubom na okres:
a) jednego sezonu rozgrywkowego w przypadku klubów IV ligi;
b) dwóch sezonów rozgrywkowych w przypadku klubów pozostałych klas rozgrywkowych.
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3. Szczegółowe warunki oraz zasady przyznawania licencji określa Uchwała z dnia 19 marca
2020 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia
„Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne”
wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Podkarpacki ZPN Uchwałą nr 14/V/2020 Komisji
ds. Nagłych z dnia 24.04.2020 r. (wraz z późniejszymi zmianami).
4. W sytuacji, gdy drużyna klubu decyzją właściwych organów Podkarpackiego ZPN nie
otrzyma licencji na występowanie w określonej lidze/klasie rozgrywkowej albo nie przystąpi
do rozgrywek w sezonie 2022/2023, wówczas zastosowanie mają odrębne przepisy PZPN w
tym zakresie.
5. Kluby występujące o licencję nie mogą mieć zaległości finansowych względem PZPN,
Podkarpackiego ZPN, Podokręgu oraz pracowników swojego klubu.
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5. BOISKA
§9
1. Spotkania mistrzowskie i pucharowe winny być rozegrane na boiskach trawiastych lub na
boiskach ze sztuczną nawierzchnią.
2. Spotkania mistrzowskie i pucharowe mogą być rozegrane wyłącznie na boisku
zweryfikowanym dla danej lub wyższej klasy rozgrywkowej, wskazanym w licencji udzielonej
klubowi na dany sezon rozgrywkowy.
3. Protokół weryfikacji boiska sporządzają komisje powoływane odpowiednio przez:
Podkarpacki ZPN oraz w Podokręgach PN Dębica, Krosno, Jarosław, Rzeszów, , Stalowa Wola,
4. Koszty weryfikacji boisk pokrywają kluby na podstawie wystawionego dokumentu
finansowego przez Podkarpacki ZPN. Wysokość opłat dla członka Komisji Weryfikacyjnej
znajduje się w pkt. 5 załącznika nr 6 do niniejszego Regulaminu.
Wypłaty za weryfikacje dla członków Komisji dokonuje Podkarpacki ZPN na podstawie
przedstawionej i zatwierdzonej listy weryfikowanych boisk przez Przewodniczącego Komisji
Weryfikacyjnej.
5. Ważność weryfikacji dla klubów uczestniczących w rozgrywkach określa się na:
1)
jeden sezon rozgrywkowy dla klubów IV ligi;
2)
dwa sezony rozgrywkowe dla klubów niższych klas rozgrywkowych.
przy czym okres jej ważności winien być zgodny z okresem ważności licencji udzielonej
klubowi na udział w rozgrywkach danej klasy rozgrywkowej. Weryfikacja obiektu może być
wcześniej unieważniona, po stwierdzeniu braków lub niezrealizowania przez klub zaleceń.
Brak ważnej weryfikacji boiska jest podstawą do zawieszenia licencji klubu.
6. Protokół weryfikacji boiska musi być udostępniony w czasie zawodów do wglądu sędziom,
obserwatorowi, delegatowi oraz innym upoważnionym osobom z ramienia PZPN,
Podkarpackiego ZPN, lub Podokręgu. Drugi egzemplarz protokołu przechowywany jest
w aktach organu prowadzącego rozgrywki w danej klasie.
7. Zawody o mistrzostwo IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych muszą być rozgrywane tylko
na boiskach zweryfikowanych na okres licencji przyznanej klubowi, położonych
w miejscu i siedzibie klubu określonego w statucie. W uzasadnionych przypadkach na
wniosek klubu organy prowadzące rozgrywki w danej klasie mogą wyrazić zgodę na
rozegranie spotkań na boiskach znajdujących się poza miejscem siedziby klubu, jeżeli są
zweryfikowane do rozegrania zawodów w danej klasie rozgrywkowej lub wyższej.
8. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub, gospodarz zawodów
wpisany do terminarza na pierwszym miejscu.
9. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do danych
rozgrywek płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry - obowiązany jest
udostępnić ją do przeprowadzenia zawodów. W przypadku nie zastosowania się do tego
przepisu sędzia ma obowiązek opisać ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele
obu drużyn mogą ustalić nowy termin rozegrania meczu, jednak ostateczna decyzja co do
weryfikacji wyniku meczu bądź wyznaczenia terminu należy do organu prowadzącego
rozgrywki.
10. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu bądź
w następnym na tym boisku wyznaczone są zawody szczebla wyższego lub zawody
międzynarodowe.
11. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych (ulewne deszcze, zalegający śnieg)
i uzasadnioną potrzebą oszczędzania nawierzchni boisk trawiastych, Wydział Gier
Podkarpackiego ZPN lub Komisje Gier Podokręgów, jako organy prowadzące rozgrywki
mogą wyrazić zgodę na rozegranie meczu mistrzowskiego na boisku, posiadającym ważną
weryfikację dla danej bądź niższej klasy rozgrywkowej.
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12. Zawodów przełożonych ze względu na niezdatne boisko do gry wskutek warunków
atmosferycznych nie można po raz drugi przełożyć z takiej samej przyczyny na inny termin.
Klub gospodarza w drugim terminie musi zapewnić inne boisko zdatne do gry, pod rygorem
weryfikacji meczu walkowerem na korzyść drużyny przeciwnej.
13. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska do gry i z winy, którego
zawody nie odbyły się lub opóźniły się ponosi sankcję zgodnie z Regulaminem
Dyscyplinarnym PZPN.
14. Kluby posiadające sztuczne oświetlenie boiska muszą spełniać wymogi zgodnie
z Podręcznikiem Licencyjnym IV ligi i niższych klas rozgrywkowych

6. STATUS ZAWODNIKÓW
§ 10
1.
2.

3.

4.

Zawodnicy uprawiający piłkę nożną w Polsce mogą posiadać status amatora lub zawodnika
profesjonalnego.
Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej lub innej
działalności z tym związanej nie otrzymali wynagrodzenia, względnie innego świadczenia
pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych
w trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez PZPN i/lub ligę
zawodową. Koszty podróży i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w meczu
oraz wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez
podważenia statusu amatora. Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym,
a zawodnikiem o statusie amatora określa Uchwała nr III/21 z dnia 26 lipca 2002 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – zasady regulujące stosunki między klubem
sportowym a zawodnikiem o statusie amatora.
Za zawodników profesjonalnych uznani będą zawodnicy, posiadający z klubem umowę
zawartą wg wzoru PZPN (kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) oraz zawodnicy,
którzy otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej lub działalności z tym związanej
wynagrodzenie, względnie inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe od
określonego w ust. 2. Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym,
a zawodnikiem profesjonalnym określa Uchwała nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - minimalne wymagania dla standardowych
kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej.
Zawodnik profesjonalny powinien posiadać kontrakt z klubem zawarty na czas określony
nie krótszy niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 5 lat, a w przypadku
zawodników niepełnoletnich na okres nie dłuższy niż 3 lata. Jeden z egzemplarzy kontraktu,
o którym mowa powyżej, musi być złożony we właściwym organie prowadzącym dane
rozgrywki, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Nawet pomimo nie zawarcia
kontraktu, o którym mowa powyżej, zawodnik jest uznawany za zawodnika
profesjonalnego, jeżeli otrzymuje jakiekolwiek świadczenie, oprócz świadczeń określonych
ust. 2.
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7. ZGŁASZANIE I POTWIERDZANIE ZAWODNIKÓW
§ 11
1.

2.
3.
4.

5.

Pozyskanie do Klubu nowego zawodnika może nastąpić na podstawie:
1) formularza zgłoszeniowego – w przypadku pierwszej rejestracji zawodnika w systemie
Extranet,
2) umowy transferowej (definitywnej lub czasowej) z załączonym podaniem zawodnika
o przyjęcie do klubu - w przypadku zawodnika, który podpisał w klubie macierzystym
deklarację gry amatora na dany sezon rozgrywkowy lub który podpisał z klubem
macierzystym kontrakt o profesjonalne uprawnianie piłki nożnej,
3) oświadczenia zawodnika o uzyskaniu statusu zawodnika wolnego wraz z deklaracją gry
amatora w klubie pozyskującym na dany sezon rozgrywkowy,
4) oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu wydanego przez klub macierzysty z załączonym
podaniem zawodnika o przyjęcie do klubu – w przypadku zawodnika, któremu wygasł
kontrakt w klubie macierzystym (klub macierzysty ma obowiązek wydania
oświadczenia w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku przez zawodnika za
pośrednictwem klubu pozyskującego
5) oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron z załączonym podaniem
zawodnika o przyjęcie do klubu – w przypadku zawodnika, który rozwiązał z klubem
kontrakt za porozumieniem stron,
6) oświadczenia o rozwiązaniu za porozumieniem stron obowiązującej deklaracji gry
amatora z załączonym podaniem o przyjęcie do klubu – w przypadku zawodnika, który
rozwiązał z klubem deklarację gry amatora za porozumieniem stron,
7) oświadczenia zawodnika z załączonym podaniem o przyjęcie do klubu – w przypadku
odbycia przez zawodnika 12-to miesięcznej karencji nieuczestniczenia (liczone od
ostatniego oficjalnego rozegranego meczu) w żadnych rozgrywkach w kraju i za
granicą.
Dokumenty wymienione w ust. 1 lit. 1-7 należy przesłać za pośrednictwem modułu
klubowego w systemie Extranet w zakładce transfery
Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w złożonych
dokumentach.
Zawodnik zarejestrowany w systemie Extranet zamiar reprezentowania barw klubu do
którego jest potwierdzony deklaruje poprzez podpisanie Deklaracji gry amatora na bieżący
sezon. W przypadku zawodnika poniżej 18 roku życia deklarację muszą podpisać rodzice lub
opiekunowie prawni.
Kluby wszystkich klas rozgrywkowych prowadzonych przez Podkarpacki ZPN lub Podokręgi
mają obowiązek posiadania deklaracji gry amatora zawodników. Warunkiem uprawniania
zawodnika do rozgrywek jest załączenie w systemie Extranet (pod danym zawodnikiem)
przez klub skanu deklaracji gry amatora (zawierającej jednocześnie oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Podkarpacki ZPN i Podokręg
– zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych PZPN i jego Członków) zawodnika na
dany sezon rozgrywkowy w systemie Extranet (pod danym zawodnikiem).
§ 12

1.
2.

Zawodnik może być potwierdzony jednocześnie tylko w jednym klubie.
Zawodnicy mogą być potwierdzeni maksymalnie do trzech klubów w ciągu danego sezonu
rozgrywkowego. W takim okresie zawodnik może uczestniczyć w oficjalnych meczach
jedynie w dwóch z tych klubów.
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8. ZASADY I TRYB ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ PRZEZ ZAWODNIKÓW
§ 13
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zawodnik może zmienić przynależność klubową wyłącznie w okresach transferowych,
z zastrzeżeniem Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.
Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach
seniorskich, może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien
transferowych) przypadających:
1) od 1 lipca do 31 sierpnia;
2) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której
zawodnik zostaje uprawniony.
Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie jednego
z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających:
1) od 1 lipca do 30 września;
2) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której
zawodnik zostaje uprawniony.
W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami, o których mowa
w ust. 2 lub 3 – zmiana przynależności klubowej może nastąpić w następujących
sytuacjach:
1) rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej lub liceum, z zastrzeżeniem ust. 5,
2) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, którego nie łączy żadna
umowa z klubem i który w okresie ostatnich 12 miesięcy (liczone od ostatniego
oficjalnego rozegranego meczu) nie brał udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich
w Polsce lub za granicą,
3) w razie rozwiązania umowy (kontraktu) z zawodnikiem za porozumieniem stron
wskutek wycofania się I zespołu z rozgrywek piłkarskich w związku z likwidacją
klubu lub sekcji piłki nożnej, zmianą zakresu działalności klubu lub ogłoszeniem
upadłości klubu, z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr I/10 z dnia 28 stycznia
2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych zasad
potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny
klubu z rozgrywek piłkarskich,
4) prawomocnej decyzji lub decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności
właściwego organu o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu lub nieważności kontraktu
lub skutecznego oświadczenia zawodnika o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu
z winy klubu,
5) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika występującego na pozycji
bramkarza w sytuacji kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem
lekarskim, przynajmniej jednego bramkarza uprawnionego do gry w danej klasie
rozgrywkowej,
6) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, który dotychczas nigdy nie
był potwierdzony do żadnego klubu,
7) uzyskania ITC po zakończeniu okresu transferowego, jeżeli wystąpienie PZPN do
FIFA o wydanie ITC lub zgody na transfer zawodnika niepełnoletniego nastąpiło
przed zakończeniem okresu transferowego.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) macierzysty klub, na podstawie wystąpienia
rodziców lub opiekunów ustawowych zawodnika, każdorazowo zobowiązany jest udzielić
zawodnikowi nieodpłatnie czasowego zwolnienia na grę, jednak nie dłużej niż do
ukończenia rundy, w której zawodnik kończy 16 roku życia.
Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego tj. do 31
sierpnia danego roku posiadali status zawodnika wolnego mogą być potwierdzeni do klubu
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7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 28 lutego roku
następnego, a następnie uprawnieni do gry.
Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego tj. do
ostatniego dnia lutego danego roku nabyli status zawodnika wolnego, mogą być
potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do
31 marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry.
W przypadku niewydania oświadczenia klubu o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry
amatora z zawodnikiem w terminie 3 dni od momentu złożenia wniosku, wyrejestrowanie
zawodnika może także nastąpić na podstawie decyzji podjętej przez organ związku piłki
nożnej właściwego dla klubu pozyskującego, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane
przez ten organ.
Prawomocna decyzja lub decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności
właściwego organu stanowi podstawę dokonania potwierdzenia i uprawnienia zawodnika
do klubu pozyskującego, niezależnie od odmowy wydania wymaganych dokumentów przez
klub odstępujący, o ile pozyskujący klub dokona należnych opłat związanych z procesem
wyrejestrowania i zarejestrowania zawodnika. Przepis ten stosuje się odpowiednio do
zawodnika, który nie jest związany umową, w tym kontraktem o uprawianie piłki nożnej,
oraz zawodnika amatora, który nie złożył deklaracji na nowy sezon.
Klub odstępujący nie może uzależniać wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub
deklaracji gry amatora od innych przesłanek niż obowiązujący kontrakt lub deklaracja gry
amatora. Zmiana przynależności klubowej zawodnika, który nie jest związany kontraktem
z klubem, nie może być uzależniona od zwolnienia z klubu odstępującego.
Nie jest dozwolone zawarcie w treści umowy transferu definitywnego obowiązku powrotu
zawodnika do klubu odstępującego w przypadku nierealizowania przez klub pozyskujący
kolejnych rat płatności.
Zawodnik, który ukończył 19 rok życia może zmienić przynależność klubową, jedynie do
klubu posiadającego zespół uczestniczący w rozgrywkach piłkarskich seniorów.
Każdy podpisany aneks do umowy transferowej czasowej musi być najpóźniej w ciągu 7 dni
od daty jego podpisania przekazany do organu prowadzącego rozgrywki.
Za terminowe przekazanie aneksu do organu prowadzącego rozgrywki odpowiedzialny jest
klub pozyskujący zawodnika.
Zawodnicy mogą być transferowani czasowo do gry w innym klubie w okresach
przewidzianych w ust. 2 i 3, na okres co najmniej do rozpoczęcia następnego okresu
transferowego, z zastrzeżeniem ust. 4.
Aneks do umowy transferu czasowego przedłużający okres obowiązywania umowy musi
być, pod rygorem nieważności, zawarty przed upływem terminu określonego w pierwotnej
umowie.
Czasowy transfer zawodnika profesjonalnego może nastąpić wyłącznie za jego zgodą oraz
na okres nie dłuższy niż okres obowiązywania kontraktu w klubie odstępującym. W takim
przypadku, klub pozyskujący jest zobowiązany do podpisania z zawodnikiem kontraktu na
okres odpowiadający okresowi wypożyczenia.
Czasowy transfer zawodnika o statusie amatora może nastąpić wyłącznie za jego zgodą na
okres obejmujący co najmniej jedną rundę rozgrywkową, przy czym nie dłuższy niż do
zakończenia danego sezonu rozgrywkowego.
Klub pozyskujący zawodnika na podstawie umowy transferu czasowego, nie może go
transferować do innego klubu.
Po upływie okresu czasowego transferowania zawodnik staje się automatycznie piłkarzem
klubu odstępującego. Wyrejestrowania zawodnika w systemie Extranet dokonuje Związek
Piłki Nożnej właściwy dla klubu pozyskującego zawodnika na podstawie umowy transferu
czasowego, a następnie klub odstępujący zobowiązany jest do ponownego uprawnienia
zawodnika do gry w klasie rozgrywkowej, w której będzie brał udział w meczach.
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21. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego po okresie transferu czasowego
z klubu uczestniczącego w rozgrywkach prowadzonych przez inny Związek Piłki Nożnej, klub
macierzysty jest zobowiązany przedłożyć w Podkarpackim ZPN dokumenty zawierające
adnotację o karach nałożonych na zawodnika w tych rozgrywkach.
22. Zawodnicy o statusie amatora mogą być transferowani definitywnie na zasadach
przewidzianych dla zawodników profesjonalnych, przy czym powyższa zmiana następuje na
podstawie umowy między zainteresowanymi klubami i może mieć charakter odpłatny.
23. W przypadku braku porozumienia pomiędzy klubami w sprawie przynależności klubowej
zawodnika - amatora, o jego przynależności klubowej rozstrzyga organ prowadzący
rozgrywki w Podkarpackim ZPN, w przypadku klubów z różnych związków piłki nożnej Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, zaś w przypadku klubów
uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy – właściwy organ spółki prowadzącej
i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy.
24. Z wnioskiem o rozstrzygnięcie kwestii przynależności klubowej, o której mowa w ust. 23
mogą wystąpić klub pozyskujący lub odstępujący.
25. Odwołanie od decyzji I instancji winno być wniesione w terminie 3 dni od daty otrzymania
decyzji wraz z uzasadnieniem.
26. Organ I instancji jest zobowiązany do przekazania dokumentacji zgromadzonej w trakcie
prowadzonego postępowania niezwłocznie po wystąpieniu organu II instancji.
27. Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne.
28. W sytuacji wycofania drużyny klubu z rozgrywek, wszyscy zawodnicy potwierdzeni do klubu
i uprawnieni do gry wyłącznie w drużynie wycofanej z rozgrywek, jako zawodnicy o statusie
amatora, automatycznie nabywają status zawodników wolnych i mogą zmienić
przynależność klubową do dowolnie wybranego klubu. Nie ogranicza to prawa klubu
odstępującego do otrzymania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników. Zawodnicy, którzy
zostali pozyskani do klubu, którego drużyna została wycofana z rozgrywek na zasadzie
transferu czasowego, mogą zmienić przynależność klubową wyłącznie do klubu
macierzystego. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego dopuszcza się
możliwość dokonania kolejnej zmiany przynależności klubowej zawodnika. (Uchwała nr I/10
z dnia 28 stycznia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych
zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny
klubu z rozgrywek piłkarskich).
29. W przypadku sporów pomiędzy zainteresowanymi klubami co do wysokości ekwiwalentu,
zawodnik może być uprawniony do gry w klubie na podstawie decyzji organu
prowadzącego rozgrywki ustalającej wysokość ekwiwalentu oraz termin jej zapłaty, nie
dłuższy niż 14 dni od dnia kiedy decyzja stała się prawomocna.
30. W przypadku braku realizacji zapłaty ekwiwalentu ustalonego w trybie ust. 29
w określonym terminie powoduje automatyczne zweryfikowanie wyników meczów
z udziałem zawodnika od momentu uprawnienia go do gry na podstawie decyzji określonej
w ust. 29, jako walkower 0:3 na niekorzyść drużyny klubu pozyskującego.
31. Wysokość opłat na rzecz Podkarpackiego ZPN związanych ze zmianą przynależności
klubowej przez zawodników zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

9. UPRAWNIANIE ZAWODNIKÓW DO GRY
§ 14
W rozgrywkach mistrzowskich Podkarpackiego ZPN, pod rygorem utraty punktów walkowerem
oraz innych konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodnicy potwierdzeni
i uprawnieni do gry w danej lidze/klasie rozgrywkowej w systemie Extranet.
1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz
za ewidencję żółtych i czerwonych kartek.
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2.

W zakresie uprawniania zawodników do gry mają zastosowanie przepisy Uchwały
nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie
statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz załącznik nr 3 do
niniejszego regulaminu.
3. Uprawnienie zawodnika do gry w drużynie (drużynach) klubu, do którego jest
potwierdzony, jest realizowane wyłącznie za pośrednictwem modułu klubowego
systemu Extranet.
Klub dla każdego zawodnika wymienionego we wniosku o uprawnienie musi, pod
rygorem odrzucenia wniosku, dołączyć załącznik zawierający skan aktualnej i kompletnie
wypełnionej deklaracji gry na dany sezon rozgrywkowy lub ważnego kontraktu. Ponadto
w przypadku zawodnika wypożyczonego klub we wniosku o uprawnienie załącza
pisemną zgodę zawodnika na takie wypożyczenie, a w przypadku zawodników
niepełnoletnich zgodę rodziców lub opiekunów ustawowych.
4. Zawodnik musi być uprawniony do gry we wszystkich klasach rozgrywkowych danego
klubu, w których będzie występował (dla każdej drużyny/klasy rozgrywkowej należy
złożyć osobny wniosek o uprawnienie).
5. Klub pod groźbą sankcji dyscyplinarnych ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość
danych personalnych i sportowych zawartych we wniosku o uprawnienie.
6. Organ prowadzący rozgrywki obowiązany jest uprawnić zawodnika bez zbędnej zwłoki,
nie później jednak niż w okresie 4 dni od daty otrzymania wniosku klubu.
7. Zobowiązuje się kluby do sukcesywnego składania wniosków o uprawnienie
zawodników, co do których klub posada kompletną dokumentację , w celu uniknięcia
nadmiernego obciążenie systemu Extranet oraz możliwości popełnienia błędów
bezpośrednio przed terminem rozpoczęcia rozgrywek dla danej klasy rozgrywkowej
w danym sezonie rozgrywkowym.
8. Złożenie przez Klub wniosku o uprawnienie zawodników nie jest jednoznaczne z prawem
udziału zawodnika w meczach.
9. Organ prowadzący rozgrywki może podjąć decyzję o zawieszeniu bądź cofnięciu
uprawnienia zawodnika do gry, w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości
w dokumentach, na podstawie których dokonano uprawnienia do gry.
10. Uprawnienie do gry zawodnika pozyskanego z klubu zagranicznego, może nastąpić po
przekazaniu organowi prowadzącemu rozgrywki międzynarodowego certyfikatu
transferowego (ITC).
11. W przypadku, gdy polski klub pozyskujący wystąpił za pośrednictwem PZPN do właściwej
federacji o wydanie ITC, potwierdzenie zawodnika do klubu może mieć charakter
warunkowy i nie upoważnia do uprawnienia zawodnika do czasu wydania ITC przez
właściwą federację lub na skutek decyzji FIFA.

10. EKWIWALENT ZA WYSZKOLENIE ZAWODNIKA
§ 15
1.
2.
3.

Ekwiwalent za wyszkolenie – oznacza opłatę za wyszkolenie i rozwój zawodnika wolnego,
którą klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu.
Ekwiwalent transferowy – oznacza opłatę, którą klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić
klubowi odstępującemu z tytułu postanowień umowy transferowej.
Szczegółowe zasady ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika określa Uchwała
nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określania zasad ustalania
ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników. Wyciąg z jej postanowień został zawarty
w załączniku nr 2A i 2B do niniejszego regulaminu.
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11. CUDZOZIEMCY
§ 16
1.

Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników –
cudzoziemców Unii Europejskiej.
2. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzona
i uprawniona dowolna liczba zawodników - cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, przy
czym, w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na
boisku:
1) w rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu Polski na szczeblu
ZPN – 1 zawodnik cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej. Bezwarunkowo
uprawnienie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi
dotyczącymi zatrudniania oraz legalizacji pobytu w Polsce, po przedstawieniu przez
klub dokumentów, zaświadczających legalizację pobytu zawodnika - cudzoziemca
w Polsce oraz otrzymane przez zawodnika pozwolenie na pracę.
2) Dopuszcza się możliwość posiadania w klubie dowolnej liczby zawodników spoza
obszaru Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że na boisku może równocześnie grać
2 zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej. Warunkiem
uprawnienia zawodników spoza obszaru Unii Europejskiej do gry w danym klubie jest
uiszczenie opłaty regulaminowej określonej w załączniku nr 6 pkt. 6 załącznika do
niniejszego Regulaminu. Dokument poświadczający uiszczenie odpowiedniej opłaty
powinien zostać dołączony do dokumentacji zawodnika w wersji elektronicznej
systemu Extranet.
W przypadku gry w meczu zawodników cudzoziemców bez dokonania powyższej opłaty klub
zostanie ukarany walkowerem za grę nieuprawnionego zawodnika.
Zawodnikiem spoza obszaru UE nie jest uznawany zawodnik posiadający obywatelstwo
ukraińskie.
3.
W sytuacji potwierdzenia do klubu zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii
Europejskiej, jego uprawnienie do gry w drużynie seniorów może nastąpić po dostarczeniu
organowi prowadzącemu rozgrywki dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu
i zatrudnienia na terytorium RP.
4.
Zawodnicy cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być uprawnieni do gry
jedynie na okres, na jaki mają prawo przebywania na terytorium Polski oraz na jaki
otrzymali pozwolenie na pracę. Klub jest odpowiedzialny za należyte poinformowanie
organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu
zawodnika oraz zmianach w okresie uzyskanego pozwolenia na pracę.
5.
W okresie obowiązującego uprawnienia zawodnika cudzoziemca do gry, klub jest
odpowiedzialny, pod rygorem kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 102 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN, za niezwłoczne poinformowanie organów prowadzących rozgrywki
o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na
terytorium RP. Utrata prawa legalnego pobytu na terytorium RP lub zezwolenia na pracę
stanowi podstawę do cofnięcia lub zawieszenia przez organ prowadzący rozgrywki
uprawnienia zawodnika do gry.
6.
Zawodnik cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony
i uprawniony do gry w drużynie seniorów wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez
względu na klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika.
Dopuszcza się potwierdzenie i uprawnienie do gry w klubie IV ligi i niższych klas
rozgrywkowych jednego zawodnika - cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej
o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów
zaświadczających legalizację pobytu zawodnika - cudzoziemca w Polsce. Powyższe
ograniczenie nie dotyczy zawodników uczestniczących wyłącznie w rozgrywkach
młodzieżowych dowolnej kategorii wiekowej.
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7.

8.

W przypadku potwierdzenia i uprawnienia zawodnika cudzoziemca, który dotychczas nie
był potwierdzony w polskim klubie piłkarskim niezbędne jest przedstawienie certyfikatu
transferowego federacji w której do momentu zmiany przynależności klubowej był on
zarejestrowany.
W każdym zespole każdego klubu musi być potwierdzonych i uprawnionych do gry co
najmniej dziesięciu zawodników posiadających obywatelstwo polskie.

12. ZAWODNICY MŁODZIEŻOWI
§ 17
1.

2.

3.

4.

4.

5.

6.

Kluby biorące udział w rozgrywkach muszą posiadać drużyny młodzieżowe w liczbie:
1) IV liga
– 3 drużyny młodzieżowe;
2) Klasa „Okręgowa”
– 1 drużyna młodzieżowa
3) Klasa „A”
– 1 drużyna młodzieżowa
W meczach mistrzowskich seniorów muszą brać udział zawodnicy młodzieżowi, których na
boisku przez cały mecz musi występować co najmniej:
1) jeden
- w IV lidze,
2) jeden
- w klasie „Okręgowej",
3) jeden
- w klasie „A".
Przyjmuje się, iż zawodnikiem o statusie młodzieżowca jest zawodnik posiadający
obywatelstwo polskie lub szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN, który w roku
kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego ukończył 21 rok
życia oraz zawodnik młodszy (w sezonie 2022/2023 są to zawodnicy urodzeni w roku 2002
i młodsi). Zawodnik szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN oznacza zawodnika, który – bez
względu na swoją narodowość lub wiek – był lub może być zarejestrowany w klubie lub
klubach zrzeszonych w PZPN, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub
przez 36 miesięcy pomiędzy 15 rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu podczas którego
zawodnik kończy 15 rok życia) i 21 rokiem życia (lub końcem sezonu podczas którego
zawodnik kończy 21 rok życia).
Drużyna kontynuuje grę w pomniejszonym składzie w przypadku:
1) kontuzji zawodnika młodzieżowego i braku możliwości zastąpienia go innym
młodzieżowcem,
2) wykluczenia z gry młodzieżowca (czerwona kartka).
Od uznania winy klubu należy odstąpić w sytuacjach losowych, w których nie można
dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na innego zawodnika młodzieżowego (np.
kontuzja po wyczerpaniu limitu zmian) bądź w przypadku gdy drużyna rozpoczyna lub
kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników młodzieżowych składzie
osobowym (np. w przypadku wykluczenia (czerwona kartka) zawodnika młodzieżowego,
klub nie ma obowiązku wymiany zawodnika seniora na zawodnika młodzieżowego;
rozpoczęcie gry w składzie niepełnym pomniejszonym o ilość wymaganych w danej klasie
rozgrywkowej zawodników młodzieżowych).
Każdorazowo, w przypadku rozpoczęcia bądź kontynuowania gry w pełnym 11 osobowym
składzie bez wymaganej ilości zawodników młodzieżowych, organ prowadzący rozgrywki
będzie stosował sankcje określone niniejszym regulaminem oraz innymi przepisami
szczególnymi.
W przypadku kontuzji zawodnika młodzieżowego, występującego na pozycji bramkarza,
uniemożliwiającej mu kontynuowanie gry (odnotowanej po meczu w sprawozdaniu
sędziego) wymiana kontuzjowanego zawodnika może nastąpić na bramkarza nie
spełniającego kryterium zawodnika młodzieżowego, a drużyna może kontynuować grę,
z pomniejszonym o jeden limitem zawodników-młodzieżowych.
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7.
8.

Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący rozgrywki na podstawie
dokumentów złożonych w systemie Extranet może uprawnić do gry w zespole seniorów
zawodnika, który ukończył 15 rok życia. W takim przypadku wymagana jest decyzja
właściwego organu prowadzącego rozgrywki, która zostanie wydana po złożeniu przez
zainteresowany Klub następującej dokumentacji:
1) pisemny wniosek Klubu z uzasadnieniem,
2) pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych na grę zawodnika
w rozgrywkach seniorów,
3) orzeczenie wydane przez przychodnię sportowo-lekarską (lekarza sportowego) o braku
przeciwwskazań zdrowotnych zawodnika do uczestnictwa w rozgrywkach seniorów.

13. DOKUMENTACJA MECZOWA I ZASADY UDZIAŁU ZAWODNIKÓW W MECZACH
§ 18
1. Sędziowie zawodów obowiązani są zapewnić druki sprawozdań z zawodów oraz
3 egzemplarze załączników do sprawozdań. Do załącznika sędzia zawodów wpisze nazwiska
zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zmiany zawodników
i skrócony opis innych uwag dyscyplinarnych (np. zakłóceń porządku, osoby usunięte
z ławki rezerwowych) jakie później zamieści w sprawozdaniu. Kierownicy drużyn muszą
potwierdzić odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po zakończeniu
zawodów, mają jednocześnie prawo wnieść do załącznika lub arkusza dodatkowego
sprawozdania swoje zastrzeżenia, dotyczące ukarania przez sędziego niewłaściwego
zawodnika, w wyniku przeprowadzonej konfrontacji, a także uwagi dotyczące zdarzeń,
które wystąpią przed, w takcie lub po meczu. Kierownicy drużyn muszą zostać zapoznani
z wszelkimi zapisami dokonywanymi przez sędziego w załączniku lub w arkuszu
dodatkowym. W przypadku nie podpisania załącznika przez kierownika drużyny na klub
zostanie nałożona sankcja zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
2. Co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych
kierownicy drużyn obowiązani są do wręczenia sędziemu wypełnionych składów na
załączniku z wyszczególnieniem nazwiska i imienia daty urodzenia wszystkich zawodników
oraz nazwiska i imiona osób uprawnionych wraz z ich funkcjami (w przypadku trenera
dodatkowo numer licencji trenerskiej). Załącznik winien być wypełniony drukowanymi
literami. Załącznik podpisują kierownik drużyny oraz kapitan, którzy są odpowiedzialni za
prawidłowość danych. Za przestrzeganie tych zapisów czyni się odpowiedzialnych sędziów
i kierowników drużyn. Nie przestrzeganie powyższych zasad spowoduje nałożenie sankcji
zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
Zabrania się używania korektora przez sędziów oraz kierownika drużyny. Błędne wpisana
adnotacja winna być przekreślona, wpisana obok prawidłowa i potwierdzona podpisem
osoby dokonującej poprawki.
3. Kluby IV ligi oraz klasy Okręgowej seniorów mają obowiązek wypełnić sprawozdanie
w systemie Extranet, natomiast pozostałe klasy rozgrywkowe powinny w miarę możliwości
technicznych wypełniać sprawozdania w Extranecie. Od sezonu 2023/2024 kluby grające
w klasie A, B i rozgrywkach młodzieżowych będą miały obowiązek wypełniać sprawozdania
w systemie Extranet.
Nie wypełnienie sprawozdania przez kluby IV ligi i klasy Okręgowej w systemie Extranet
może skutkować nałożeniem opłaty zgodnie z pkt. 11 załącznika nr 4 niniejszego
Regulaminu.
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4.

Do wzięcia udziału w grze w danych zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy
i zawodnicy rezerwowi wpisani do protokołu z tych zawodów, pod rygorem weryfikacji
zawodów jako walkower.
5. Do sprawozdania z zawodów wolno wpisać maksymalnie 18 zawodników. Zawodnicy
muszą mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w sprawozdaniu. Zawodnicy winni
mieć na koszulkach numery o wysokości minimum 30 cm, wykonane w kolorze
kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej
odległości.
1) Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe
podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego drużyna gospodarzy jest
obowiązana założyć kostiumy o odmiennych barwach.
2) Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten
dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów powinien dostarczyć koszulkę
odmiennej barwy.
6. Drużynie gospodarza zawodów (dotyczy klubów IV ligi i klas Okręgowych) należy umożliwić
grę przed własną publicznością w barwach klubowych. W tym celu gospodarz zawodów
w zawiadomieniu o terminie i miejscu zawodów powinien poinformować przeciwnika
o strojach, w jakich zamierza wystąpić wysyłając informację e-mailem lub przez system
Extranet. Jeżeli, pomimo wcześniejszego powiadomienia przez gospodarzy zawodów,
w jakich strojach będą rozgrywać mecze na swoim boisku, goście nie będą posiadali
alternatywnego kompletu strojów meczowych, wówczas organ prowadzący rozgrywki
nałoży na klub opłatę zgodnie z pkt. 12 załącznika nr 4 niniejszego Regulaminu.
7. Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane przez kapitana, trenera oraz
kierownika drużyny i zwrócone do sędziego na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów,
jeżeli zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte, mają zastosowanie następujące zasady:
1) Jeżeli jakikolwiek z zawodników podstawowego składu nie jest zdolny do
rozpoczęcia zawodów z jakiejkolwiek przyczyny, to może być zastąpiony przez
jednego z rezerwowych a sam staje się zawodnikiem rezerwowym. Podczas
zawodów nadal można wymienić liczbę zawodników wynikającą z regulaminu
rozgrywek (maksymalna liczba wymian nie jest zmniejszona).
2) Jeżeli jakikolwiek z zawodników rezerwowych nie może wejść na boisko
z jakiekolwiek przyczyny, to nie może być zastąpiony, co oznacza, że ilość
zawodników rezerwowych zostanie pomniejszona.
3) Jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach
z jakiekolwiek przyczyny, to następny bramkarz nie wpisany uprzednio do
sprawozdania może go zastąpić.
8. W rozgrywkach 11-osobowych do składu drużyny w protokole można wpisać mniej niż 11
zawodników, jednak nie mniej niż 7. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą
zawodników niż 11 (jednak nie mniejszą niż 7), to skład drużyny może być uzupełniony do
11 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do składu w sprawozdaniu
z zawodów. Przypadek taki sędzia obowiązkowo musi opisać w załączniku do sprawozdania
z zawodów. W rozgrywkach, gdzie na boisku występuje mniej niż 11 zawodników powyższy
zapis stosuje się analogicznie, z zastrzeżeniem maksymalnej i minimalnej liczby
zawodników, o której mowa w pkt. 8 i 10 załącznika nr 5.
9. Zawodnik, zawodnik rezerwowy, zawodnik wymieniony oraz inne wpisane w protokół
meczowy osoby funkcyjne, wykluczone z gry przez sędziego, muszą opuścić bezpośrednie
otoczenie pola gry oraz strefę techniczną. Bezpośrednie otoczenie pola gry to również
najbliższy obszar poza polem gry (również tunel prowadzący do zejścia z boiska).
10. Na ławce rezerwowych, poza zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może
przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi,
o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz sześciu oficjalnych
przedstawicieli klubowych, spośród osób pełniących następujące funkcje:
1) Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi,
o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych,
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2) Lekarz, posiadający licencję PZPN,
3) Trener bramkarzy,
4) Trener przygotowania fizycznego,
5) Drugi asystent trenera,
6) Kierownik drużyny,
7) Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia,
8) Masażysta,
9) Drugi masażysta,
10) Sprzętowy.
11) Działacz klubowy
Asystenci trenera wpisani na ławkę rezerwowych muszą obowiązkowo posiadać stosowne
uprawnienia.
Na ławce rezerwowej jako osoby funkcyjne nie mogą przebywać zawodnicy, trenerzy, działacze
i inne osoby, które odbywają karę dyskwalifikacji meczowej lub czasowej.
W przypadku przebywania takich osób na ławce rezerwowej na klub zostanie nałożona sankcja
zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
11. W kwestii konieczności uzyskania przez zawodników orzeczenia lekarskiego o stanie
zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie obowiązują następujące
zasady:
1) Zawodnicy którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania
orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we
współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu
wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.
2) Zawodnicy profesjonalni, którzy ukończyli 23 rok życia, zobowiązani do uzyskania
orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia
umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.
3) Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, są zobowiązani do złożenia
w klubie, każdorazowo w nowym sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we
współzawodnictwie sportowym.
4) Niezależnie od powyższych postanowień klub może zobowiązać zawodnika amatora
do złożenia orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie
zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.
5) Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz
przeprowadzania badań określają: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca
2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom
orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych
badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (z późn. zm.) oraz
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu
orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do
ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia
(z późn. zm.).
6) Orzeczenie lekarskie, o którym mowa powyżej jest ważne przez okres wpisany
w orzeczeniu jednak nie dłuższy niż dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin
ważności orzeczenia kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada
początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było
– w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało wydane
15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli
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orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do
godz. 23:59,59).
12. Fakt posiadania przez zawodnika orzeczenia o którym mowa w § 18 ust. 11 pkt. 1. i 2. lub
oświadczenia o którym mowa w § 18 ust. 11 pkt. 3. potwierdza, przed rozpoczęciem
zawodów, kierownik, a w przypadku jego braku trener drużyny. Kluby nie przedkładają
badań lekarskich przed meczem. Badania lekarskie nie są dokumentem wymaganym przy
uprawnieniu zawodnika do gry.

14. TOŻSAMOŚĆ ZAWODNIKÓW I JEJ WERYFIKACJA
§ 19
1.

2.

3.

4.

W rozgrywkach seniorskich zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich
i pucharowych musi posiadać ważny dokument tożsamości z aktualną fotografią (np.
dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa, e-dowód itd.) a w przypadku
zawodników niepełnoletnich legitymacja szkolna, karta rowerowa z aktualnym zdjęciem
oraz pieczęcią na aktualnym zdjęciu i legitymacji/karcie lub formularz z aktualnym zdjęciem
pobrany z systemu Extranet).
W rozgrywkach młodzieżowych zawodnik uczestniczący w spotkaniu mistrzowskim musi
posiadać ważny dokument tożsamości z aktualną fotografią (np. dowód osobisty, paszport,
prawo jazdy, książeczka wojskowa, e-dowód, a w przypadku zawodników niepełnoletnich
legitymacja szkolna, karta rowerowa z aktualnym zdjęciem oraz pieczęcią na zdjęciu
i legitymacji/karcie lub formularz z aktualnym zdjęciem pobrany z systemu Extranet), który
przed zawodami jest zobowiązany okazać sędziemu. Nie przedstawienie sędziemu żadnego
z powyższych dokumentów przed rozpoczęciem meczu czyni zawodnika nieuprawnionym
do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów.
Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje
kapitanowi lub kierownikowi drużyny. W ramach jednego meczu można żądać sprawdzenia
tożsamości drużyny przeciwnej. Fakt sprawdzania tożsamości zawodników drużyny
przeciwnej musi być bezwzględnie zgłoszony sędziemu głównemu zawodów przez kapitana
drużyny przed zawodami, w czasie pierwszej lub drugiej połowy gry oraz dogrywki,
najpóźniej przed ostatnim gwizdkiem kończącym zawody. Sprawdzanie tożsamości
zawodników może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, którzy w chwili zgłaszania żądania
przebywają na płycie boiska. W przypadku zgłaszania żądania w przerwie między pierwszą,
a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy będą występować
na boisku w drugiej połowie. Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć
protestu odnośnie tożsamości zawodników. Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego
przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i dać
do podpisu kapitanom lub kierownikom obu zespołów.
Sprawdzanie tożsamości może się odbyć przed zawodami, w przerwie zawodów lub po
zakończeniu meczu, jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu w trakcie
drugiej połowy spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia zawodów
zobowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kapitana protest i poinformować niezwłocznie
(w najbliższej przerwie w grze, ale przed zakończeniem zawodów) kapitana drużyny
przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu kapitana
zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodników rezerwowych) stawili się do
sprawdzenia tożsamości do szatni sędziowskiej. Sędzia sprawdza dokumenty tożsamości
oprotestowanych zawodników z ich wyglądem (w obecności kapitanów obu drużyn,
a w przypadku drużyn młodzieżowych również trenerów – pełnoletnich opiekunów
wpisanych do sprawozdania) i tylko i wyłącznie w przypadku wątpliwości sędziego (a nie
kapitana) co do tożsamości zawodnika, żąda dodatkowego dokumentu tożsamości,
wymienionego w ust. 1. Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań musi zająć
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jednoznaczne stanowisko, czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje stanowisko w tej sprawie
wpisuje do sprawozdania z zawodów.
5. W przypadku, gdy zawodnik nie posiada dokumentu tożsamości lub nie stawi się na
sprawdzanie tożsamości (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kapitanowi jego drużyny),
taki zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w tym meczu. Zawodnik, trener,
kierownik, kapitan zespołu i drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne takie same jak
za wystawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem.
6. W przypadku, gdy sędzia zawodów na podstawie przedłożonych dokumentów
jednoznacznie określi, że wpisany w załączniku do sprawozdania sędziowskiego zawodnik nie
jest tym, który występował w zawodach lub zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości po
uprzednim poinformowaniu przez sędziego kapitana drużyny, taki zawodnik zostaje uznany, że
grał pod fałszywym nazwiskiem i drużyna karana jest weryfikacją meczu walkowerem i sankcją
zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
Kierownik i trener drużyny za wpisanie do sprawozdania sędziowskiego zawodnika pod
fałszywym nazwiskiem zostanie ukarany zgodnie Regulaminem Dyscyplinarny PZPN.
7. Zawodnik nieuprawniony do gry to taki zawodnik, który:
1) nie został zgłoszony i brał udział w grze w zawodach danej klasy rozgrywkowej;
2) brał udział w grze w zawodach gdy powinien odbywać karę dyskwalifikacji;
3) przekroczył czas gry w danym terminie lub naruszył zasady określone w § 20.
4) brał udział w grze w zawodach w których przekroczył limit wieku w danej kategorii
wiekowej;
5) brał udział w grze w zawodach, w których nie został wpisany do załącznika do
sprawozdania sędziowskiego;
6) brał udział w grze, nie posiadając aktualnych badań lekarskich;
7) jako cudzoziemiec spoza UE występuje w zawodach równocześnie z innym zawodnikiem
o takim samym statusie bez uregulowania opłaty regulaminowej zgodnie pkt. 6
załącznika nr. 6 niniejszego Regulaminu.
8) nie stawi się na kontrolę tożsamości
9) brał udział w grze, nie posiadając aktualnego dokumentu tożsamości
8.
Za grę nieuprawnionego zawodnika, na klub zostanie nałożona sankcja zgodnie
z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.

15. GRA ZAWODNIKA W RÓŻNYCH DRUŻYNACH TEGO SAMEGO KLUBU
§ 20
1.

Zawodnik potwierdzony i uprawniony do gry może brać udział w rozgrywkach
mistrzowskich w różnych drużynach swojego klubu do których został uprawniony.
2. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich
zawodników do gry zgodnie z następującymi zasadami:
1) jeżeli zawodnik, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze
nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny
swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu,
w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na
pozycji bramkarza);
2) udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu
rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział
w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry;
3) jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny
swego klubu, dopiero po upływie 1 dnia kalendarzowego przerwy (przepis ten nie
dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);
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3.

W przypadku klubów posiadających dwie drużyny, z których przynajmniej jedna uczestniczy
w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi:
1) zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego
sezonu rozgrywkowego kończy 22 rok życia lub młodszy, może bez ograniczeń
uczestniczyć w meczach z udziałem drużyny klasy niższej, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2
i ust. 3 lit. d);
2) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego
sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie,
w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 450 minut w meczach z udziałem drużyny wyższej
klasy rozgrywkowej (liczonych łącznie w meczach mistrzowskich i pucharowych) nie
może występować w tym okresie w meczach z udziałem drużyny klasy niższej
(mistrzowskich i pucharowych);
3) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego
sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie,
w okresie po 1 stycznia 450 minut w meczach z udziałem drużyny wyższej klasy
rozgrywkowej (liczonych łącznie w meczach mistrzowskich i pucharowych) nie może
występować w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich
i pucharowych);
4) zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego
sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie,
w okresie od 1 lipca do 31 grudnia pięć meczów z udziałem drużyny wyższej klasy
rozgrywkowej (mistrzowskich lub pucharowych) nie może występować w tym okresie
w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych);
5) zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego
sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie,
w okresie po 1 stycznia, trzy mecze z udziałem drużyny wyższej klasy rozgrywkowej
(mistrzowskie lub pucharowe), nie może występować w meczach z udziałem drużyny
klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych);
6) po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w meczach
z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych), o ile w danym
sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50 % rozegranych oficjalnych meczów
z udziałem drużyny niższej klasy (mistrzowskich lub pucharowych), z zastrzeżeniem
postanowień, odpowiednio pkt b) lub c) - przepis ten nie dotyczy zawodników
uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych. Przy określeniu liczby rozegranych
oficjalnych meczów należy uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie po
potwierdzeniu zawodnika do klubu.
4. W przypadku klubów posiadających dwie drużyny uczestniczące w rozgrywkach III ligi
i niższych klas rozgrywkowych oraz klubów uczestniczących w rozgrywkach kobiet w tej
samej kategorii wiekowej:
1) zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych
meczów z udziałem drużyny klasy wyższej (mistrzowskich lub pucharowych) w danym
sezonie (przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach
młodzieżowych). Przy określeniu liczby rozegranych oficjalnych meczów należy
uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie po potwierdzeniu zawodnika do klubu;
2) po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w meczach
z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych), o ile w danym
sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50 % rozegranych oficjalnych meczów
z udziałem drużyny niższej klasy (mistrzowskich lub pucharowych) Przy określeniu
liczby rozegranych oficjalnych meczów należy uwzględnić zawody rozegrane w danym
sezonie po potwierdzeniu zawodnika do klubu.

25

5.
6.

Zasady określone w ust 3 i 4 stosuje się odpowiednio w przypadku klubów posiadających
trzy lub więcej drużyn.
W przypadku klubów posiadających dwie drużyny uczestniczące w rozgrywkach
młodzieżowych tej samej kategorii rozgrywkowej:
1) Kluby mają obowiązek uprawniania zawodników do każdej drużyny
2) Zawodnik traci prawo do gry w drużynie niższej klasy po rozegraniu 50 % oficjalnych
meczów z udziałem drużyny klasy wyższej w danej rundzie rozgrywkowej (przy
określeniu liczby rozegranych oficjalnych meczów należy uwzględnić zawody rozegrane
w danym sezonie po potwierdzeniu zawodnika do klubu)
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16. TRENERZY
§ 21
1.

2.

3.

4.

5.

Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera
posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską. W przypadku braku
trenera na zawodach, nieprzebywanie na ławce rezerwowej, jak również prowadzenia
zespołu przez trenera nie posiadającego przy sobie ważnej licencji będą stosowane przez
Wydział i Komisję Gier określone opłaty zgodnie z pkt. 13 załącznika nr 4 niniejszego
Regulaminu.
Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia
licencji uprawniających do prowadzenia drużyn określa Uchwała nr IV/63 z dnia 20
kwietnia 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do
prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce (wraz
z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z § 22 ust. 8 pkt. 5 sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu
dokument poświadczający posiadanie przez trenera stosownych uprawnień do
prowadzenia zespołu – licencja trenerska. Trener przed meczem musi osobiście stawić się
w szatni sędziowskiej i przedstawić swoją licencję trenerską. W przypadku posiadania przez
trenera zgody warunkowej trener musi okazać tą zgodę oraz wylegitymować się posiadaną
licencją lub dokumentem tożsamości. Trener ma obowiązek wpisać do sprawozdania
rodzaj, numer licencji oraz jej ważność. W przypadku zgody warunkowej – numer i datę
decyzji. Sędzia ma obowiązek sprawdzić zapis w sprawozdaniu z przedstawionym
dokumentem i w razie rozbieżności, w obecności trenera, nanieść adnotacje
w sprawozdaniu. Powyższa procedura dotyczy wszystkich klas rozgrywkowych, a wszystkie
odstępstwa muszą być przez sędziego odnotowane w sprawozdaniu.
Kluby wszystkich klas rozgrywkowych mają obowiązek dodania w systemie Extranet do
danej drużyny Trenera jako osoby funkcyjnej przed rozpoczęciem rozgrywek w danej klasie
rozgrywkowej. W przypadku braku dodania funkcji trenera na klub będzie nałożona opłata
Regulaminowa zgodnie z pkt. 16 załącznika nr 4 do niniejszego Regulaminu.
W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący rozgrywki może odstąpić od nakładania
opłat regulaminowych.

17. SĘDZIOWIE – ICH UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI
§ 22
1.

Do prowadzenia zawodów, sędziów wyznacza Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN dla
rozgrywek określonych w § 5 ust 1 pkt. 1natomiast dla rozgrywek określonych w § 5 ust 1
pkt. 2-6 sędziów wyznacza Kolegium Sędziów Podokręgu. Arbitrzy spotkań są wyznaczani
spośród sędziów posiadających stosowną licencje sędziowską do prowadzenia danej klasy
rozgrywkowej.
Kolegium Sędziów wyznacza następującą ilość sędziów na dane zawody:
1) IV liga, klasa Okręgowa, klasa A i B - trzech sędziów
2) Podkarpacka Liga Juniorów Starszych, Juniorów Młodszych, Trampkarzy Starszych,
Trampkarzy Młodszych, Okręgowa Liga Juniorów Starszych– trzech sędziów
3) Okręgowa Liga Juniorów Młodszych, Klasa A Juniorów Starszych i Młodszych,
Okręgowa Liga Trampkarzy Starszych i Młodszych, Podkarpacka i Okręgowa Liga
Młodzików Starszych i Młodszych – jeden sędzia
4) Orliki, Żaki, Skrzaty – brak sędziów związkowych – mecze sędziują przedstawiciele
danych klubów uczestniczących w turniejach. Klub może na 7 dni przed wyznaczonym
turniejem zwrócić się o wyznaczenie sędziów (na jedno boisko musi przypadać jeden
sędzia). Koszty dodatkowej obsługi sędziowskiej ponosi klub wnioskujący
27

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(gospodarz/gość).
Organizator turnieju zobowiązany jest przed turniejem do sprawdzenia dokumentów
każdej drużyny oraz przesłanie zebranych protokołów ze składami drużyn oraz
adnotacją o obecności i rozegraniu wszystkich zawodów w nieprzekraczalnym terminie
do 72 godzin od zakończenia Turnieju do organu prowadzącego rozgrywki.
W przypadku braku przesłania dokumentów na klub mogą zostać wyciągnięte
konsekwencje dyscyplinarne zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję
automatycznie przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez Kolegium Sędziów.
Prowadzenie zawodów bez sędziów asystentów lub z jednym sędzią asystentem jest
niedopuszczalne. W przypadku nie stawienia się związkowych sędziów asystentów lub
jednego z nich, kapitan drużyny gospodarzy zobowiązany jest przedstawić sędziemu
kandydatów na sędziów asystentów. Jeżeli na zawodach obecni są inni sędziowie
związkowi, to kapitan obowiązany jest poinformować o tym sędziego głównego, który
dobiera sobie spośród nich sędziego asystenta.
Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie związkowi z jakichkolwiek powodów
będą nieobecni - zawody te musza być rozegrane. W takim przypadku kapitan drużyny
gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów
zawiadomić kapitana drużyny gości wzywając go do przedstawienia kandydatów na
sędziego głównego i sędziów asystentów do prowadzenia zawodów.
Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego
głównego oraz dwóch kandydatów na sędziów asystentów. W przypadku gdy któryś
z kandydatów jest sędzią związkowym jemu przysługuje prawo prowadzenia
zawodów/asystowania. W przypadku obecności większej liczby sędziów związkowych,
zawody poprowadzi sędzia posiadający uprawnienia do wyższej klasy rozgrywkowej. Jeżeli
więcej niż jeden sędzia posiadają uprawnienia do tej samej klasy rozgrywkowej, między
nimi przeprowadzone będzie losowanie. W przypadku braku porozumienia kapitanów
drużyn co do wyboru sędziego decyduje losowanie przeprowadzone w obecności
kapitanów obu drużyn.
Fakt wyboru sędziego musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem
zawodów własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Sprawozdanie sędziowskie
z takich zawodów musi być dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki przez
gospodarza zawodów w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów.
Każde zawody mistrzowskie - niezależnie od sposobu wyznaczenia sędziego zastępczego,
muszą być rozegrane jako mistrzowskie, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn,
iż rozegrają je jako towarzyskie jest nieważna.
Jeżeli sędzia dał sygnał zakończenia zawodów na skutek nie stawienia się w przepisowym
czasie na boisku jednej z drużyn lub obydwu drużyn, a po tym fakcie stawiają się one
w komplecie do rozegrania zawodów (w ciągu 15 minut od planowanego rozpoczęcie
meczu) to sędzia zobowiązany jest te zawody prowadzić. Fakt opóźnienia się drużyn lub
drużyny sędzia powinien odnotować w sprawozdaniu z zawodów. Podejmując decyzję
o prowadzeniu zawodów w opóźnionym czasie sędzia powinien uwzględnić porę dnia (czy
zaistniałe opóźnienie pozwoli zakończyć zawody w normalnym czasie gry).
Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:
1) Protokół weryfikacji boiska, na którym ma być rozegrany mecz.
2) Druki składów wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów
i kierowników/trenerów pod składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi
imionami i nazwiskami osób towarzyszących drużynie i siedzących na ławce
rezerwowych (w przypadkach określonych w §18 ust. 3 niniejszego regulaminu druki
składów powinny być wypełnione w systemie Extranet i wydrukowane z tego systemu).
3) Ważne dokumenty tożsamości z aktualnym zdjęciem określone w § 19 ust. 2
28

9.

10.

11.
12.

13.

14.

(wyłącznie w przypadku rozgrywek młodzieżowych). W przypadku ich braku sędzia nie
dopuszcza takiego zawodnika do gry i fakt ten odnotowuje w sprawozdaniu z zawodów
4) oryginał lub kserokopię (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną do reprezentowania klubu na zewnątrz) dokumentu poświadczającego
posiadanie uprawnień do sprawowania opieki medycznej osoby pełniącej tę funkcję na
danych zawodach.
5) Dokument poświadczający posiadanie przez trenera stosownych uprawnień do
prowadzenia zespołu (licencja trenerska).
6) Orzeczenie lekarskie wydane przez uprawnionych lekarzy lub oświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych odpowiednio do zasad określonych w §18 ust. 11
podpisane oświadczenie przez kierownika drużyny lub trenera o fakcie posiadania
orzeczeń lekarskich lub oświadczeń zawodników odpowiednio do zasad określonych w
§18 ust. 11. Sędzia może zażądać okazania dokumentów objętych oświadczeniem
kierownika/trenera. (Sędzia zabiera i podłącza pod sprawozdanie oświadczenie
kierownika lub trenera drużyny). W przypadku ich braku sędzia dopuszcza takiego
zawodnika do gry i fakt ten odnotowuje w sprawozdaniu z zawodów
7) W przypadku braku trenera w rozgrywkach młodzieżowych dokument tożsamości
kierownika zespołu poświadczający jego pełnoletność.
8) W przypadku braku delegata inne dokumenty związane z organizacją zawodów (np.
lista porządkowych, licencja kierownika ds. bezpieczeństwa, licencja spikera itp.).
W przypadku braku osoby uprawnionej do sprawowania opieki medycznej sędzia nie ma
prawa dopuścić do rozegrania lub kontynuowania zawodów. Fakt ten należy odnotować
w sprawozdaniu.
Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli klubu z sędziami
wyznaczonymi do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli
klubu stanowi rażące naruszenie przepisów związkowych. Właściwym do orzekania kary
jest organ dyscyplinarny Podkarpackiego ZPN.
Ewentualne błędy sędziego, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń
organizacyjnych i/lub finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu.
Sędziom delegowanym na zawody, Podkarpacki ZPN (w przypadku podpisania deklaracji
przystąpienia do programu rozliczania sędziów przez Podkarpacki ZPN) lub kluby
(w przypadku braku podpisania deklaracji) wypłacają ekwiwalent na podstawie tabeli opłat
ryczałtowych dla sędziów. Kluby wypłacają ekwiwalent na podstawie delegacji wystawionej
przez właściwe Kolegium Sędziów zgodnie z przepisami ustalonymi przez PZPN. Płatnicy
(Podkarpacki ZPN lub kluby) odprowadzają podatek do właściwego dla siedziby płatnika
Urzędu Skarbowego. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, Podkarpacki ZPN lub
klub zobowiązany jest przesłać (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób
fizycznych) sędziemu PIT, określający wysokość jego dochodów oraz potrąconego podatku.
W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, lub rozgrywania
niedokończonych zawodów to przybyłym sędziom, delegatom i obserwatorom przysługuje
zwrot diet w wysokości 50 % ustalonego ryczałtu.
Sędziowie zobowiązani są wypełnić sprawozdanie z zawodów w systemie Extranet
w terminie i dokonać ostatecznego zapisu oraz przechowywać oryginalne sprawozdania
z meczów:
1) do poniedziałku do godz. 15:00 (dotyczy meczów weekendowych)
2) do 24 godzin od zakończenia zawodów (dotyczy meczów rozgrywanych /w trakcie
tygodnia/ od poniedziałku do czwartku)
3) przechowywać oryginalne sprawozdanie do końca lutego po zakończeniu rundy
jesiennej, i do 30 września po zakończeniu rundy wiosennej
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15. Sędziowie zawodów zobowiązani są w przeciągu 15 minut od zakończenia spotkania do
wprowadzenia wyniku spotkania w systemie Extranet, a w przypadku odwołania meczu
przez sędziów zawodów zobowiązani są do telefonicznego powiadomienia Prezesa
Okręgu/Podokręgu lub organu prowadzącego rozgrywki. W przypadku nie wysłania wyniku
meczu w określonym czasie na sędziego zostanie nałożona opłata zgodnie z pkt. 10
załącznika nr 4 niniejszego Regulaminu.
16. W przypadku nieuregulowania przez klub (gdy jest on bezpośrednio płatnikiem)
ekwiwalentu sędziemu bezpośrednio po zawodach, właściwy organ dyscyplinarny nakłada
na klub karę finansową.
17. W przypadku nie stosowania się sędziego zawodów do zapisów Regulaminu zostaną
nałożone sankcje zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.

18. ZASADY ROZGRYWEK I TERMINARZE GIER
§ 23
1. Rozgrywki na terenie działania Podkarpackiego ZPN prowadzą Wydział Gier Podkarpackiego
ZPN oraz Komisje Gier w Podokręgach.
2. Rozgrywki prowadzone są wyłącznie w oparciu o niniejszy regulamin i stosowne przepisy
PZPN.
3. W rozgrywkach mistrzowskich w danej klasie rozgrywkowej może brać udział tylko jedna
drużyna tego samego klubu.
4. W zawodach seniorów czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut z przerwą trwającą nie
dłużej niż 15 minut.
5. Gry mistrzowskie punktuje się następująco:
1) za zwycięstwo drużyna otrzymuje - 3 punkty
2) za mecz nierozstrzygnięty
- 1 punkt
3) za przegrany mecz
- 0 punktów
6. Drużyny seniorskie biorące udział w rozgrywkach są uprawnione do wymiany
6 zawodników. Wejście zawodnika rezerwowego na boisko może mieć miejsce przy linii
środkowej, w czasie przerwy w grze. Zmiany zawodników należy zgłaszać u sędziego
asystenta nr 1 wręczając mu kartkę z nazwiskiem i numerem zawodnika schodzącego
i wchodzącego, minutą, w której następuje zmiana oraz nazwę drużyny. Obowiązek
zabezpieczenia kartek na zmianę należy do kierownika drużyny.
7. Zawodnicy uczestniczący w zawodach seniorów mogą grać w obuwiu piłkarskim zgodnie
z pkt. 20 załącznika nr 5 do niniejszego Regulaminu.
8. Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach ustalonych przez organy prowadzące
rozgrywki i podanych do wiadomości zainteresowanym w oficjalnym terminarzu rozgrywek
w systemie Extranet. Zastrzega się możliwość zmiany terminarza w przypadku decyzji
właściwych organów licencyjnych, dyscyplinarnych i innych Podkarpackiego ZPN
w sprawach dotyczących uczestnictwa klubów w rozgrywkach.
9. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego,
związkowego lub innych nadzwyczajnych okoliczności organ prowadzący rozgrywki może
wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.
10. Na podstawie terminarza kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić
konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie wprowadzić je do
systemu Extranet w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy
11. Najwcześniejszą godziną rozpoczęcia spotkania może być godzina 11:00 (w przypadku
klubów klasy A , najwcześniejszą godziną rozegrania zawodów w sobotę to godzina 14:00),
natomiast najpóźniejszą godziną rozpoczęcia spotkania może być godzina 19:00
(w przypadku boiska ze sztucznym oświetleniem, godzina 20:00). Jeżeli termin zawodów
przypada na „dzień roboczy”, zawody nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godzinie
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16.00.
Godziny spotkań mogą być ustalane tylko w następujących godzinach tj. 11:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 i 20:00.
W wyjątkowych sytuacjach organ prowadzący rozgrywki może ustalić na prośbę klubu inną
godzinę rozpoczęcia meczy niż w/w.
12. W rozgrywkach młodzieżowych godziny rozpoczęcia zawodów ustala gospodarz
w przedziale godzinowym od 11:00 (dopuszcza się możliwość gry od 10:00 w przypadku
odległości poniżej 50 km) do 17:00, (dopuszcza się możliwość gry do 18:00 w przypadku
odległości poniżej 50 km) chyba że klub wnioskujący o wcześniejszą lub późniejszą godzinę
rozpoczęcia zawodów uzyska pisemną zgodę przeciwnika. Jeżeli termin zawodów przypada
na roboczy dzień tygodnia nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy lub zajęć
szkolnych, to najwcześniejszą godziną rozpoczęcia zawodów jest 14:00, chyba, że klub
wnioskujący o wcześniejszą godzinę rozpoczęcia zawodów uzyska pisemną zgodę
przeciwnika.
13. Organ prowadzący rozgrywki wyznacza obligatoryjny termin rozgrywania ostatniej kolejki
sezonu rozgrywkowego, a w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć obligatoryjny
termin rozegrania meczów dwóch ostatnich kolejek. Organ prowadzący rozgrywki może za
zgodą obu klubów ustalić inny termin rozegrania poszczególnych meczów w tych kolejkach,
ale tylko wcześniejszy niż uprzednio wyznaczony.
14. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych organ prowadzący rozgrywki ma
prawo wyznaczyć rozegranie awansem kolejek z rundy wiosennej.
15. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej
wyznaczonym terminem (liczy się data wysłania pisma, e-maila lub zmiana w systemie
Extranet) zmienić datę i godzinę rozgrywania zawodów bez zgody przeciwnika
(z obowiązkiem jego powiadomienia listem poleconym priorytetowym, e-mailem lub za
pomocą systemu Extranet). Zmiana ta może dotyczyć tylko tego samego terminu
rozgrywkowego.
W przypadku zmiany terminu rozgrywkowego obligatoryjnego przez klub gospodarza
powyżej 14 dni, gdzie musi być uzyskana zgoda przeciwnika, klub drużyny przeciwnej musi
zaakceptować lub odrzucić proponowany termin maksymalnie na 10 dni przed propozycją
rozegrania meczu. Brak odpowiedzi na przesłaną propozycję w wyznaczonym terminie
oznacza wyrażenie zgody na nowy termin zawodów.
16. Sobota i niedziela oraz środa ustalone w terminarzach traktowane są jako jeden termin
rozgrywkowy. W rozgrywkach IV ligi Podkarpackiej, klasach okręgowych i klasach „A”
obligatoryjnym terminem rozgrywania spotkań jest sobota i niedziela lub środa, natomiast
w pozostałych seniorskich rozgrywkach obligatoryjnym terminem rozgrywania spotkań jest
niedziela lub środa, chyba że organ prowadzący rozgrywki w danej klasie postanowi
inaczej.
W rozgrywkach Podkarpackich Lig Młodzieżowych obligatoryjnym terminem rozgrywania
spotkań jest sobota i niedziela oraz wtorek, natomiast w pozostałych rozgrywkach
młodzieżowych obligatoryjnym terminem rozgrywania spotkań jest sobota lub wtorek,
chyba, że organ prowadzący rozgrywki w danej klasie postanowi inaczej.
W wyjątkowych przypadkach - tylko za zgodą obu zainteresowanych drużyn mecze mogą
zostać rozegrane 1 dzień przed lub 1 dzień po terminie.
17. Wszystkie zawody rozegrane dzień po dniu należy uważać za jeden termin niezależnie od
tego czy zawody będą rozgrywane zgodnie z terminarzem czy też zostaną przełożone
w toku rozgrywek.
18. Kluby grające z drużynami rezerw, nie mogą po terminie określonym w ust. 10 zmieniać daty
lub godziny meczu, chyba, że drużyna przeciwna wyrazi zgodę na zmianę daty lub godziny.
19. Terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego z klubów wniesioną do organu
prowadzącego rozgrywki, z zastrzeżeniem ust. 9. Klub zwracający się o zmianę terminu
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obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania
zawodów oraz uzyskać zgodę przeciwnika (w przypadku terminu poniżej 14 dni).
Wystąpienia o zmianę terminu bez spełnienia wszystkich powyższych wymogów nie będą
rozpatrywane. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż
7 dni przed meczem klub wnioskujący obowiązany jest oprócz spełnienia ww. warunków
uregulować opłatę regulaminową zgodnie z pkt. 7 załącznika nr 6 niniejszego Regulaminu
Zmiana daty spotkania nie może być dokonywana na 3 dni i mniej przed ustalonym
terminem zawodów, chyba że wystąpią nieprzewidziane sytuacje i organ prowadzący
zezwoli na zmianę terminu.
20. Mecze, w których został zmieniony termin zawodów, muszą się odbyć najpóźniej do
10 dni po pierwotnie ustalonym terminie, chyba, że organ prowadzący rozgrywki postanowi
inaczej. Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po wyznaczonych już
terminach obligatoryjnych na końcu sezonu rozgrywkowego.
21. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący rozgrywki może dokonać zmiany terminu
z urzędu lub ogłosić zakaz gry.
22. Powołanie do reprezentacji Podkarpackiego ZPN, a także na zgrupowania szkoleniowe
więcej niż trzech zawodników z jednego klubu, może stanowić podstawę do przełożenia
zawodów na inny wyznaczony przez właściwy organ prowadzący rozgrywki termin na
wniosek zainteresowanego klubu.
23. Zawodnik powołany na zgrupowanie do kadry Podkarpackiego ZPN musi zgłosić się
w wyznaczonym terminie na zgrupowanie. Jeżeli kontuzja lub inne przeszkody uzasadniają
niemożność
uczestniczenia
w
zgrupowaniu
zadecydują
o
tym
lekarz
i kierownictwo zgrupowania. W przypadku gdy powołany zawodnik nie zgłosi się bez
usprawiedliwienia na zgrupowanie, nie może on występować w dwóch meczach
mistrzowskich po dacie powołania, pod rygorem weryfikacji tych spotkań walkowerem na
korzyść przeciwnika.
24. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem
regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od
organizatora zawodów, obu klubów ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas to spotkanie należy
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało
rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie.
25. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu i ustalenia terminu
upoważniony jest organ prowadzący rozgrywki.
26. W przypadku podjęcia przez właściwy organ związku o dokończeniu zawodów przerwanych
przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w nowym terminie są
rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:
1) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów,
z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów;
2) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych
z uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych;
3) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry
w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami którzy:
1) opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej lub
w wyniku wymiany,
2) nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu w którego barwach
występują w chwili dokańczania zawodów,
3) odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu liczby kartek
otrzymanych od początku rozgrywek lub innych przyczyn,
4) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał ilość
kartek powodującą obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono
obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn nie może odbyć tej kary
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w zawodach dokańczanych.
27. Za wstawienie do gry w dwóch ostatnich kolejkach zawodnika nieuprawnionego lub
zdyskwalifikowanego, w wyniku czego drużynie przeciwnej zostanie przyznany walkower
i 3 punkty, a zdobyte w ten sposób punkty zadecydują o awansie drużyny przeciwnej do
klasy wyższej lub utrzymaniu się w tej klasie rozgrywkowej, winna drużyna oraz osoby
funkcyjne będą ukarane zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN:
§ 24
1.

2.

Na zawodach seniorów IV ligi i klasy okręgowej oraz na zawodach młodzieżowych ligi
wojewódzkiej juniorów drużyna gospodarzy musi udostępnić drużynie gości i sędziom
szatnię na 60 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów, a boisko na którym
będą rozgrywane zawody na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów.
W Klasie A i B oraz w pozostałych rozgrywkach młodzieżowych szatnia i boisko muszą być
udostępnione na 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów.
W przypadku niespełnienia przez drużynę gospodarzy obowiązku opisanego w pkt. 1 sędzia
w porozumieniu z drużyną gości (jeśli zezwalają na to warunki np. zapadające ciemności,
czy konieczność rozegrania następnych zawodów na tym samym boisku) zarządza nową
godzinę rozpoczęcia meczu tak, aby drużyna gości oraz sędziowie mogli swobodnie się
przebrać i przeprowadzić rozgrzewkę. Taki fakt sędzia musi opisać w załączniku do
sprawozdania z zawodów.
§ 25

1. Drużyna, która przed rozgrywkami lub w trakcie rozgrywek rezygnuje z dalszego
uczestnictwa zostanie przez organ prowadzący, niezależnie od kary finansowej, wycofana
z rozgrywek i przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli. Dodatkowo drużyna ta będzie
przesunięta w następnym cyklu rozgrywek o dwie klasy rozgrywkowe niżej.
2. Drużyna która nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych spotkań mistrzowskich
w jednym cyklu rozgrywek (sezonie) zostaje automatycznie i niezależnie od sankcji
finansowych wycofana z dalszych rozgrywek i od następnego sezonu występować będzie
o dwie klasy rozgrywkowe niżej.
3. Za wycofanie zespołu z rozgrywek klub zostanie ukarany przez Wydziały i Komisje Gier
opłatą zgodnie z pkt. 14 lub 15 załącznika nr 4 niniejszego Regulaminu.
4. Zawody weryfikuje organ prowadzący rozgrywki.
5. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
1) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych
spotkań tej drużyny;
2) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane
na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach, przyznaje się walkowery dla
przeciwników, a drużyny wycofane zostaną sklasyfikowane na ostatnich miejscach
w tabeli.
6. W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek i anulowania wyników, kartki otrzymane
w rozegranych meczach wlicza się do ogólnego rejestru kar.
7. Zawody należy zweryfikować jako walkower 0:3 na niekorzyść:
1) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa
w rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 uchwały IX/140 Zarządu PZPN z dnia 3 i 7
lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi
zmianami);
2) drużyny, która nie staje do zawodów w terminie wskazanym w terminarzu rozgrywek
lub spóźni się więcej niż 15 minut;
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3) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 pkt. 3 i 5
uchwały IX/140 Zarządu PZPN z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami);
4) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia
nie zastąpi jej w wyznaczonym czasie inną przepisowa piłką, z zastrzeżeniem art. 2 pkt.
10 i 11 Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę
nożną;
5) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie
usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;
6) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego
zgodnie z przepisami;
7) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub
uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;
8) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece
lekarskiej, o których mowa w § 24 uchwały IX/140 Zarządu PZPN z dnia 3 i 7 lipca 2008
roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami);
9) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry lub w której liczba
zawodników będzie mniejsza niż wymagana minimalna liczba zawodników wskazana
w pkt. 10 załącznika nr 5 do niniejszego regulaminu;
10) drużyny, której trener nie był obecny na meczu lub prowadził zespół podczas rozgrywek
mistrzowskich w trzecim i kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej
po uprzednim, dwukrotnym orzeczeniu kary finansowej przez Wydział/Komisję
Dyscypliny, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do
prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.
11) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie
znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały
zakończone przed upływem czasu regulaminowego;
12) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył
któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały
zakończone przed upływem czasu regulaminowego;
13) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone
przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry,
14) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie i zakończenie
meczu przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry,
15) drużyny, której zawodnik lub osoby funkcyjne wykluczone z gry przez sędziego nie
opuściły boiska w ciągu 2 minut i sędzia zakończył zawody przed upływem czasu
regulaminowego,
16) drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład
zawodników, wraz z załącznikiem,
17) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których
stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się
badaniom,
18) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry
narodowej lub kadry wojewódzkiej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry,
również z uwzględnieniem treści § 20 uchwały IX/140 Zarządu PZPN z dnia 3 i 7 lipca
2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami),
19) drużyny, w której z winy klubu w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza
od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych,
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20) drużyny, w której w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła równocześnie na
boisku większa od dozwolonej liczba zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii
Europejskiej,
21) drużyny, z winy której nie odbył się mecz ze względu na niespełnienie przez tą drużynę
jakichkolwiek innych wymogów określonych niniejszym regulaminem,
22) drużyny gospodarza, która nie zapewniła opieki medycznej zgodnie z §22 ust. 8 pkt. 4
23) drużyny, która przed daną rundą rozgrywek nie ureguluje zaległych opłat wobec
Podkarpackiego ZPN i innych organów związkowych. Dotyczy wszystkich zawodów
rozegranych od wezwania do zapłaty do czasu pełnego uregulowania zaległości.
24) drużyny, która przekroczy limit zmian zawodników w danym meczu
9. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym
walkowerem.
10. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower
utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny
ukaranej.
11. Klub ukarany walkowerem powinien być powiadomiony (poprzez wysłanie orzeczenia na
adres e-maila podany w zgłoszeniu) o utracie punktów bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niż 4 dni od daty podjęcia decyzji przez organ prowadzący rozgrywki.
12. W przypadku nie stawienia się drużyny piłkarskiej na zawody mistrzowskie na drużynę
zostanie nałożona opłata zgodnie z pkt. 8 załącznika nr 4 niniejszego Regulaminu.:
13. W przypadku zdekompletowania drużyny na klub zostanie nałożona opłata zgodnie
z pkt. 7 załącznika nr 4 niniejszego Regulaminu.
14. W przypadku przerwania i zakończenia meczu z winy jednego lub obu uczestników
zawodów, przed upływem ustalonego czasu gry, na winny klub/kluby zostanie nałożona
opłata zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
§ 26
Ogólne zasady dotyczące rozgrywek zawiera załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
§ 27
1.
2.

W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym
miejscu decydują:
przy dwóch zespołach:
1)
ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami – ( w przypadku
drużyn grających w grupie mistrzowskiej pod uwagę bierze się tylko spotkania
rozgrywane w tej grupie)
2)
przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami (w przypadku drużyn grających w grupie mistrzowskiej pod uwagę bierze się
tylko spotkania rozgrywane w tej grupie) w spotkaniach tych drużyn,
3)
przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu rozgrywek,
4)
przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich
spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
5)
przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w całym cyklu
rozgrywek,
6)
przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w całym
cyklu rozgrywek.
7)
przy dalszej równości, mniejsza liczba punktów, określających liczbę żółtych
i czerwonych kartek w całym cyklu rozgrywek, liczonych według punktacji czerwona
kartka = 3 punkty, żółta kartka = 1 punkt, wykluczenie na skutek dwóch żółtych kartek =
3 punkty (uwzględniające 1 punkt za pierwszą żółtą kartkę).
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8)
przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Wydział Gier
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

3.
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

4.

5.

6.

Zasady określone w ust 1,2,3) stosuje się wyłącznie, gdy zainteresowane drużyny
rozegrały pomiędzy sobą dwa mecze. W przypadku, gdy został rozegrany pomiędzy tymi
drużynami tylko jeden mecz, ustalając kolejność w tabeli uwzględnia się liczbę punktów
oraz różnicę bramek z dotychczas rozegranych spotkań. Przy dalszej równości stosuje się
zasady ujęte w ust. 1 w kolejności: 4-8
Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone
w pkt. 1 wyłącznie między zainteresowanymi drużynami.
ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami – ( w przypadku drużyn
grających w grupie mistrzowskiej pod uwagę bierze się tylko spotkania rozgrywane w tej
grupie)
przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami (w przypadku drużyn grających w grupie mistrzowskiej pod uwagę bierze się
tylko spotkania rozgrywane w tej grupie) w spotkaniach tych drużyn,
przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu rozgrywek,
przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu rozgrywek,
przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w całym cyklu rozgrywek,
przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w całym cyklu
rozgrywek.
przy dalszej równości, mniejsza liczba punktów, określających liczbę żółtych
i czerwonych kartek w całym cyklu rozgrywek, liczonych według punktacji czerwona
kartka = 3 punkty, żółta kartka = 1 punkt, wykluczenie na skutek dwóch żółtych kartek =
3 punkty (uwzględniające 1 punkt za pierwszą żółtą kartkę).
przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Wydział Gier Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej

Zasady określone w ust. 1,2,3 stosuje się wyłącznie, gdy zainteresowane drużyny
rozegrały pomiędzy sobą dwa mecze. W przypadku, gdy został rozegrany pomiędzy tymi
drużynami tylko jeden mecz, ustalając kolejność w tabeli uwzględnia się liczbę punktów
oraz różnicę bramek z dotychczas rozegranych spotkań. Przy dalszej równości stosuje się
zasady ujęte w ust. 2 w kolejności: 4-8
W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanym siłą wyższą, która
nastąpi po rozegraniu 50% lub więcej niż wszystkich meczów, jako tabelę końcową
przyjmuje się tabelę po ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie mecze,
które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje się za nierozegrane bez
przyznawania punktów. Kolejność drużyn w tabeli końcowej ustala się zgodnie
z zasadami określonymi w ust. 1 i 2
W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanymi siłą wyższą, która
nastąpi po rozegraniu mniej niż 50% wszystkich meczów, wyniki dotychczas rozegranych
meczów będą anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona.
W tym przypadku klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie przysługują jakiekolwiek
roszczenia wobec organu prowadzącego rozgrywki z tytułu poniesionych wydatków
związanych z udziałem w anulowanych rozgrywkach.
Awanse i spadki:
1) awans z IV ligi do III ligi uzyska drużyna, która na zakończenie sezonu zajmie 1 miejsce
w tabeli;
2) z IV ligi do klasy „Okręgowej" spadną drużyny od 15 do 18 miejsca w tabeli
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7.

3) liczba drużyn spadających do klasy „Okręgowej" może być zwiększona o liczbę drużyn
spadających do Podkarpackiej IV ligi z klasy wyższej.
Zasady awansu i spadku w niższych klasach rozgrywkowych na sezon 2022/2023 zostaną
określone przed rozpoczęciem sezonu oddzielną Uchwałą Zarządu Podkarpackiego ZPN
lub Podokręgu.

19. OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW
§ 28
1.

2.

3.

4.
5.

Organizator zawodów jest zobowiązany do przestrzegania wymogów określonych
w Ustawie z dnia 20 marca 2009 roku „O bezpieczeństwie imprez masowych" oraz
przepisów związkowych i państwowych z zakresu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.
Organizator zawodów odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku i spokoju publicznego na
widowni i obiekcie, na którym rozgrywane są zawody: przed ich rozpoczęciem, w czasie ich
trwania i po ich zakończeniu. Organizator zawodów musi zabezpieczyć niezbędną ilość
służb porządkowych i/lub informacyjnych odpowiednio oznakowanych. (kamizelka
odblaskowa i identyfikator klubowy). Wykaz porządkowych musi być wręczony delegatowi
lub sędziemu przed rozpoczęciem zawodów. Służby porządkowo – informacyjne muszą być
obecne na obiekcie przed jego udostępnieniem dla kibiców.
Na zawodach piłki nożnej powinna znajdować się odpowiednia ilość służb porządkowych
i informacyjnych. Na każde 500 udostępnionych miejsc (miejsca siedzące i stojące) ilość
służb powinna wynosić minimum:
1) IV liga – minimum 8 osób
2) klasa Okręgowa – minimum 6 osób
3) klasa A, B – minimum 5 osoby
4) Podkarpackie rozgrywki młodzieżowe – minimum 3 osoby
Na każde następne udostępnione 100 miejsc – po jednym pracowniku służby porządkowej
Na klub rozgrywający zawody bez odpowiedniej ilości służb porządkowych i/lub
informacyjnych będzie nałożona sankcja zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
Ponadto organizator zawodów zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia szatni dla obu zespołów i sędziów odpowiadających wymogom
licencyjnym - szatnie muszą być zabezpieczone przed przebywaniem lub wchodzeniem
do nich osób nie upoważnionych, a organizator zapewnia depozyt na rzeczy
wartościowe dla obu drużyn oraz sędziów i odpowiada za ich właściwe przechowywanie.
Jeśli drużyna gości nie zdecyduje się na skorzystanie z depozytu, wówczas za rzeczy
pozostawione w szatni, odpowiada we własnym zakresie;
2) IV liga - posiadanie kierownika ds. bezpieczeństwa (odpowiednia licencja lub
zaświadczenie);
1) kierownik ds. bezpieczeństwa musi być obecny na terenie stadionu 90 minut
przed rozpoczęciem meczu ,
2) kierownik ds. bezpieczeństwa opuszcza teren imprezy po zakończeniu meczu
i całkowitym opuszczeniu stadionu przez kibiców.
3) Klasa okręgowa oraz klasy A, B osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo;
1)
osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo musi być obecna na terenie stadionu
60 minut przed rozpoczęciem meczu,
2)
osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo opuszcza teren imprezy zakończeniu
meczu i całkowitym opuszczeniu stadionu przez kibiców.
4) W przypadku braku obecności kierownika ds. bezpieczeństwa / osoby odpowiedzialnej
za bezpieczeństwo lub opuszczenia terenu imprezy przed opuszczeniem stadionu przez
kibiców klub zostanie nałożona opłata zgodnie z pkt. 4 załącznika nr 4 niniejszego
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Regulaminu.
5) IV liga - zapewnienie pełnej i fachowej informacji (spiker zawodów posiadający licencję
lub zaświadczenie). Na klub prowadzący zawody bez spikera lub ze spikerem bez
odpowiednich uprawnień zostanie nałożona opłata regulaminowa w wysokości do 500
zł;
6) Klasa Okręgowa oraz klasy A, B - w przypadku prowadzenia pełnej i fachowej informacji
osoba taka musi posiadać odpowiednią licencję. Na klub prowadzący zawody ze
spikerem bez odpowiednich uprawnień będzie nałożona opłata zgodnie
z pkt. 5 załącznika nr 4 niniejszego Regulaminu.
7) zapewnienia pełnej ochrony osobistej sędziów, zawodników, delegatów i obserwatorów
do czasu ich odjazdu ze stadionu;
8) zabezpieczenia mienia ruchomego (autokar, samochód) drużyn, sędziów, obserwatora
i delegata od momentu ich przybycia na obiekt sportowy do momentu ich wyjazdu.
Środki transportu muszą być postawione na obiekcie w miejscu wskazanym
i oznakowanym przez organizatora zawodów.
5. Organizator meczu piłki nożnej IV ligi zobowiązany jest do filmowania całego przebiegu
zawodów i przechowywania nagranego materiału przez okres jednego miesiąca dla
potrzeb organu prowadzącego rozgrywki (w razie potrzeb dla Wydziału Dyscypliny,
Wydziału ds. Bezpieczeństwa) oraz udostępnienia materiału filmowego bezpośrednio po
zawodach sędziom i obserwatorowi/delegatowi meczowemu na ich życzenie.
6. Organizator zobowiązany jest do zamieszczenia całego nagrania, wyodrębnienia z niego
plików z nagraniami strzelonych bramek oraz zapisania w odpowiednim formacie (zgodnie
z wytycznymi technicznymi stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu)
w terminie 24 godzin od zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Związek.
Na Klub, który nie wywiąże się z powyższego obowiązku będzie nałożona opłata
regulaminowa zgodnie z pkt. 6 załącznika nr 4 niniejszego Regulaminu oraz zostanie
pomniejszona kwota wypłaty środków z tytułu zakładów bukmacherskich za dany sezon
(500 zł/mecz za brak przestrzegania powyższych zasad).
Wydzielone miejsce dla filmowania meczu/obsługi kamery musi być zlokalizowane na
środku boiska, na podwyższeniu o wysokości minimum 3 m nad powierzchnią pola gry.
7. Klub, którego zorganizowana grupa kibiców zamierza uczestniczyć w meczu wyjazdowym
zobowiązany jest w terminie nie krótszym niż 72 godziny przed meczem wysłać
zapotrzebowanie na zakup biletów wypełniając informację klubu gościa (IKG stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu). Na 48 godzin przed meczem klub przesyła do
gospodarza zawodów listę kibiców (imię, nazwisko, Pesel) autoryzowaną przez klub.
W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów, gospodarz zawodów może
odmówić przyjmowania zorganizowanej grupy kibiców gości. Zakaz przyjmowania
zorganizowanej grupy kibiców gości może zarządzić również Wydział Bezpieczeństwa
Podkarpackiego ZPN na wniosek gospodarza zawodów.
8. Gospodarz ma obowiązek wpuścić na stadion każdego kibica drużyny przyjezdnej, który
przyjedzie na mecz indywidualnie (pod warunkiem, że nie ma on nałożonego zakazu
stadionowego). Jeśli jednak kibice gości, którzy posiadają zakaz wyjazdowy kibiców. wejdą
na stadion jako osoby indywidualne i podczas meczu utworzą grupę zorganizowaną,
wówczas na klub zostanie nałożona sankcja zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
9. Wszelkiego rodzaju wyjazdy „integracyjne” lub pielgrzymki do miejsc kultów
zorganizowanej grupy osób, która wyrazi chęć wejścia na stadion podczas zawodów
mistrzowskich, nie mają prawa być wpuszczone na obiekt.
10. Klub organizator meczu, który ma status imprezy masowej lub ma status imprezy masowej
o podwyższonym ryzyku, musi posiadać elektroniczny system służący do identyfikacji osób,
sprzedaży biletów oraz kontroli i przebywania w miejscu i czasie trwania meczu piłki
nożnej zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 roku „O bezpieczeństwie imprez
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masowych" oraz przepisów związkowych i państwowych z zakresu bezpieczeństwa na
obiektach piłkarskich.

20. OPIEKA ZDROWOTNA ZAWODNIKÓW W TRAKCIE ZAWODÓW
§ 29
1. Gospodarze spotkań zobowiązani są do zabezpieczenia obecności podczas całego meczu
przedstawicieli służby zdrowia (lekarz, sanitariusz, pielęgniarz, ratownik medyczny) lub co
najmniej osoby przeszkolonej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
osobie poszkodowanej i posiadającej odpowiedni dokument poświadczający uprawnienia
w powyższym zakresie. Gospodarze spotkań piłki nożnej wszystkich klas rozgrywkowych
mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym apteczki, noszy, koca i telefonu
(umożliwiających udzielanie pierwszej pomocy) w oznaczonym, ogólnie odstępnym
miejscu. Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed
zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem na załączniku do zawodów, który składa
sędziemu zawodów. Brak opieki medycznej, noszy wraz z obsługą na zawodach
spowoduje, obok konsekwencji wymienionej w §25 ust 7 pkt. 22, nałożeniem na
gospodarzy opłaty zgodnie z pkt. 9 załącznika nr 4 niniejszego Regulaminu
2. Funkcji opieki medycznej nie może sprawować trener, kierownik drużyny
i zawodnik wpisany do protokołu z zawodów. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania
do trenera i kierownika drużyny w rozgrywkach młodzieżowych z zastrzeżeniem, że obaj
jednocześnie przebywają na ławce rezerwowych.
3. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 18 ust 11 pkt. 1 jest ważne przez okres nie
dłuższy niż dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin ważności orzeczenia kończy się
z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego
dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli
orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego roku,
do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego
następnego roku do godz. 23:59,59).
4. Zgodnie z zapisami Tarczy Antykryzysowej (artykuł 31m ust.1 i 2) orzeczenia lekarskie
wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których
ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do
upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

21. SPRAWY DYSCYPLINARNE
§ 30
1.

2.
3.

4.
5.

Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców oraz
sędziów, obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie
Dyscyplinarnym PZPN i opłaty regulaminowe zawarte w Regulaminie Rozgrywek
Podkarpackiego ZPN.
Karom podlega także klub przyjezdny w przypadku niewłaściwego zachowania się kibiców
przyjezdnych w związku z zawodami, w wyniku czego doszło do naruszenia porządku.
Kluby posiadające drużyny seniorów w różnych klasach rozgrywkowych obowiązane są
prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową ewidencję
żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek należy prowadzić
oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej oraz Pucharu Polski.
Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienia swoich zawodników do gry oraz za
ewidencję żółtych i czerwonych kartek.
Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółta kartka)
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

zostanie automatycznie ukarany w rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych
zgodnie z pkt. 1 załącznika nr 4 do niniejszego Regulaminu
Na poczet opłat określonych wyżej w ust. 5 klub IV ligi uczestniczący
w rozgrywkach wpłaca do Podkarpackiego ZPN ryczałt
w kwotach zgodnie
z pkt. 1 załącznika nr 4 niniejszego Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed
rozpoczęciem każdej rundy w danym sezonie rozgrywkowym. Jeżeli w trakcie rundy
wpłacony ryczałt zostanie wykorzystany klub zobowiązany jest do dokonania wpłaty
w wysokości ustalonej przez organ prowadzący rozgrywki w terminie 2 dni od
powiadomienia, po których ryczałt uległ wykorzystaniu. Rozliczenie opłat nastąpi po
zakończeniu każdej rundy rozgrywkowej.
Aby zawodnik IV ligi zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej z powodu kolejnych żółtych
kartek mógł uczestniczyć w następnym meczu mistrzowskim wpłata za kartki musi zostać
dokonana na rzecz organu prowadzącego rozgrywki przed rozpoczęciem tego meczu. Brak
wpłaty skutkuje walkowerem.
Wszelkie opłaty (opłata ryczałtowa, transfery, żółte kartki, regulaminowe, dyscyplinarne,
ekwiwalentów sędziowskich itp.) muszą być uiszczone przed rozpoczęciem rundy
rozgrywkowej. W przypadku nieuiszczenia opłat przed rozpoczęciem rundy, klub będzie
ukarany walkowerami od daty wezwania do zapłaty.
Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich lub pucharowych zostanie wykluczony
z gry (czerwona kartka) w wyniku otrzymania dwóch napomnień (dwie żółte kartki), wlicza
się obie żółte kartki do rejestru napomnień zawodnika i ponosi on odpowiedzialność
dyscyplinarną z tytułu ogólnej ilości żółtych kartek liczonych od początku sezonu.
Zawodnik, który w
czasie zawodów mistrzowskichlub pucharowych zostanie
wykluczony z gry (samoistna czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarany
dyskwalifikacją i nie może brać udziału w żadnych zawodach piłkarskich do czasu
rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez właściwy Wydział - Komisję Dyscypliny.
Usunięcie przez sędziego w czasie meczu z ławki rezerwowych któregokolwiek ze
znajdujących się tam osób jest równoznaczne z wykluczeniem z gry (czerwona kartka)
i podlega karze. Decyzja w tych sprawach należy do właściwego Wydziału, Komisji
Dyscypliny.
Karę dyskwalifikacji wymierza się poprzez zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów
oraz czasowo w tygodniach, miesiącach lub latach. Do czasu dyskwalifikacji w wymiarze do
6 miesięcy nie wlicza się okresu przerwy między rundami. Przyjmuje się że okres przerwy
między rundami trwa od 1 grudnia do 1 marca następnego roku.
Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a niewykonana w danej rundzie (sezonie)
zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji
rozgrywek.
Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia popełnione
w rozgrywkach mistrzowskich musi być wykonana w tej klasie rozgrywkowej do której
drużyna awansowała bądź została zdegradowana z zastrzeżeniem:
1) wykonanie kary dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny
sezon rozgrywkowy w takim przypadku zawodnik obowiązany jest do wniesienia opłaty
wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki;
2) zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do danego klubu mogą odbyć karę dyskwalifikacji
wyrażoną ilością meczów nie tylko w tej klasie rozgrywkowej, w której ją otrzymali ale
również w innym zespole danego lub innego klubu w następujących przypadkach:
3) gdy zawodnikowi okres wykonania kary przechodzi na rundę wiosenną danego sezonu,
a inna niż drużyna tego klubu do której był zgłoszony, rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż
zespół, w której zawodnik otrzymał karę,
4) gdy zawodnik w okresie okna transferowego pomiędzy rundami danego sezonu zmieni
przynależność klubową, odbywa karę w zespole w którym został uprawniony do gry.
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Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach
pucharowych musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary
zawodnik nie może uczestniczyć w danych rozgrywkach pucharowych.
15. W przypadku dyskwalifikacji czasowej zawodnik lub osoba funkcyjna nie może uczestniczyć
w żadnych zawodach piłkarskich, ani pełnić jakichkolwiek funkcji związanych z meczem
piłkarskim.
16. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów nie wykonana w drugiej rundzie rozgrywek
mistrzowskich lub odpowiednio w danej edycji rozgrywek pucharowych zostaje przeniesiona
do nowej edycji rozgrywek, z zastrzeżeniem ust.18 Powyższe nie dotyczy kary
dyskwalifikacji, wymierzonej za napomnienia (żółte kartki).
17. W przypadku gdy zawodnik otrzymał żółtą lub czerwoną kartkę powodującą dyskwalifikację
w wymiarze jednego meczu lub więcej wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku
tego zostały zweryfikowane jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji jest uważana za
odbytą.
18. Żółte i czerwone kartki otrzymane przez zawodnika w spotkaniach pucharowych powodują
konsekwencje dyscyplinarne tylko w tych rozgrywkach. Zawodnicy którzy otrzymali kartki
w rozgrywkach mistrzowskich powodujące konsekwencje dyscyplinarne nie mogą odbywać
kary w rozgrywkach pucharowych.
19. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte kartki bądź czerwone
kartki meczu którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek a nie został
rozegrany. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia udzielone
przez sędziego napomnienia i wykluczenia zawodników zalicza się do rejestru kar. Zawody
które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower bierze się pod uwagę przy
zaliczaniu na poczet kar odbytych przez ukaranych zawodników.
20. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na swoich zawodników, trenerów, działaczy
i kibiców.
21. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu ma
obowiązek sprawdzić w macierzystym związku (okręgu, podokręgu) piłki nożnej jakie kary
ciążą na danym zawodniku i uwzględnić je w swojej ewidencji wg. następujących zasad:
1) jeżeli zmiana barw klubowych następuje w ramach tej samej klasy rozgrywkowej to
zawodnik w dalszym ciągu posiada w rejestrze tę sama liczbę kartek, które posiadał
dotychczas;
2) jeżeli zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej to żółte kartki, które otrzymał
w poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie.
22. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek żółte i czerwone kartki
otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar.
23. Najniższa nakładana opłata regulaminowa w sprawach uregulowanych niniejszym
Regulaminem wynosi 100 zł (sto złotych).

22. PROTESTY I ODWOŁANIA
§ 31
Po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują załącznik do sprawozdania bez względu
na to czy wnoszą protesty czy też nie.
1. Protesty i odwołania dotyczą:
1) organizacji zawodów;
2) stanu pola gry w tym nieprawidłowego przygotowania, oznaczenia i wyposażenia;
3) opóźnionego przybycia drużyny na miejsce rozgrywania zawodów;
4) prawidłowości wypełnienia i czasu dostarczenia sprawozdania z zawodów;
5) tożsamości zawodników;
6) przebiegu zawodów oraz dyscypliny.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić protesty na załączniku do sprawozdania
sędziowskiego na następujących zasadach:
1) protesty muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów,
późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane chyba że dotyczą spraw zaistniałych
w czasie trwania zawodów, wszelkie protesty muszą być przez sędziego zbadane,
a w przypadkach uzasadnionych sędzia musi wyznaczyć kapitanowi drużyny
gospodarzy czas na usunięcie ewentualnych usterek. Sędzia musi umieścić
w sprawozdaniu zawodów treść zgłoszonych zastrzeżeń jak również wydane
zarządzenia. Protesty dotyczące tożsamości zawodników mogą być wnoszone do
sędziego najpóźniej do zakończenia zawodów. Sprawdzenia tożsamości zawodników
sędzia może dokonać przed zawodami w czasie przerwy między częściami gry lub po
zawodach, zawsze jednak w obecności kapitanów obu drużyn. Konieczność
sprawdzenia tożsamości zawodników po zakończeniu zawodów zobowiązuje
kapitanów i kierowników drużyn do zatrzymania wszystkich zawodników którzy
uczestniczyli w grze w momencie zgłoszenia protestu do pełnej dyspozycji sędziego
we wskazanym przez niego miejscu;
2) protesty w załączniku do sprawozdania sędziowskiego muszą być czytelnie
podpisane przez kapitana i kierownika drużyny są one wolne od opłacania kaucji.
Protesty o których mowa w ust.1 mogą być zgłoszone przez klub w formie pisemnego
protestu skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki wraz z załączonym dowodem
opłacenia kaucji w wysokości zgodnie z pkt. 8 załącznika nr 6 niniejszego Regulaminu oraz
od osób fizycznych w ciągu 48 godzin po zakończeniu zawodów.
Odwołania od decyzji organów w pierwszej instancji, o których mowa w ust. 1, mogą być
wnoszone w terminie 3 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
W przypadku oddalenia protestu wpłacona kaucja na rzecz organu prowadzącego
rozgrywki nie podlega zwrotowi. Uzasadnienie każdorazowo należy przesłać zarówno
klubowi składającemu protest jak i przeciwnikowi.
Przy zgłaszaniu i rozpatrzeniu protestów obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
W rozgrywkach prowadzonych przez Podkarpacki ZPN lub Podokręg pierwszą instancją jest
właściwy Wydział/Komisja Gier bądź Dyscypliny a drugą instancja Komisja Odwoławcza
przy Podkarpackim ZPN.
Odwołania od decyzji organów pierwszej instancji wnoszone są do drugiej instancji,
w terminie 14 dni, a w przypadku orzeczeń dyscyplinarnych - 7 dni, od daty doręczenia
pisemnego uzasadnienia decyzji. Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest również od
wpłacenia kaucji pieniężnej na konto Podkarpackiego ZPN w wysokości określonej w pkt. 9
załącznika nr 6 do niniejszego Regulaminu. Wpłata kaucji musi nastąpić wraz
z wniesieniem odwołania
Niezachowanie ww. terminu oraz brak wpłaty powoduje uprawomocnienie się decyzji
pierwszej instancji.
W przypadku braku rozstrzygnięcia protestu w ciągu 1 miesiąca stronie zainteresowanej
przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność organu pierwszej instancji składanej
bezpośrednio do organu drugiej instancji.
Organ drugiej instancji wyznacza organowi pierwszej instancji termin na rozstrzygnięcie
protestu. Nieuzasadnione niedotrzymanie wyznaczonego terminu powoduje wystąpienie
organu drugiej instancji do Zarządu Podkarpackiego ZPN o odwołanie członków organu
pierwszej instancji.
Decyzje podjęte przez właściwy organ drugiej instancji są ostateczne, ale mogą być
zaskarżone w trybie kasacyjnym do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach
określonych w Rozdziale VIII Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN pt. Skarga Kasacyjna.
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23. KONSEKWENCJE BRAKU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW MECZOWYCH
§ 32
1.

2.

3.

4.

Zawody piłki nożnej nie mogą się odbyć, jeżeli przed ich rozpoczęciem sędziemu
(obserwatorowi, delegatowi) nie zostały przedstawione następujące wymagane
regulaminami dokumenty:
1) druki składów wypełnione przez oba zespoły,
2) ważne dokumenty tożsamości z aktualnymi zdjęciami, określone w § 19 ust. 2
(wyłącznie w przypadku rozgrywek młodzieżowych),
3) dokument poświadczający posiadanie uprawnień do sprawowania opieki
medycznej osoby pełniącej tę funkcję na danych zawodach.
Zawody piłki nożnej muszą się odbyć pomimo, że przed ich rozpoczęciem sędziemu
(obserwatorowi, delegatowi) nie zostały przedstawione inne niż wskazane w ust. 1
wymagane regulaminami dokumenty takie, jak na przykład:
1) protokół weryfikacji boiska,
2) lista porządkowych, służb informacyjnych lub służb technicznych,
3) dokument poświadczający posiadanie przez trenera stosownych uprawnień do
prowadzenia zespołu (licencja trenerska),
4) licencja spikera (dotyczy IV ligi),
5) licencja kierownika ds. bezpieczeństwa (dotyczy IV ligi),
6) licencje członków służb informacyjnych (dotyczy IV ligi),
7) informacja organizatora zawodów (dotyczy IV ligi),
8) licencja klubu,
Fakt braku dokumentów, o których mowa w ust. 2, sędzia (obserwator, delegat) jest
zobowiązany opisać w sprawozdaniu z zawodów (raporcie obserwatora, raporcie
delegata). Na podstawie takiego zapisu organ dyscyplinarny może ukarać winny klub za
uchybienia organizacyjne.
Brak dokumentów, o których mowa w pkt. 2, nie może być podstawą do weryfikacji
meczu jak walkower.

24. POSTANOWIENIA FINANSOWE
§ 33
Wysokość opłat z tytułu uczestnictwa w rozgrywkach określa załącznik nr 6 do niniejszego
Regulaminu.

25. SPRAWY MARKETINGOWE
§ 34
1.

Podkarpacki ZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu
rozgrywki seniorów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywki młodzieżowe
i dziecięce, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych
rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa
komercyjne, prawa reklamowe, prawa marketingowe i prawa telewizyjne (medialne),
realizowane za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych,
dźwiękowych, Internetu i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości
środków technicznych.
2. Podkarpackiemu ZPN w szczególności przysługuje prawo do:
1) użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodników
oraz przedstawicieli klubów w strojach klubowych, jak też i nazw klubów,
emblematów oraz koszulek meczowych dla komercyjnych celów w ramach
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rozgrywek. Podkarpacki Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia
fotograficznych i audio-wizualnych materiałów, które mogą być udostępniane
mediom, sponsorom i partnerom celem publikacji,
2) wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek sponsorów
fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym
i trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny w strojach klubowych,
3) wykorzystania wszystkich herbów drużyn uczestniczących w danej rozgrywce razem,
jako Klubów grających w tej rozgrywce, na wszelkich produktach oraz podczas
działań
sprzedażowych,
marketingowych,
reklamowych,
promocyjnych
i informacyjnych w Polsce lub za granicą na rzecz danych rozgrywek, Podkarpackiego
ZPN oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek;
4) łącznego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i nazwiska oraz
pseudonimu, biografii i statystyk zawodników i trenerów wszystkich Klubów danej
rozgrywki;
5) organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na
którym odbywają się danej rozgrywki.
3. W związku z identyfikacją wizualną, kluby uczestniczące w danych rozgrywkach
zobowiązane są do:
1) umieszczenia tablicy centralnej danych rozgrywek o wymiarach 6m x 1m
w pierwszym rzędzie reklam na wysokości linii środkowej boiska; w przypadku
dostarczenia przez Podkarpacki ZPN
2) wykorzystania ścianki konferencyjnej danych rozgrywek podczas konferencji
prasowych; w przypadku dostarczenia przez Podkarpacki ZPN;
3) umieszczenia i ekspozycji w trakcie zawodów nośników reklamowych Partnerów
i Sponsorów danych rozgrywek w sposób i w miejscach wskazanych przez
Podkarpacki ZPN (bandy reklamowe, jamniki, koło środkowe oraz inne);
w przypadku dostarczenia przez Podkarpacki ZPN;
4) emisji spotów audio oraz wideo Sponsorów i Partnerów danych rozgrywek (jeśli na
obiekcie klubu gospodarza istnieje odpowiednia infrastruktura) zgodnie ze
specyfikacją wskazaną przez Podkarpacki ZPN.

26. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 35
1. Niniejszy regulamin obowiązuje we wszystkich rozgrywkach organizowanych przez
Podkarpacki ZPN i Podokręgi Piłki Nożnej.
2. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane istotne zmiany
w niniejszym regulaminie z wyjątkiem zmian wynikających z Uchwał Zarządu PZPN,
a także z decyzji organów państwowych.
3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Wydziałowy Gier Podkarpackiego
ZPN i Zarządowi Podkarpackiego ZPN. Interpretacja przyjęta przez Wydział Gier może
zostać zmieniona przez Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
4. Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2022/2023
5. Niniejszy regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Podkarpackiego ZPN
w Rzeszowie Uchwałą nr 53/VI/2022 dnia 18 lipca 2022 roku.
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ZAŁĄCZNIK NR 1A
1
2
3
4

- SCHEMAT ORGANIZACJI ROZGRYWEK SENIORSKICH

Kategoria wiekowa
Rocznik
Oznacz. UEFA
Kategoria

5 Klasa rozgrywkowa
6 Ilość grup

Senior
Nielimitowany
Senior
IV liga kobiet

IV liga

Klasa okręgowa

A klasa

B klasa

1

1
20

5

13

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb

(od sezonu

7 Ilość zespołów w grupie
8 Limit drużyn klubu w grupie

do 12
1

9 Limit wiekowy oraz gra kobiet
Grają wyłącznie kobiety
10 Limit zawodników młodzieżowych
11 Limit cudzoziemców spoza UE
12 Terminy urzędowe
13 Uwagi

2022/23 w IV lidze
ponownie będzie
18 drużyn)

1
1
1
1
Zawodnicy od ukończenia 16-go roku życia
(z wyjątkiem opisanym w § 17 ust. 8)
Nie mogą grać kobiety (dla nich przewidziane są ligi kobiece)

brak

1

1

1

0

1

3

3

3

3

Niedziela 11:00
Sobota 17:00 Sobota 17:00 Niedziela 11:00 Niedziela 14:00
Terytorialnego i ilościowego podziału drużyn na grupy w poszczególnych klasach i kategoriach
wiekowych dokonuje organ prowadzący rozgrywki
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ZAŁĄCZNIK NR 1B
1
2
3

Kat. wiek.
Rocznik
Oznacz. UEFA

4

Kategoria

5

Klasa rozgr.

6

7

Ilość grup

Ilość zespołów
w grupie
i system rozgrywek

8

U-19
2004
A1

U-18
2005
A2
Junior
starszy

- SCHEMAT ORGANIZACJI ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH U-17
2006
B1

U-16
2007
B2

Junior młodszy

U-15
2008
C1
Trampkarz starszy
Rozgrywki ligowe

Wojewódzkie
Ligi, A,B,C itd.
Ligi Okręgowe
i klasy A

Wojewódzkie
Ligi, A,B,C itd.
Ligi Okręgowe
i klasy A

Wojewódzkie Ligi, A,B,C
itd.
Ligi Okręgowe i klasy A

wg potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb

system szkocki

System szkocki 5-10 drużyn

System szkocki
5-8 drużyn

5-10 drużyn i
system tradycyjny

i
System tradycyjny

Limit drużyn
klubu w grupie

I

i
System tradycyjny

U-14
2009
C2
Trampkarz młodszy

Wojewódzkie Ligi, A,B,C
itd.
Ligi Okręgowe i klasy A

wg potrzeb

System szkocki
5-8 drużyn
i
System tradycyjny

U-13
2010
D1

U-12
2011
D2

Młodzik starszy Młodzik młodszy

Wojewódzkie Ligi,
A,B,C itd.
Wojewódzkie Ligi,
Ligi Okręgowe i
A,B,C itd.
klasy A
Ligi Okręgowe i klasy
A

wg potrzeb

System szkocki
5-8 drużyn
i
System
tradycyjny

wg potrzeb

System szkocki
5-8 drużyn
i
System
tradycyjny

Brak
Zawodnicy urodzeni w roku odpowiednim dla danej kategorii wiekowej i
młodsi

9

Limit wiekowy
oraz gra kobiet

10

Limit zaw. młodz.

11

Terminy urzęd.

Nie mogą grać całe drużyny dziewcząt (dla nich jest przewidziana IV liga
kobiet). Mogą grać natomiast drużyny mieszane. Dziewczęta w takim
przypadku mogą być maksymalnie do 2 lat starsze od rocznika danej
kategorii wiekowej

Mogą grać całe drużyny dziewcząt oraz drużyny mieszane. Dziewczęta w takim
przypadku mogą być maksymalnie do 2 lat starsze od rocznika danej kategorii
wiekowej
Nie dotyczy

sobota 11:00

sobota 13:30

sobota 11:00

Sobota 13:30
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12

Uwagi

Terytorialnego i ilościowego podziału drużyn na grupy w poszczególnych klasach i kategoriach wiekowych dokonuje organ prowadzący rozgrywki

ZAŁĄCZNIK NR 1C
1
2
3

4

Kat. wiek.
Rocznik
Oznacz. UEFA

Kategoria

U-11
2012
E1

- SCHEMAT ORGANIZACJI ROZGRYWEK DZIECIĘCYCH U-10
2013
E2

U-9
2014
F1

Orlik starszy i
młodszy

U-8
2015
F2

U-7
2016
G1
Skrzat
starszy i
młodszy
Turnieje

Żak starszy i
młodszy
Rozgrywki turniejowe

5

Klasa rozgr.

6

Ilość grup

7
8

Ilość zespołów
w grupie
i system rozgrywek
Limit drużyn
klubu w grupie

9

Limit wiekowy
oraz gra kobiet

10

Limit zaw. młodz.

11

Terminy urzęd.

12

Uwagi

Wojewódzkie Ligi,
A,B,C itd.
Ligi Okręgowe

Wojewódzkie
Ligi, A,B,C itd.
Ligi Okręgowe

wg potrzeb
system turniejowy
wg. potrzeb
Brak

U-6
2017
G2

Wojewódzkie Ligi, A,B,C
itd.
Ligi Okręgowe

wg potrzeb
system turniejowy
wg potrzeb
Brak

Zaw. urodzeni w roku odpowiednim dla danej kategorii wiekowej i młodsi
Mogą grać całe drużyny dziewcząt oraz drużyny mieszane. Dziewczęta w takim przypadku mogą być maksymalnie do 2 lat starsze
od rocznika danej kategorii wiekowej
Nie dotyczy
sobota 10:00

sobota 10:00

Terytorialnego i ilościowego podziału drużyn na grupy w poszczególnych klasach i kategoriach wiekowych dokonuje organ
prowadzący rozgrywki
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ZAŁĄCZNIK NR 2A

- ZASADY USTALANIA ZRYCZAŁTOWANEGO EKWIWALENTU ZA WYSZKOLENIE ZAWODNIKA WOLNEGO -

Kalkulator wyliczania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika dostępny jest do pobrania na stronie: www.podkarpackizpn.pl
1. Ekwiwalent za wyszkolenie przysługuje klubowi odstępującemu w przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika wolnego przed zakończeniem roku w którym

kończy 24 rok życia, któremu wygasł kontrakt lub deklaracja gry amatora, za okres szkolenia pomiędzy rokiem w którym ukończył 12, a rokiem w którym ukończył 21
rok życia, liczony począwszy od dnia rozpoczęcia, do dnia zakończenia szkolenia w klubie odstępującym, z uwzględnieniem postanowień pkt. 2. Z zastrzeżeniem okresu
karencji (pkt. X), ekwiwalent przysługuje tylko ostatniemu klubowi, w którym był zarejestrowany zawodnik przed zmianą przynależności klubowej.
2. Ekwiwalent za wyszkolenie nie przysługuje klubowi odstępującemu w przypadku:
a) gdy zmiana przynależności zawodnika następuje do klubu V kategorii;
b) prawomocnego, jednostronnego rozwiązania kontraktu przez zawodnika, z winy klubu odstępującego;
c) prawomocnego rozwiązania kontraktu z winy klubu, stwierdzonego orzeczeniem Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych;
d) gdy zmiana przynależności zawodnika następuje po upływie 12 miesięcy od wygaśnięcia kontraktu lub deklaracji gry amatora w klubie odstępującym.
3. Kwota ekwiwalentu należnego klubowi szkolącemu piłkarza (E) stanowi iloczyn: E= L x W x M
L - okresu, w którym zawodnik był zarejestrowany w klubie (pomiędzy rokiem w którym ukończył 12, a rokiem w którym ukończył 21 rok życia); jako wartość
okresu rejestracji w klubie należy przyjąć: w przypadku każdego pełnego roku kalendarzowego szkolenia - 1, w przypadku niepełnego kalendarzowego roku
szkolenia – wartość stanowiącą iloraz liczby dni szkolenia w danym roku kalendarzowym i liczby dni w danym roku (365 dni lub 366 w roku przestępnym).
W - współczynnika bazowego odpowiadającego kategorii wiekowej piłkarza, wyrażonego w PLN netto;
w przypadku, gdy zawodnik był zarejestrowany w klubie w okresach odpowiadających różnym wartościom współczynnika bazowego, mnożenie odbywa się dla
każdej kategorii wiekowej osobno, a następnie jest sumowane.
M - mnożnika (zależnego od kategorii klasy rozgrywkowej klubu pozyskującego).
4. Kwoty za pełne lata szkolenia zawodników wyliczone na podstawie współczynników bazowych odpowiadających kategoriom wiekowym piłkarzy oraz mnożników zależnych od
kategorii klas rozgrywkowych klubów pozyskujących.

Kategoria
wiekowa
zawodnika

Współczynnik
bazowy

(wiek, w

(kwota za rok

Kategoria
klubu →

I

II

Klasa

III

IV

III liga,

IV liga, klasa okręgowa,

Ekstraliga kobiet,
kluby młodzież. chłopców

I i II liga kobiet,
Ekstrakl. i I liga futsalu,

V
A, B, C klasa,
pozostałe kl. rozgr. kobiet,

rozgrywkowa
klubu →

Ekstraklasa

I liga, II liga

którym był
szkolenia)
pozostałe kl. rozgr. futsalu,
szkolony)
↓
kluby młodzieżowe kobiet
Mnożnik →
x6
x3
x1
x 0,5
x 0,5*
x 0*
↓
12-14 lat
500 zł netto
3 000 zł / rok
1 500 zł / rok
500 zł / rok
250 zł / rok
0 zł / rok
250 zł / rok
15-18 lat
2 000 zł netto
12 000 zł / rok
6 000 zł / rok
2 000 zł / rok
1 000 zł / rok
0 zł / rok
1 000 zł / rok
19-21 lat
3 000 zł netto
18 000 zł / rok
9 000 zł / rok
3 000 zł / rok
1 500 zł / rok
0 zł / rok
1 500 zł / rok
* dla klubów V kategorii mnożnik uzależniony jest od kategorii klubu odstępującego; w przypadku klubów odstępujących V kategorii mnożnik wynosi 0, a w przypadku
klubów odstępujących IV kategorii i wyższych mnożnik wynosi 0,5.
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5. W przypadku zawodników, pomiędzy 21 a 24 rokiem życia, przy obliczaniu wartości ekwiwalentu należy uwzględnić amortyzację jego kwoty. Amortyzacja kwoty
ekwiwalentu stanowi rozłożone w czasie umorzenie wartości ekwiwalentu za wyszkolenie. Wykorzystanie amortyzacji pozwala na zmniejszanie należnej kwoty
ekwiwalentu w zależności od wieku zawodnika w chwili zmiany przynależności klubowej, według poniższego schematu:
Rok w którym zawodnik ukończył 22 rok życia – 75% ustalonego ekwiwalentu
Rok w którym zawodnik ukończył 23 rok życia – 50% ustalonego ekwiwalentu
Rok w którym zawodnik ukończył 24 rok i starszy – 0% ustalonego ekwiwalentu
6. Okres karencji - okres 18 miesięcy liczony od momentu wygaśnięcia kontraktu lub deklaracji gry amatora. Jeśli w tym okresie, po zmianie przynależności do klubu
pozyskującego, zawodnik ponownie (1 raz lub więcej) zmieni przynależność klubową, w wyniku której zostanie potwierdzony do klubu zakwalifikowanego do wyższej
kategorii klasy rozgrywkowej, to nowy klub pozyskujący będzie zobowiązany do wypłaty na rzecz pierwotnego klubu odstępującego, ekwiwalentu za wyszkolenie
w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością ekwiwalentu, którą zapłaciłby w przypadku pozyskania zawodnika bezpośrednio z pierwotnego klubu
pozyskującego, a wysokością przysługującą pierwotnemu klubowi odstępującemu od poprzedniego klubu pozyskującego.
7. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu pozostającego w związku prawnym, personalnym i organizacyjno-finansowym, o jakimkolwiek
charakterze i zakresie, z klubem zakwalifikowanym do wyższej kategorii(np. akademia piłkarska, klub związany umową o współpracę w zakresie szkolenia młodzieży),
klub pozyskujący jest zobowiązany do uiszczenia ekwiwalentu wyliczonego w oparciu o mnożnik określony dla klubu wyższej kategorii klasy rozgrywkowej.
8. W przypadku odpłatnego transferu czasowego zawodnika, przeprowadzonego w okresie szkolenia, klubowi odstępującemu nie przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie
za okres wypożyczenia zawodnika. Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika za okres odpłatnego wypożyczenia, przysługuje klubowi, do którego zawodnik został
wypożyczony.
9. W przypadku nieodpłatnego transferu czasowego zawodnika przeprowadzonego w okresie szkolenia, klubowi odstępującemu przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie
za okres wypożyczenia. Klubowi pozyskującemu zawodnika na mocy transferu czasowego nieodpłatnego, nie przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika
w okresie wypożyczenia.
10. W przypadku braku porozumienia pomiędzy klubami w zakresie wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie, organami uprawnionymi do określenia jego wysokości, są:
a) Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN jako organ I instancji gdy klub pozyskujący uczestniczy w rozgrywkach Ekstraklasy, I lub II ligi oraz
Ekstraligi i I ligi kobiet, bądź gdy kluby przynależą do różnych wojewódzkich związków piłki nożnej;
b) Właściwy organ Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej w pozostałych przypadkach – Wydział Gier Podkarpackiego ZPN/Komisje Gier Podokręgów;
c) Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN jako organ II instancji w przypadku określonym w pkt a);
d) Komisja Odwoławcza właściwego Wojewódzkiego ZPN jako organ II instancji w przypadku określonym w pkt b). – Komisja Odwoławcza Podkarpackiego ZPN.
Postępowanie w sprawie może być wszczęte na wniosek jednego z zainteresowanych klubów, złożonego nie później niż 24 miesiące od zmiany przynależności
klubowej zawodnika.
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ZAŁĄCZNIK NR 2B

- TABELA OPŁAT RYCZAŁTOWYCH DLA KLUBU ODSTĘPUJACEGO ZA ZAWODNIKÓW DO 28 ROKU ŻYCIA,
ZA KTÓRYCH NIE PRZYSŁUGUJE EKWIWALENT ZA WYSZKOLENIE Klasa rozgrywkowa, w której występuje pierwsza drużyna klubu pozyskującego
Pozostałe kluby
Pozostałe kluby
Kl. Okręgowa,
(w przypadku
III, IV liga
(w przypadku
Ekstraliga, I i II
pozyskania
Ekstraklasa
I i II liga
i Ekstraklasa
pozyskania
liga kobiet,
zawodnika z
Futsalu
zawodnika z klubu
I liga futsalu
klubu wyższej
swojej kategorii)
kategorii)

1. W sytuacji, gdy klubowi odstępującemu nie przysługuje
ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika, który zmienia
przynależność klubową jako zawodnik wolny, przed
zakończeniem roku w którym kończy 28 rok życia, klub
3000,00
2400,00
1200,00
600,00
300,00
0,00
pozyskujący zobowiązany jest do wniesienia na rzecz klubu
odstępującego opłaty ryczałtowej w wysokości uzależnionej
od klasy rozgrywkowej w której występuje pierwsza drużyna
klubu pozyskującego
2. Opłata ryczałtowa, o której mowa w pkt. 1, nie przysługuje klubowi odstępującemu w przypadku:
a) gdy zmiana przynależności zawodnika następuje pomiędzy klubami klas rozgrywkowych wskazanych w Art. 1 ust. 1 pkt e) Uchwały nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku
Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników (z późniejszymi zmianami). b) prawomocnego, jednostronnego
rozwiązania kontraktu przez zawodnika, z winy klubu odstępującego;
c) prawomocnego rozwiązania kontraktu z winy klubu, stwierdzonego orzeczeniem Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych;
d) gdy zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje po upływie 12 miesięcy od rozegrania przez niego ostatniego oficjalnego meczu w klubie odstępującym.
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ZAŁĄCZNIK NR 3

- TABELA OPŁAT NA RZECZ PODKARPACKIEGO ZPN ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ
I UPRAWNIENIAMI ZAWODNIKÓW (W PLN) -

1.

2.

3.

4.

a) Klub odstępujący zawodnika wolnego do klubu zagranicznego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego ZPN 2% od kwoty netto ustalonego
ekwiwalentu za wyszkolenie lub kwoty odstępnego.
b) Klub odstępujący zawodnika do klubu zagranicznego, na podstawie umowy transferu definitywnego lub czasowego, jest zobowiązany do wpłaty na rzecz
macierzystego ZPN 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być mniejsza niż równowartość 100 dolarów USA.
c) Niezależnie od opłaty, o której mowa w pkt. 1a i 1b, klub odstępujący zawodnika do klubu zagranicznego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz Polskiego
Związku Piłki Nożnej 1,5% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, ekwiwalentu za wyszkolenie lub kwoty odstępnego.
d) Klub odstępujący zawodnika wolnego do klubu polskiego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 3% od kwoty netto
ustalonego ekwiwalentu za wyszkolenie lub kwoty odstępnego
e) Klub odstępujący zawodnika do klubu polskiego, na podstawie umowy transferu definitywnego – odpłatnego lub nieodpłatnego, jest zobowiązany do
wpłaty na rzecz macierzystego ZPN 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa niż określona w pkt. 5b.
f) Klub odstępujący zawodnika do klubu polskiego, na podstawie umowy transferu czasowego – odpłatnego lub nieodpłatnego, jest zobowiązany do wpłaty na
rzecz macierzystego ZPN 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa niż określona w pkt. 6b.
a) Klub odstępujący zawodnika do klubu polskiego zobowiązany jest do dokonania opłat na rzecz właściwego Wojewódzkiego ZPN w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania ustalonego ekwiwalentu transferowego, ekwiwalentu za wyszkolenie lub kwoty odstępnego. W przypadku, gdy ekwiwalent transferowy,
ekwiwalent za wyszkolenie lub kwota odstępnego przekazywana jest w ratach, wówczas wpłata całej wymaganej kwoty nastąpi w ciągu 14 dni od dokonania
zapłaty I raty.
b) Klub odstępujący zawodnika do klubu zagranicznego zobowiązany jest do dokonania opłat na rzecz właściwego Wojewódzkiego ZPN i PZPN w ciągu 14 dni od
dnia wydania ITC. W przypadku, gdy ekwiwalent transferowy, ekwiwalent za wyszkolenie lub kwota odstępnego przekazywana jest w ratach, wówczas wpłata
całej wymaganej kwoty nastąpi w ciągu 14 dni od dokonania zapłaty I raty. W przypadku dokonywania płatności transferowych w walutach obcych, opłaty
wskazane w niniejszym załączniku rozliczane są wg kursu NBP obowiązującego w dniu wydania ITC.
a) Klub pozyskujący zawodnika, na podstawie umowy transferu definitywnego – odpłatnego lub nieodpłatnego, zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego
ZPN 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa niż określona w pkt. 5a.
b) Klub pozyskujący zawodnika, na podstawie umowy transferu czasowego – odpłatnego lub nieodpłatnego, zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego
ZPN 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa niż określona w pkt. 6a.
c) Klub pozyskujący zawodnika wolnego (czyli takiego, który nie jest związany z klubem kontraktem/umową ani nie ma obowiązującej deklaracji gry amatora lub
na podstawie decyzji Komisji Rozgrywek PZPN/ZPN) jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego ZPN 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za
wyszkolenie lub kwoty odstępnego, przy czym wpłata nie może być niższa niż określona w pkt. 7
d) Niezależnie od opłat, o których mowa w pkt. 3a, 3b i 3c, klub pozyskujący zawodnika zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej: dla
zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy – 2 500 zł, dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi – 1 500 zł, dla zespołów uczestniczących
w rozgrywkach II ligi – 1 000 zł.
e) Niezależnie od opłat, o których mowa w pkt. 3a, 3b, 3c i 3d, w przypadku przejścia zawodnika do innego ZPN, klub pozyskujący zawodnika, zobowiązany jest
dokonać wpłaty na konto związku piłki nożnej, za uzyskanie danych o karalności i wyrejestrowanie zawodnika, w wysokości określonej w pkt. 8.
Klub pozyskujący zobowiązany jest do dokonania wpłaty w dniu wystąpienia o potwierdzenie zawodnika w macierzystym Związku Piłki Nożnej.
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Poziom uczestnictwa w rozgrywkach.
5.
a)

b)

6.
a)

b)

7.

8.

9.

10.

ExtraKlasa*

I liga*

II
liga*

III
liga*

IV
liga*

W razie potwierdzenia zawodnika na mocy transferu definitywnego odpłatnego lub nieodpłatnego:
klub pozyskujący (dla zespołów
uczestniczących w rozgrywkach*)
2000,00 1500,00 1000,00 750,00 400,00
wpłaca przynajmniej:
klub odstępujący (dla zespołów
uczestniczących w rozgrywkach*)
2000,00 1500,00 1000,00 750,00 400,00
wpłaca przynajmniej:

Klasa
okręgowa*

A
klasa*

B klasa
i III liga
kobiet*

Extrai I liga
kobiet*

II liga
kobiet*

Junior,
Jun. mł.
*

200,00

100,00

60,00

200,00

150,00

-----

200,00

100,00

60,00

200,00

150,00

-----

300,00
4000,00 3000,00 2000,00 1500,00 800,00
400,00
200,00 120,00
400,00
-----Łączna opłata:
W razie potwierdzenia zawodnika na mocy transferu czasowego odpłatnego lub nieodpłatnego:
klub pozyskujący (dla zespołów
uczestniczących w rozgrywkach*)
1000,00 750,00
750,00
450,00 200,00
100,00
50,00
30,00
150,00 100,00
-----wpłaca przynajmniej:
klub odstępujący (dla zespołów
uczestniczących w rozgrywkach*)
1000,00 750,00
750,00
450,00 200,00
100,00
50,00
30,00
150,00 100,00
-----wpłaca przynajmniej:
2000,00 1500,00 1500,00 900,00
400,00
200,00
100,00
60,00
300,00
200,00
-----Łączna opłata:
W razie potwierdzenia zawodnika wolnego,
klub pozyskujący (dla zespołów
4000,00 3000,00 2000,00 1500,00 800,00
400,00
200,00 120,00
400,00 300,00
-----uczestniczących w rozgrywkach*)
wpłaca przynajmniej:
Za wyrejestrowanie i uzyskanie danych o
750,00
500,00
500,00
300,00 150,00
150,00
150,00 150,00
0,00
0,00
150,00
karalności, przy przejściu zawodnika do innego
ZPN, klub pozyskujący wpłaca (w przypadku
Powyższe opłaty za wyrejestrowanie i uzyskanie danych o karalności nie są pobierane
zawodników uczestniczących w klubie
w przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego po upływie okresu czasowego transferowania.
odstępującym w rozgrywkach*):
UWAGA! Jeżeli w umowie transferowej nie ma zapisu, że każdy klub ponosi swoje koszty związane z transferem, całość kosztów (część za klub pozyskujący i
część za klub odstępujący) ponosi klub pozyskujący.

W przypadku ponownego uprawnienia zawodnika w tym samym oknie transferowym do wyższej klasy, niż klasa, do której ten sam klub w tym samym oknie
transferowym już dokonał uprawnienia tego zawodnika, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty z tego tytułu w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy
wysokością już uiszczonej opłaty, a opłaty należnej z tytułu uprawnienia zawodnika do klasy, do której zostaje on uprawniony. Różnica jest płatna na rzecz
Podkarpackiego ZPN.
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ZAŁĄCZNIK NR 4
Pkt.

- TARYFIKATOR OPŁAT ZA NAPOMNIENIA ORAZ OPŁAT REGULAMINOWYCH (W PLN) –

Rodzaj przewinienia

Zespół
IV ligi

Zespół
Klasy
okręgowej

Zespół
A klasy

Zespół
B klasy

Zespół
młodzież.

I. TARYFIKATOR OPŁAT ZA NAPOMNIENIA
PRZEWINIENIA ZWIĄZANE Z GRĄ
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

2.

3.

Zawodnik (senior), który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę), zostaje nałożona opłata w wysokości:
Przy trzecim napomnieniu (żółta kartka)
60,00
50,00
50,00
50,00
Przy czwartym napomnieniu (żółta kartka)
Kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczuPrzy szóstym napomnieniu (żółta kartka)
120,00
100,00
80,00
80,00
Przy ósmym napomnieniu (żółta kartka)
Kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczuPrzy dziewiątym napomnieniu (żółta kartka)
180,00
150,00
120,00
120,00
Przy dwunastym napomnieniu (żółta kartka)
Kara dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczówPrzy trzynastym i każdym kolejnym napomnieniu (żółta kartka)
240,00
200,00
180,00
180,00
Przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itp.) karą
dyskwalifikacji w wymiarze
Kara dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczówrunda jesienna – 500 zł
Kluby 4 ligi płacą przed rozpoczęciem danej rundy opłatę ryczałtową za kartki w wysokości
runda wiosenna 1000 zł
Aby zawodnik zobowiązany do zapłaty opłaty pieniężnej z powodu kolejnych żółtych kartek mógł uczestniczyć w następnym meczu mistrzowskim wprowadza się zasadę
zbiorczego rozliczenia klubów za żółte kartki po każdej rundzie rozgrywkowej. Wpłaty należy dokonać dopiero na podstawie noty księgowej wystawionej klubowi przez
Podkarpacki ZPN. Zapłatę należy uiścić w terminie 7 dni od otrzymania faktury.
Zawodnik, który w czasie zawodów pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą kartkę), zostaje automatycznie nałożona opłata w wysokości :
Przy siódmym napomnieniu
200,00
200,00
200,00
200,00
-

II. TARYFIKATOR OPŁAT REGULAMINOWYCH

4.
5.

6.

UTRZYMANIE BEZPIECZEŃSTWA
I PORZADKU NA OBIEKCIE PIŁKARSKIM
W przypadku braku obecności kierownika ds. bezpieczeństwa/osoby odpowiedzialnej za
bezpieczeństwo oraz zgodnej z regulaminem ilości służb informacyjno-porządkowych lub
do 1000 zł
do 800 zł
do 800 zł
opuszczenie terenu imprezy przed opuszczeniem stadionu przez kibiców na klub zostanie
nałożona opłata w wysokości
Za brak spikera lub prowadzenie pełnej i fachowej informacji bez odpowiednich uprawnień na
do 500 zł
do 500 zł
do 300 zł
klub będzie nakładana opłata w wysokości:
Pierwszy przypadek: upomnienie
Klubom 4 ligi za brak filmowania całego przebiegu meczu, brak przesłania nagrania wraz z
Drugi przypadek – 200,00
wyciętymi plikami w terminie 24 godzin na klub będzie nakładana opłata w wysokości
Trzeci i kolejny przypadek – 300,00

do 300 zł

do 300 zł
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NIESPORTOWE ZACHOWANIE
Pkt
7.
8.
9.

10.

Zespół
Rodzaj przewinienia
Zespół IV ligi Klasy Okręgowej
do 1200,00
do 800,00
W przypadku zdekompletowania drużyny na klub nakłada się opłatę w wysokości
W przypadku nie przybycia, przerwania i zakończenia meczu z winy jednego lub obu uczestników
zawodów, przed upływem ustalonego czasu gry, na winny klub/kluby zostanie nałożona opłata w do 3000,00
do 1500,00
wysokości
Brak opieki medycznej lub noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje nałożenie na gospodarzy
opłaty w wysokości:
do 400,00
do 300,00
PRZEWINIENIA SZCZEGÓLNE, DOTYCZĄCE SĘDZIÓW

Zespół
A klasy
do 500,00

Zespół
B klasy
do 300,00

Zespół
młodzież.
do 300,00

do 1200,00

do
1000,00

do 1000,00

do 200,00

do 200,00

do 200,00

Za ponowne w tym samym sezonie nieterminowe przesłanie SMS-u z wynikiem meczu, nakłada się opłatę w wysokości od 100,00 do 500,00
INNE OPŁATY

11.
12.
13.
a)
b)
c)
14.
15.

a)
b)

Brak wypełnienia sprawozdania w systemie Extranet
Brak przestrzegania gry w kolorystyce strojów innej aniżeli klub gospodarzy

do 200,00
do 200,00

do 200,00
do 200,00

do 200,00
-

do 200,00
-

do 200,00
-

W przypadku braku trenera na zawodach, nie przebywanie na ławce rezerwowej, jak również prowadzenia zespołu przez trenera nie posiadającego przy sobie ważnej licencji
stosuje się opłaty w wysokości
pierwszy mecz
do 4000,00
do 2000,00
do 1000,00
do 1000,00
do 500,00
drugi mecz
do 6000,00
do 3500,00
do 1500,00
do 1500,00
do 1000,00
trzeci i kolejny mecz
walkower
walkower
walkower
walkower
walkower
Niezależnie od sankcji regulaminowych określonych w § 25 ust. 1,2,3 (wycofanie z rozgrywek),
do 3000,00
do 1500,00
do 1500,00
do 1500,00
w rozgrywkach seniorów nakłada się opłatę w wysokości:
Niezależnie od sankcji regulaminowych określonych w § 25 ust. 1,2,3 (wycofanie z rozgrywek), w rozgrywkach młodzieżowych nakłada się opłatę w wysokości:
Podkarpacka Liga Juniorów starszych i młodszych - do 1500 zł,
pozostałe rozgrywki ligowe - do 1000 zł

16.
Brak dodania funkcji trenera w systemie Extranet

Pierwszy przypadek – 50,00
Drugi przypadek – 100,00
Trzeci i każdy kolejny - 200,00

Najniższa opłata nakłada na klub wg. załącznika nr 4 niniejszego Regulaminy wynosi 100,00
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ZAŁĄCZNIK NR 5

- OGÓLNE ZASADY ROZGRYWEK - KATEGORIE WIEKOWE, RODZAJE ROZGRYWEK, SKRÓCONE
PRZEPISY GRY, WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH –

1.
2.
3.
4.

Kat. wiek.
Rocznik
Oznacz. UEFA
Kategoria
rozgrywek

Senior
Nielimitowany
Senior

Klasa rozgr.

IV liga, klasa wojewódzkie,
okręgowa, A klas Okręgowe,
klasa, B klasa klasy A juniorów

Senior

U-19
2004
A1

U-18
2005
A2

Junior starszy

U-17
2006
B1

U-16
2007
B2

U-15
2008
C1

U-14
2009
C2

U-13
2010
D1

U-12
2011
D2

Junior młodszy

Trampkarz

Młodzik

Ekstraklasa
I Liga, II Liga

Ekstraklasa
I Liga, II Liga

Ekstraklasa
I Liga, II Liga

U-11
2012
E1

U-10
2013
E2

Orlik

U-9
2014
F1

U-8
2015
F2

Żak

Ligi

5.

6.

7.

Limit wiekowy

Gra dziewcząt

Zawodnicy
podstawowi
Zawodnicy
9.
rezerwowi
Min. liczba
10. zawodników
8.

Zawodnicy
11. młodzieżowi
Minimalna
12. wymagana
licencja

trenerska

Zawodnicy,
którzy
ukończyli 16
rok życia
(wyj. §17 ust.8)
Nie mogą grać
kobiety, dla nich
przewidziane są
seniorskie ligi
kobiece

Zawodnicy urodzeni w roku odpowiednim dla danej kategorii wiekowej

Nie mogą grać całe drużyny dziewcząt (dla nich jest
przewidziana IV liga kobiet). Mogą grać natomiast
drużyny mieszane. Dziewczęta w takim przypadku
mogą być maksymalnie do 2 lat starsze od rocznika
danej kategorii wiekowej

Turniejowe
rozgrywki

Turniejowe
Rozgrywki

Zawodnicy urodzeni w roku
odpowiednim dla tej kategorii
wiekowej i młodsi

Mogą grać całe drużyny dziewcząt oraz drużyny mieszane. Dziewczęta w takim
przypadku mogą być maksymalnie do 2 lat starsze od rocznika danej kategorii
wiekowej

11 (10+1)

11 (10+1)

11 (10+1)

11 (10+1)

9 (8+1)

7 (6+1)

5 (4+1)

7

7

7

7

9

11

13

7

7

7

7

6

5

4

Przyjmuje się, iż zawodnikiem o statusie młodzieżowca jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie lub szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN, który w roku
kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego ukończył 21 rok życia oraz zawodnik młodszy (w sezonie 2022/2023 są to zawodnicy urodzeni w
roku 2002 i młodsi). Zawodnik szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN oznacza zawodnika, który – bez względu na swoją narodowość lub wiek – był lub może być
zarejestrowany w klubie lub klubach zrzeszonych w PZPN, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 miesięcy pomiędzy 15 rokiem życia (lub
rozpoczęciem sezonu podczas którego zawodnik kończy 15 rok życia) i 21 rokiem życia (lub końcem sezonu podczas którego zawodnik kończy 21 rok życia).
IV Liga – UEFA A
K.O. – UEFA B
A i B Klasa Grassroots C

UEFA B

Grassroots C
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13. Ilość zmian

1.
2.
3.
4.

Kat. wiek.
Rocznik
Oznacz. UEFA
Kategoria
rozgrywek

7

6

Senior
Nielimitowany
Senior
Senior

U-19
2003
A1

Zmiany powrotne

7

U-18
2004
A2

Junior starszy

U-17
2005
B1

U-16
2006
B2

Junior młodszy

U-15
2007
C1

U-14
2008
C2

Trampkarz

U-13
2009
D1

U-12
2010
D2

Młodzik

U-11
2011
E1

U-10
2012
E2

Orlik

U-9
2013
F1

U-8
2014
F2

Żak

Zalecane do 60 min. gry
Zalecane do 60 min.
jednego zawodnika
gry jednego zawodnika
(system turniejowy:
(system turniejowy:

Czas trwania
14. zawodów

2 x 45 min.

2 x 45 min.

2 x 40 min.

2 x 30 min.

15. Czas trwania

2 x 15 min.

2 x 15 minut

2 x 10 min.

2 x 7 min.

3 drużyny 2 x 20 min.,
4 drużyny 2 x 15 min.,
5 drużyn 2 x 12 min.)

3 drużyny 2 x 15 min.,
4 drużyny 2 x 12 min.
5 drużyn 2 x 10 min.)

Nie ma dogrywki, od razu rzuty karne

dogrywki

Dopuszczalny
16. czas
gry zawodnika

17. Boisko

18.

Bramki

19. Piłki
20. Obuwie

a) Jeżeli zawodnik, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w
spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry
b) Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie
traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry;
c) Szczegółowy opis znajduje się w § 20
Pełnowymiarowe, trawiaste lub sztuczne, zalecane 105 x 68 m*, posiadające aktualną
70-75 m x
50–60 m x
40-46 m x
weryfikację dla danej klasy rozgrywkowej, określone w licencji dla klubu.
45-68 m
26–30 m,
26-30 m
Minimalne wymogi wielkości pola gry:
p.k.18x9m
p.k.15x9m
p.k.11x7m
a) w IV lidze długość nie mniejsza niż 100 m, szerokość nie mniejsza niż 60 m,
b) w klasie Okręgowej długość nie mniejsza niż 100m, szerokość nie mniejsza niż 55m,
dopuszczalne
dopuszczalne
dopuszczalne
c) w klasie A długość nie mniejsza niż 95 m, szerokość nie mniejsza niż 55 m,
stożki do
stożki do
stożki do
d) w kasie B długość nie mniejsza niż 90 m, szerokość nie mniejsza niż 45 m,
oznaczenia linii
oznaczenia linii
oznaczenia linii
e) w rozgrywkach Wojewódzkich Lig juniorów, Trampkarzy 100 x 55 m
boiska
boiska
boiska
f) w rozgrywkach Lig Podokręgów Juniorów i Trampkarzy 90 x 45 m
7,32 x 2,44 m
5x2m
3 x 1,55 m
słupki i poprzeczka o średnicy 10–12 cm
Bramki ze względów bezpieczeństwa muszą być przytwierdzone do podłoża w taki sposób, aby się nie przewróciły
Piłka nr 5
Na boiskach naturalnych „wkręty” lub „lanki”
Na boiskach ze sztuczną nawierzchnią “lanki”
lub „mixy”

Piłka nr 4
„Lanki”
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21. Rzut karny

11 m

22. Odległość muru
1.
2.
3.
4.

Kat. wiek.
Rocznik
Oznacz. UEFA
Kategoria
rozgrywek

23. Rzut rożny

24. Wrzut z autu

Rzut od bramki i
wprowadzenie
25. piłki do gry
przez bramkarza

9m
9,15 m

Senior
Nielimitowany
Senior
Senior

U-19
2003
A1

U-18
2004
A2

Junior starszy

U-17
2005
B1

U-16
2006
B2

Junior młodszy

Z pola rożnego

Standardowo

Standardowo

Rozpoczęcie i
26. wznowienie gry

Standardowo

27. Rzuty wolne

Standardowo

28. Kary

29. Spalony
30. Ochraniacze

7m
5m

U-15
2007
C1

U-14
2008
C2
Trampkarz

U-13
2009
D1

U-12
2010
D2

Młodzik
Punkt środkowy
pomiędzy linią
boczną, a linią pola
karnego – ok. 26m)

U-11
2011
E1

U-10
2012
E2

U-9
2013
F1

Orlik

U-8
2014
F2

Żak

Z pola rożnego

Zawodnik samodzielnie wprowadza
piłkę nogą po ziemi – nie może
wcześniej wykonać podania. Odległość
przeciwnika 3 m. Z autu nie można
zdobyć bezpośrednio bramki (musi
nastąpić podanie)

Do połowy boiska
Nie można zdobyć bramki
bezpośrednio
Bramkę bezpośrednio można zdobyć
tylko z połowy przeciwnika

2min., 2 min.,
wykluczenie
(zmiana
2min., 2 min.,
Kartki: żółta, czerwona
zawodnika
wykluczenie
ukaranego na 2
kończy grę, zespół min – zespół gra
gra w komplecie)
w komplecie)
Obowiązuje
Nie obowiązuje
We wszystkich rozgrywkach zawodnicy zobowiązani są posiadać ochraniacze goleni.
2min., 2 min.,
wykluczenie
(zawodnik
wykluczony
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Dokumenty
31. zawodników

Dokument tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa, e-dowód itp. a w przypadku zawodników
niepełnoletnich
legitymacja szkolna lub karta rowerowa z aktualnym zdjęciem oraz pieczęcią na zdjęciu i legitymacji/karcie.

ZAŁĄCZNIK NR 6

- OPŁATY REGULAMINOWE Z TYTUŁU UCZESTNICTWA W ROZGRYWKACH (W PLN) Kluby

Pkt.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Rodzaj należności (opłaty)
Składka członkowska klubów
Wpisowe do rozgrywek
Opłata ryczałtowa klubów (wpisowe, składka członkowska,
uprawnienia zawodników do gry)
Wydanie licencji klubowych

10.
11.

Kluby

Kluby

Kluby

12,00
6000,00

I ligi
12,00
4000,00

II ligi
12,00
2000,00

III ligi
12,00
2000,00

IV ligi
-

Kluby
Klasy
okręgowej
-

-

-

-

-

-

-

-

1300,00
250,00

1000,00
200,00

Ekstraklasa

Weryfikacja boiska (opłata dla członka Komisji Weryfikacyjnej za każde 300,00 220,00
boisko)
Drugi zawodnik do
klubu
Trzeci i kolejny
Potwierdzenie do gry zawodnika z spoza Unii Europejskiej
zawodnik do klubu
Zmiana daty lub godziny spotkania w trybie par.24 pkt.11
(od 3 do 7 dni)
Kaucja protestowa
Kaucja odwoławcza – sprawy przed Komisją Odwoławczą
Podkarpackiego ZPN

9.

Kluby

180,00

140,00

100,00

80,00

Kluby
Osoby
Młodz. i
A klasy B klasy Kobiece fizyczne
12,00
Kluby

Kluby

650,00 300,00
100,00 100,00 100,00
60,00

60,00

-

100,00 - (Liga Woj.)
60,00 - (Ligi Okr.)

-

-

1000,00

1000,00

1000,00 1000,00

-

-

-

2000,00

2000,00

2000,00 2000,00

-

-

-

200,00

200,00

200,00 200,00 100,00

-

-

-

300,00

300,00

300,00 300,00 300,00

300,00

150,00-opłata za orzeczenia od organów
dyscyplinarnych
300,00 – opłata za orzeczenia od innych organów

350,00
lub
700.00

Wydanie (przedłużenie) licencji trenerskiej (w trybie zwyczajnym) przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych rundy jesiennej - czerwiec/lipiec oraz przed rozpoczęciem
rozgrywek ligowych rundy wiosennej - styczeń/luty) uprawniającej do prowadzenia zespołów (opłata za 1 rok ważności licencji):
- UEFA A – 150 zł
- UEFA B / PZPN B / UEFA C – 50 zł
Wydanie (przedłużenie) licencji trenerskiej (w dowolnym czasie w trybie nadzwyczajnym) uprawniającej do prowadzenia zespołów (opłata za 1 rok ważności licencji):
- UEFA A – 450 zł
- UEFA B / PZPN B / UEFA C / PZPN C – 150 zł
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Załącznik nr 8- Informacja Klubu Gościa

I N F O R M A C J A KLUBU GOŚCIA (IKG) – IV LIGA
Informacja Klubu Gościa
I . INFORMACJE OGÓLNE
KLUB …………………………………………………………….informuje , że na meczu
Gospodarze (nazwa drużyny)
Gości (nazwa drużyny)
rozegranego na stadionie w …………………………………………..
Data :
Godz.
Zorganizowana grupa kibiców gości będzie liczyć
………………………. osób
II. OSOBY KONTAKTOWE .
1. Osobą wyznaczoną do reprezentowania Klubu we wszystkich sprawach dotyczących Bezpieczeństwa
oraz reprezentującą Klub będzie :
Imię i nazwisko

Funkcja w Klubie

Przedstawiciel kibiców

Telefon

Podkarpacki ZPN informuje, że osoba wyznaczona do reprezentowania Klubu ma prawo kontaktować się z Delegatem
Meczowym, w szczególności w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, sposobu przyjmowania kibiców oraz opuszczenia
przez nich stadionu po zawodach .

III. SPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
Spodziewana liczba
kibiców gości

Spodziewany czas
przyjazdu

Środki transportu

Własne samochody

Kolej : …………….
Autokar / Bus : …………..
ile : …………..
Ostatnie doświadczenia w przypadku organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców (a związane z zachowaniem
kibiców podczas meczów wyjazdowych)
poprawnie / nie poprawnie

Klub ( pieczątka)

Imię i nazwisko ( funkcja w klubie )

IV. ZASADY DOSTARCZANIA (IKG)
W przypadku organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców niniejsza INFORMACJA KLUBU GOŚCIA ( IKG )
musi zostać dostarczona do Podkarpackiego ZPN e-mail : podkarpacki@zpn.pl do 72 godz. przed meczem (liczy się
godzina rozpoczęcia meczu).
Klub, którego zorganizowana grupa kibiców zamierza uczestniczyć w meczu wyjazdowym jest zobowiązany w terminie
nie krótszym niż 72 godz. przed meczem wysłać zapotrzebowanie do organizatora zawodów na zakup biletów
wypełniając IKG, a na 48 godzin przed meczem przesłać do organizatora zawodów listę kibiców (imię, nazwisko, pesel)
autoryzowaną przez klub oraz do Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Podkarpackiego ZPN e-mail:
podkarpacki@zpn.pl.
Brak spełnienia tych wymogów lub wysłanie w terminie krótszym niż 72 godz. stanowi, że gospodarz zawodów nie ma
obowiązku przyjmowania grupy kibiców gości (§ 28, ust. 7 Regulaminu rozgrywek sezon 2021/2022 ).
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REGULAMIN ROZGRYWEK O WOJEWÓDZKI PUCHAR POLSKI W SEZONIE
2021/2022
Rozgrywki o Puchar Polski, na szczeblu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej są imprezą piłkarską,
mającą na celu wyłonienie najlepszej drużyny, która przystąpi do rywalizacji o to trofeum na szczeblu
centralnym w sezonie 2023/2024.

1. ORGANIZATOR
1.1. W pierwszym etapie rozgrywki prowadzone będą na terenach działania OZPN Jarosław, Krosno
oraz w Podokręgach Rzeszów-Dębica oraz Stalowa Wola . Zakończenie pierwszego etapu
rozgrywek musi nastąpić do 15 maja 2023 roku.
1.2. W drugim etapie udział wezmą zwycięzcy rozgrywek z pierwszego etapu z terenu działania
OZPN Jarosław i Krosno oraz zwycięzcy rozgrywek Podokręgu Rzeszów-Dębica oraz Stalowa
Wola.
1.3. Zestawienie par w drugim etapie będzie losowane przez Wydział Gier Podkarpackiego Związku
Piłki Nożnej.
1.4. Orzecznictwo dyscyplinarne w sprawie zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do
wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu należy do organów
dyscyplinarnych Podkarpackiego ZPN, chyba że ze względu na właściwość przedmiotową
sprawa zastrzeżona jest do rozpoznania przez Komisję Dyscyplinarną PZPN.

2. CYKL ROZGRYWEK
2.1

Cykl rozgrywek na szczeblu Podkarpackiego ZPN rozpoczyna się 1 lipca 2022 roku, a kończy się
30 czerwca 2023 roku i ma wyłonić jeden zespół, który weźmie udział w rozgrywkach na
szczeblu centralnym w sezonie. 2023/2024
Cykl rozgrywek w sezonie 2023/2024 na szczeblu centralnym zostanie określony w regulaminie
wydanym przez PZPN.

2.2

3. UCZESTNICTWO
3.1

3.2
a)
b)

3.3
a)

b)

W rozgrywkach o Puchar Polski uczestniczą obowiązkowo drużyny III i IV ligi oraz Ligi
Okręgowej. Pozostałe drużyny tj. klasy A, B oraz drużyny niezrzeszone biorą udział na
zasadzie dobrowolności. Drużyny klasy okręgowej w wyjątkowych sytuacjach za zgodą organu
prowadzącego rozgrywki, mogą wycofać się z rozgrywek Pucharu Polski najpóźniej 14 dni
przed planowanym rozpoczęciem.
Drużyny niezrzeszone, przystępując do rozgrywek Pucharu Polski, przedstawiają pisemne
oświadczenie w którym:
zobowiązują się do zapoznania się i przestrzegania powyższych przepisów,
wyznaczają osobę / osoby, które będą bezpośrednio odpowiedzialne: finansowo i cywilnie za
wszelkie kary orzeczone w pierwszym etapie przez poszczególne Komisje Dyscypliny, a w
drugim etapie przez Wydział Dyscypliny Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje do stosowania
następujących zasad:
Zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie tego
samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej. Jeżeli jedna z tych
drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej 3 zawodników drużyny
wyeliminowanej może grać w poszczególnym meczu w tej drużynie swego klubu, która
zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.
Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w
których one aktualnie występują – I drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej
klasie rozgrywkowej, itd.
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3.4

W rozgrywkach Pucharu Polski mogą brać udział wyłącznie uprawnieni zawodnicy
klubu/drużyny, którzy ukończyli 16 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy
organ prowadzący rozgrywki nożnej może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika,
który ukończył 15 rok życia. W takim przypadku wymagana jest decyzja właściwego organu
Podkarpackiego ZPN, która zostanie wydana po złożeniu przez zainteresowany Klub
następującej dokumentacji:
a) pisemny wniosek Klubu z uzasadnieniem,
b) pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na grę zawodnika w rozgrywkach
seniorów,
c) orzeczenie wydane przez przychodnię sportowo-lekarską (lekarza sportowego) o braku
przeciwwskazań zdrowotnych zawodnika do uczestnictwa w rozgrywkach seniorów.
3.5
Kluby/drużyny uczestniczące w rozgrywkach na szczeblu Podkarpackiego ZPN nie są
zobowiązane do wypełniania wymogów wynikających z przepisów licencyjnych w zakresie
udziału w meczach zawodników o statusie młodzieżowca.
3.6
Zawodnik, po zmianie przynależności klubowej, może występować w meczach pucharowych
nowego klubu, nawet jeśli w tym samym sezonie wystąpił w meczu pucharowym
poprzedniego klubu. W takim przypadku liczą się żółte kartki i obowiązują kary otrzymane w
pierwszym klubie.

4. ZASADY AWANSU - JEDEN MECZ
4.1
4.2

4.3

Czas trwania zawodów wynosi 2x45 minut.
W pierwszym etapie rozgrywek, w przypadku wyniku remisowego w normalnym czasie gry
organ prowadzący rozgrywki może zarządzić dogrywkę 2x15 minut lub serię rzutów
karnych.. Jeżeli po dogrywce nadal będzie remis sędzia zawodów zarządza wykonywanie
rzutów karnych – według obowiązujących przepisów.
Wszystkie rzuty karne muszą być wykonywane do tej samej bramki. O wyborze bramki
decyduje sędzia główny zawodów. Uznanie gola może nastąpić tylko z rzutu
bezpośredniego. Zdobyte gole z tzw. „dobitki” są nieważne.

5. ZASADY OGÓLNE
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn. że zespoły przegrywające
odpadają z dalszej rywalizacji.
Gospodarzami meczów we wszystkich rundach poza meczem finałowym są drużyny
występujące w niższych klasach rozgrywkowych. Natomiast w przypadku zespołów tej
samej klasy rozgrywkowej - gospodarza wyznacza się drogą losowania.
Drużyny występujące w zawodach pucharowych na szczeblu Podkarpackiego ZPN,
uprawnione są do wymiany 6 zawodników przez cały okres trwania gry.
Zawody o Puchar Polski na szczeblu Podkarpackiego ZPN będą rozgrywane według
obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi przez
PZPN i Podkarpacki ZPN.
Zawodnicy, którzy otrzymali drugą i czwartą żółtą kartkę w rozgrywkach pucharowych
pauzują jeden mecz. Zawodnicy, którzy otrzymają szóstą żółtą kartkę i każdą następną
pauzują dwa mecze, natomiast siódmą i każdą kolejną żółtą dodatkowo zostają ukarani karą
pieniężną w wysokości określonej w pkt. 4 zał. nr 4 do Regulaminu rozgrywek mistrzowskich
Podkarpackiego ZPN w sezonie 2022/2023. Kary za czerwone kartki zgodnie z Regulaminem
Dyscyplinarnym PZPN.
Żółte kartki otrzymane przez zawodników w czasie meczów na szczeblu Podkarpackiego
ZPN w przypadku awansu do II etapu na szczeblu centralnym ulegają anulowaniu.
Kary za czerwone kartki i żółte kartki, otrzymane przez zawodników drużyn uczestniczących
w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu Podkarpackiego ZPN edycji 2021/2022 i nie
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5.8.
5.9.

wykonane w ich trakcie, pod rygorem walkowera muszą zostać wykonane w edycji
2022/2023. Kary za czerwone kartki i żółte kartki, otrzymane przez zawodników drużyn
uczestniczących w I etapie rozgrywek na szczeblu Podkarpackiego ZPN, wykonywane są w
kolejnych etapach lub cyklach rozgrywek Pucharu Polski. Kartki żółte i czerwone otrzymane
przez zawodników w rozgrywkach pucharowych liczone są niezależnie od kartek
otrzymanych w rozgrywkach ligowych (mistrzowskich).
Wyznaczenie terminów rozgrywania meczów pucharowych na szczeblu Podkarpackiego
ZPN należy wyłącznie do kompetencji organów prowadzących rozgrywki.
W przypadku, gdy do rozgrywek w poszczególnych rundach przystąpi nieparzysta lub nie
wystarczająca ilość drużyn, wówczas jedna lub kilka z nich wyłoniona(e) w drodze losowania
otrzyma tzw. wolny los i automatycznie uzyskuje awans do następnej rundy rozgrywek.

6. ZASADY
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5

Terminy oraz miejsca rozegrania finałów na terenie działania OZPN/Podokręgów ustalają
organy prowadzące rozgrywki.
W meczach finałowych na szczeblu działania OZPN/Podokręgów a także w finale na szczeblu
wojewódzkim dany Podokręg lub Podkarpacki ZPN może pokryć część kosztów związanych z
organizacją zawodów. Pozostałe koszty pokrywa gospodarz zawodów, a w przypadku gry na
neutralnym boisku, wszelkie koszty pokrywane są po połowie przez obydwie drużyny.
Finaliści rozgrywek w mogą otrzymać nagrody finansowe ufundowane przez Podkarpacki
ZPN/Podokręg.
Losowania par półfinałowych na szczeblu Podk. ZPN dokona Wydział Gier Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej.
W przypadku nie przystąpienia klubu do meczu półfinałowego lub finałowego Wojewódzkiego
pucharu Polski, klub zostanie ukarany walkowerem oraz opłatą regulaminową w wysokości
5000 złotych (pięć tysięcy złotych)

7. NAGRODY
7.1

7.2

Klub, który zdobędzie pierwsze miejsce w rozgrywkach na szczeblu Podkarpackiego ZPN
a) otrzymuje puchar,
b) otrzymuje pamiątkowe medale (30 szt.),
c) reprezentuje Podkarpacki ZPN na szczeblu centralnym, pod warunkiem wypełnienia
wymogów licencyjnych, określonych odrębnymi przepisami PZPN,
d) otrzymuje od PZPN nagrodę w wysokości 40 000 zł netto.
Klub który zajmie drugie miejsce (finalista Pucharu Polski na szczeblu Podkarpackiego ZPN)
otrzymuje pamiątkowe medale (30 szt.) oraz nagrodę od PZPN w wysokości 10 000 zł netto.

8. SĘDZIOWIE
8.1. Obsadę sędziowską w pierwszym etapie wyznaczają Kolegia Sędziów Podkarpackiego
ZPN/Podokręgów a w drugim etapie wyznacza Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej.

9. KOSZTY ORGANIZACJI ZAWODÓW I KARY
8.2. Zawody organizuje klub będący gospodarzem i pokrywa wszystkie koszty związane z
organizacją zawodów. Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.
8.3. W przypadku nie przystąpienia do rozgrywek, wycofania z rozgrywek albo nierozegrania
meczu, na klub zostanie nałożona opłata regulaminowa w wysokości:
a) III liga
- 3000,00 zł
b) IV liga
- 2000,00 zł
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c) Klasa okręgowa
d) kluby A, B klasy oraz niezrzeszone

- 1000,00 zł
- 500,00 zł.

10. PROTESTY
10.1 Ewentualne zastrzeżenia dotyczące przebiegu zawodów na szczeblu Podkarpackiego ZPN mogą
być składane w formie pisemnego protestu do organu prowadzącego rozgrywki w terminie do
48 godzin po zawodach.

11. ZASADY INTERPRETACJI
11.1 Niniejszy regulamin obowiązuje w rozgrywkach Pucharu Polski organizowanych przez
Podkarpacki ZPN, Podokręgi PN.
11.2 W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w
niniejszym regulaminie z wyjątkiem zmian wynikających z Uchwał Zarządu PZPN podjętych po
uchwaleniu regulaminu.
11.3 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Wydziałowy Gier Podkarpackiego ZPN i
Zarządowi Podkarpackiego ZPN. Interpretacja przyjęta przez Wydział Gier może zostać
zmieniona przez Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
11.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin
Rozgrywek na sezon 2022/2023.
11.5 Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2022/2023.
11.6 Niniejszy regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie
Uchwałą nr 53/VI/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku.
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