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111 
Uchwała nr VII/111 z dnia 12 lipca 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I ligi w Piłce Nożnej Kobiet na 

sezon 2019/2020 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo I ligi  w Piłce Nożnej na sezon 2019/2020  
w następującym brzmieniu: 

 
REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO I LIGI W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET  

NA SEZON 2019/2020 
 

§ 1 
 

W sezonie 2019/2020 w rozgrywkach I ligi kobiet bierze udział 24 drużyny, w 2 grupach 12-to 

zespołowych.  

 
§ 2 

 
1. Rozgrywki I ligi kobiet prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

2. Kluby biorące udział w rozgrywkach I ligi kobiet muszą posiadać sekretariat z linią telefoniczną, 

faksową oraz adres e-mail. 

3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I ligi kobiet zobowiązane są do umieszczenia  

na koszulkach naszywek z logotypem I ligi kobiet pod rygorem sankcji dyscyplinarnych. 

4. Na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek sezonu 2019/2020 kluby I ligi kobiet zobowiązane są 

do dokonania przedpłaty w wysokości 350 PLN na poczet przyszłych kar za żółte kartki. 

 
§ 3 

 

1. Zawody o mistrzostwo I ligi kobiet rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry, zgodnie  

z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN. 

2. Rozgrywki I ligi kobiet prowadzone są w terminach ustalonych przez PZPN. 

3. Szczegóły dotyczące Praw Marketingowych oraz Praw Telewizyjnych (Medialnych) reguluje 

załącznik nr 1 do Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I ligi w piłce nożnej kobiet na sezon 

2019/2020. 

 
§ 4 

 
1. Kluby biorące udział w zawodach o mistrzostwo I ligi kobiet w sezonie 2019/2020 muszą 

posiadać dodatkowo jedną drużynę młodzieżową zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) drużyna biorąca udział w rozgrywkach CLJ U-17; 

b) drużyna biorąca udział w rozgrywkach CLJ U-15; 

c) kobiecy zespół rywalizujący w regularnych wojewódzkich rozgrywkach młodzieżowych 

męskich lub żeńskich; 

2. Niewykonanie zobowiązań określonych w ust.1 niniejszego paragrafu, będzie podstawą do 

nałożenia kar dyscyplinarnych określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

 
§ 5 

 
1. W rozgrywkach o mistrzostwo I ligi kobiet, pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych 

konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodniczki potwierdzone przez 
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właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnione przez Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN w systemie Extranet.    

2. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodniczek do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem 

systemu Extranet. 

3. Wystąpienie o uprawnienie zawodniczek do gry przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem 

systemu Extranet nie będzie rozpatrywane. 

4. W zawodach o mistrzostwo I ligi kobiet mogą uczestniczyć zawodniczki, które ukończyły 16 lat.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki piłki nożnej 

może uprawnić do gry w zespole seniorek zawodniczkę, która ukończyła 15 rok życia, po spełnieniu 

wszystkich poniższych warunków: 

a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych; 

b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub 

lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodniczki  

w rozgrywkach seniorek. 

6. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz za 

ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo  

I ligi muszą być potwierdzone w Systemie Extranet przez właściwy Związek Piłki Nożnej,  

a następnie uprawnione przez PZPN, z zachowaniem wymogów określonych w Uchwale Zarządu 

PZPN nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie statusu zawodników występujących  

w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz innych Uchwałach 

PZPN. 

7.  Do klubu I ligi kobiet może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodniczek - 

cudzoziemek spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w danym meczu mistrzowskim może 

występować równocześnie na boisku tylko 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii 

Europejskiej. 

8. Zawodniczka nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.  

 
§ 6 

 
Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoje zawodniczki do 

gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:  

a) Jeżeli zawodniczka, brała 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 zawodniczek występujących na 

pozycji bramkarki);  

b) Udział zawodniczki 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) Jeżeli zawodniczka brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 

przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny 

swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie 

dotyczy zawodniczek występujących na pozycji bramkarki); 

d) Zawodniczka traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych 

spotkań mistrzowskich w danym sezonie w drużynie wyższej klasy (przepis ten nie dotyczy 

zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych); 

e) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodniczka może uczestniczyć w rozgrywkach 

klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpiła w więcej niż 50% 

rozegranych oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten nie 

dotyczy zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych). 
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§ 7 
 

1. Do wystąpienia o uprawnienie zawodniczki do gry, klub zobowiązany jest załączyć następujące 

dokumenty: 

a) umowę transferową zawartą pomiędzy klubami, określającą datę zawarcia umowy, strony 

umowy, wysokość kwoty transferowej, oraz terminy płatności – wyłącznie w przypadku 

zawodniczki pozyskanej na zasadzie transferu definitywnego lub czasowego; 

b) oświadczenie klubu odstępującego o zwolnieniu zawodniczki – w przypadku pozyskania 

zawodniczki, niezwiązanej kontraktem lub deklaracją gry amatora z innym klubem; 

c) potwierdzenie wyrejestrowania zawodniczki z ZPN właściwego dla klubu odstępującego –  

wyłącznie w przypadku gdy zmiana przynależności klubowej zawodniczki następuje pomiędzy 

klubami, członkami innych Związków Piłki Nożnej; 

d) pisemne, zgodne oświadczenie klubu i zawodniczki, na podstawie którego klub może 

zwolnić zawodniczkę z obowiązku reprezentowania klubu; 

e) egzemplarz kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, zawartego pomiędzy klubem 

a zawodniczką, o ile klub nie złożył go uprzednio; 

f) deklarację gry amatora na dany sezon rozgrywkowy w stosunku do zawodniczki  

o statusie amatora; 

g) egzemplarz oświadczenia antykorupcyjnego zawodniczki, o ile klub nie złożył go uprzednio, 

którego brzmienie, dla zawodniczki profesjonalnej, określa art. 6 ust. 6 Uchwały nr III/54 z dnia 

27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów  

w sektorze zawodowej piłki nożnej, zaś dla zawodniczki o statusie amatora - załącznik do 

Uchwały nr III/21 z dnia 26 lipca 2002 roku Zarządu PZPN – Zasady regulujące stosunki 

pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora;  

h) certyfikat transferowy zawodniczki - w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry 

zawodniczki pozyskanej z klubu zagranicznego; 

i) w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii 

Europejskiej, dokumentację potwierdzającą legalizację jej pobytu i zatrudnienia na terytorium 

RP, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku, Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 roku  

w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia 

na pracę (Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1116, z późn. zm.). 

2. Na żądanie organu prowadzącego rozgrywki, klub może być zobowiązany do przekazania 

dokumentów innych niż wymienione w ust. 1. 

 
§ 8 

 
Drużyny biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi kobiet uprawnione są do wymiany 5 

zawodniczek przez cały okres trwania gry. Każda wymiana zawodniczki może nastąpić tylko jeden 

raz w ciągu meczu. Wejście zawodniczki rezerwowej na boisko, może mieć miejsce przy linii 

środkowej, w czasie przerwy w grze. Zmiany zawodniczek należy zgłaszać u sędziego asystenta, 

wręczając mu kartkę z nazwiskiem i numerem zawodniczki schodzącej  

i wchodzącej, minutą w której następuje zmiana oraz nazwą drużyny. 

 
§ 9 

 

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 

regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych  

od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarek oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy 

dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte)  
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w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną 

nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 

okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.) należy, gdy pozwalają 

na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym. 

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest, co do 

zasady, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, który także ustala termin dokończenia 

(rozegrania) zawodów. W drodze wyjątku decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu 

podejmuje Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną 

nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 

okoliczności siły wyższej, jak określono w ust.1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia 

rozegrania spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym, w miarę możliwości konsultując 

uprzednio decyzję z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN. 

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów, 

obserwatora PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz spotkania. 

4. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji o rozegraniu  

w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie 

z przyczyn określonych w ust.1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się 

wszystkie zasady określone przepisami PZPN. 

5. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji o dokończeniu 

zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane  

w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad: 

a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem 

wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów, 

b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych, 

c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszystkie zawodniczki uprawnione do gry 

w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodniczkami: 

• które opuściły boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem 

czerwonej kartki lub w wyniku zmiany, 

• które nie były w trakcie zawodów przerwanych zawodniczkami klubu, w którego 

barwach występują w chwili dokańczania zawodów, 

• które odbywały w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości 

kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. 

6. Zawodniczka, która od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymała liczbę 

kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którą nałożono obowiązek 

odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokańczanych 

zawodach. 

 
§ 10 
 

1. Rozgrywki I ligi kobiet prowadzone są systemem jesień – wiosna. 

2. Zawody rozgrywane są systemem mecz i rewanż. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi 

zespołami dwa spotkania: jedno jako gospodarz oraz jedno jako gość zgodnie z opracowanym 

przez PZPN terminarzem.  

 
§ 11 

 
Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku 

- 3 punkty za zwycięstwo, 

- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

- 0 punktów za spotkanie przegrane. 
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§ 12 
 

1. W rozgrywkach I ligi kobiet kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych 

punktów. 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn,  

o zajętym miejscu decydują : 

1) przy dwóch zespołach:  

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn,  

c. przy dalszej równości, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są 

podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn,  

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach  

z całego cyklu rozgrywek,  

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach  

z całego cyklu,  

f. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w całym cyklu rozgrywek, 

g. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w całym cyklu 

rozgrywek. 

2) Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1) wyłącznie 

między zainteresowanymi drużynami. 

 
 

§ 13 
 

1. W sezonie 2019/2020 zespoły, które zajmą 1. miejsce w dwóch grupach I ligi kobiet, awansują 

do Ekstraligi.  

2. W sezonie 2019/2020 do II ligi kobiet spadek zanotują drużyny, które zajmą miejsca od 6 do 12  

w każdej z grup I ligi kobiet.  

3. W sezonie 2020/2021 w rozgrywkach I ligi kobiet rywalizować będzie 12 drużyn w jednej grupie. 

 
§ 14 

 
1. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich I ligi kobiet 

zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek  

do III ligi kobiet.  

2. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań  

z własnej winy, zostanie automatycznie przesunięta niżej o dwie klasy rozgrywkowe bez względu 

na liczbę zdobytych punktów. 

3.  Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco: 

1) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań w sezonie, anuluje się wyniki 

dotychczasowych spotkań tej drużyny, 

2) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań w sezonie, zalicza się do punktacji 

wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach 

przyznaje się walkowery dla przeciwników.  

4. W przypadku niestawienia się drużyny na zawody, klub zostanie ukarany karą finansową  

w wysokości 3000 PLN. 

5. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy dwóch wyznaczonych spotkań 

poniesie karę finansową w wysokości 6 000 PLN. 
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§ 15 
 

1. Zawodniczki uczestniczące w rozgrywkach Ekstraligi kobiet, są zobowiązane do uzyskania 

orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie 

sportowym. Orzeczenie lekarskie jest ważne przez okres dwunastu miesięcy od daty wydania,  

z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 23-24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku 

Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Fakt złożenia w klubie przez 

zawodników orzeczeń lekarskich, potwierdza przed każdymi zawodami trener lub kierownik 

drużyny. 

2. Zawodniczki między 15 a 18 rokiem życia mogą grać w zespole seniorek tylko na podstawie 

zgody rodzica (lub opiekuna prawnego) zamieszczonych na karcie amatora lub w kontrakcie. 

3. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 

sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodniczek, wypełnionego w 

systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez 

złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. 

4. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do protokołu z 

zawodów. 

5. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą ilością zawodniczek niż 11, jednak nie mniejszą  

niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodniczek jedynie zawodniczkami, które są 

wpisane do składu w protokole z zawodów. 

6. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział  

w zawodach, zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument 

tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami,  

w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 

7. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje 

wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu 

zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów. 

8. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów  

w systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania 

kolejek ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany 

wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po 

zakończeniu spotkania. 

 
§   16 

 
W przypadku zmiany nazwiska zawodniczki, klub zobowiązany jest powiadomić o powyższym 

macierzysty Związek Piłki Nożnej celem dokonania zmiany w Systemie Extranet oraz Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN.  

 
§   17 

 
1. Zawody o mistrzostwo I ligi kobiet mogą być rozgrywane na stadionach uznanych  

za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej, w tym również na zweryfikowanych 

boiskach ze sztuczną nawierzchnią. Weryfikację stadionów  przeprowadzają właściwe Związki Piłki 

Nożnej przed rozpoczęciem nowego sezonu. 

2. Zawody I ligi kobiet mogą odbywać się na stadionach zweryfikowanych dla minimum klasy 

okręgowej z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref technicznych i wyposażenia w nosze  

(i dwóch „noszowych”) na czas trwania zawodów.  Klub jest w pełni odpowiedzialny  

za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Kluby przed sezonem winny przesłać  

do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN kserokopię arkusza weryfikacji boisk, na których 

drużyna będzie rozgrywała mecze jako gospodarz. 
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3. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych  

na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy administracyjnej.  

Przed każdym meczem sędziowie oraz obserwatorzy PZPN mają obowiązek sprawdzenia 

dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku. 

 
§ 18 

 
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są  

na pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. 

2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zawodów, 

obowiązani są wskazać w Systemie Extranet dokładny termin (data i godzina) oraz miejsce 

rozegrania meczu danej kolejki. Za niedopełnienie ww. obowiązków zostaną nałożone kary 

dyscyplinarne zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.   

3. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 

wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać 

w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek. 

4. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 

wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem Systemu Extranet, zgody przeciwnika  

i PZPN. 

5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej 

rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inny stadion 

spełniający wymogi regulaminowe. 

 
§   19 

 
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 

2. Ustala się, że mecze I ligi kobiet rozgrywane będą w sobotę/niedzielę lub w dni powszednie, 

zgodnie z kalendarzem rozgrywek ustalonym przez PZPN, przy czym dzień i godzinę rozpoczęcia 

spotkania ustala gospodarz.     

3. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów  

o mistrzostwo I ligi kobiet na jeden termin i o jednej godzinie, przy czym dwie ostatnie kolejki 

wyznacza się obligatoryjnie na jeden termin i o jednakowej godzinie. 

4. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub 

związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 

może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

5. Zawody I ligi kobiet mogą rozpocząć się najwcześniej o godzinie 12:00. 

6. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji U-19 oraz U-17 w piłce nożnej kobiet dwóch 

zawodniczek jednego klubu, może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin – na 

wniosek zainteresowanego klubu.  

 
§   20 

 
1. Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialny jest klub 

będący gospodarzem. Klub organizujący zawody obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych 

warunków na stadionie i płycie boiska. 

2. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie 

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN,  

a w wyjątkowych przypadkach z obserwatorem PZPN. 
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§   21 

Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie 

stadionu zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia obecności podczas całego meczu przedstawiciela służby zdrowia: lekarza, 

ratownika medycznego, pielęgniarki lub innej osoby posiadającej uprawnienia do sprawowania 

opieki medycznej uzyskane zgodnie z przepisami państwowymi, 

b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni, 

c) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów, 

d) powołania odpowiedniej  liczby porządkowych/stewardów, 

e) zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), 

f) stworzenia kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim 

(urządzenia sanitarne, szatnie, bufety), 

g) zapewnienia opieki sanitarnej i stworzenia warunków do badań antydopingowych dla 

zawodniczek, 

h) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników 

rezerwowych, 

i) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne, 

j) zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów, 

dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet, 

k) uruchomienia sztucznego oświetlenia nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem 

spotkania, celem umożliwienia drużynom przeprowadzenia rozgrzewki w takich samych 

warunkach, jakie będą panować w trakcie meczu – wyłącznie w przypadku rozgrywania 

zawodów przy sztucznym oświetleniu. 

 
§   22 

 
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, przy 

równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin  

po zawodach. 

2. Do protestu musi być dołączony dowód wpłaty na rachunek PZPN kaucji protestowej  

w wysokości 500 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

3. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej 

PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN  

w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu 

kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.  

 
§   23 

 
1. Sędziów do prowadzenia zawodów I ligi kobiet wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. 

2. Koszty ryczałtów sędziowskich i obserwatorów oraz koszty przejazdu pokrywa PZPN. 

 
§   24 

 
W razie nieprzybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego 

sędziego – obowiązują zasady zawarte w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej par. 11 Przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
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      §   25 
 
1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenia stałych 

numerów dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę (wychodzący  

w pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania sędziowskiego – liczba porządkowa (Lp.)  

– powinni być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie  

z zapisem w protokole. 

2. Na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego kluby przekazują, za pośrednictwem 

systemu extranet, informację na temat kolorów kompletnego ubioru zawodniczki  

i bramkarki (koszulka, spodenki, getry). Informacja ta powinna zawierać dane o komplecie 

podstawowym jak i rezerwowym, przy czym gospodarze zawodów powinni grać w komplecie 

podstawowym. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde 

spotkanie. 

a) drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych. W zawiadomieniu 

przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować o strojach w jakich zamierza 

wystąpić przed własną widownią; 

b) jeżeli przed rozpoczęciem spotkania, okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe podobnych 

kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna gospodarzy jest zobowiązana ubrać 

kostiumy o odmiennych barwach; 

c) bramkarki muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten dotyczy 

również sędziego, któremu gospodarz zawodów, powinien dostarczyć czystą koszulkę odmiennej 

barwy. Na polecenie sędziego bramkarki muszą zmienić koszulki o odmiennych barwach od 

kolorów kostiumów zawodników; 

3. Nieprzestrzeganie przepisu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, powoduje 

odpowiedzialność dyscyplinarną winnego klubu. W pozostałych kwestiach dotyczących ubioru 

mają zastosowanie postanowienia § 13 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 

PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  

 
 
 
§   26 
 

1.  Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodniczek, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje 

się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  

2.  Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich I ligi kobiet otrzyma ostrzeżenie (żółtą 

kartkę) zostanie automatycznie ukarana według następujących zasad:  

- przy trzecim ostrzeżeniu - karą pieniężną 50 zł,  

- przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  

- przy szóstym ostrzeżeniu - karą pieniężną w wysokości 100 zł, 

- przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  

- przy dziewiątym ostrzeżeniu - karą pieniężną w wysokości 150 zł, 

- przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 

- przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - karą 

dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów. 

3. Jeżeli co najmniej 5 zawodniczek jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub 

wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodniczek podlega karze 

pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, nie mniejszej niż 500 zł. 

4. Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego  

z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszona w prawach zawodnika 

i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach, w których została wykluczona. 
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5. W przypadku wcześniejszego ukarania żółtą kartką zostaje ona wpisana do rejestru  kar tej  

zawodniczki. W przypadku gdy: 

a) zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego  

z gry (samoistna czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarana dyskwalifikacją w wymiarze co 

najmniej 2 meczów, 

b) zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego  

z gry (czerwona kartka w wyniku otrzymania w danym meczu dwóch żółtych kartek) może brać 

udział w następnym spotkaniu, a w rejestrze żółtych kartek ewidencjonuje się dwie żółte kartki. 

6. Natomiast jeżeli przewinienie zawodniczki polegało na: 

a) naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważaniu innych osób biorących udział  

w grze lub poza nią, 

b) wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się w czasie meczu lub poza nim, 

to w opisanych wyżej przypadkach przeprowadza się postępowanie dyscyplinarne, po którym 

wymierza się za przewinienia określone pod literami a) i b), karę dyskwalifikacji od 3 meczów 

wzwyż lub karę dyskwalifikacji czasowej niezależnie od ewentualnej kary finansowej. 

7. Jeżeli zawodniczka w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona z gry (czerwona 

kartka) za następujące przewinienie: 

a) zawodniczka, która biegnie w kierunku bramki przeciwnika mając czystą okazję do zdobycia 

bramki, jest powstrzymana umyślnie przez przeciwniczkę używającą niedozwolonych środków, 

które winno być ukarane rzutem wolnym (lub rzutem karnym), co pozbawia drużynę zawodniczki 

atakującej szansy zdobycia bramki, 

b) zawodniczka inna niż bramkarka na własnym polu karnym pozbawia swoich przeciwników 

bramki lub czystej okazji do zdobycia bramki, umyślnie zagrywa piłkę rękoma, 

c) bramkarka, która przeszkadza w ewidentnej okazji do zdobycia bramki, zatrzymuje rękoma piłkę 

poza własnym polem karnym.  

W przypadkach tzw. akcji ratunkowych wymierza się automatycznie karę 1 meczu dyskwalifikacji, 

a ewentualnie otrzymana wcześniej w tym meczu żółta kartka zostaje wpisana do rejestru kar tej 

zawodniczki.  

8. Bieg kar, które wiążą się z automatyczną dyskwalifikacją określoną ilością meczów rozpoczyna 

się od meczu następnego po otrzymaniu kartki. Od tych kar nie można się odwołać. Kary te nie 

mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane. 

9. Kara dyskwalifikacji wymierzona liczbą meczów musi być wykonana w tej klasie rozgrywek,  

w której została wymierzona (I ligi kobiet). Do wykonania kary wliczane są tylko zawody 

mistrzowskie I ligi. Do czasu wykonania tej kary zawodniczka nie może uczestniczyć  

w rozgrywkach mistrzowskich I ligi kobiet. Zawodniczce nie zalicza się wykonania kary 

dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie  

z terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na 

późniejszy termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej  

z drużyn). W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez 

zawodniczki żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane, 

bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodniczkę. 

10. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a nie wykonana w danej rundzie (sezonie) 

zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji rozgrywek.  

11. Wykonanie kary dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny sezon 

rozgrywkowy, w takim przypadku zawodniczka obowiązana jest do wniesienia opłaty w wysokości 

kolejnej opłaty za żółte kartki. 

12. Orzekający organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary jeżeli w wyniku 

przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie,  

że przy udzieleniu napomnienia (ż. k.) lub wykluczeniu z gry (cz. k.) w sposób rażący naruszono 

przepisy gry w piłkę nożną. W szczególności dotyczy to sytuacji gdy sędzia udzielił napomnienia 
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(ż. k.) lub wykluczył z gry (cz. k.) niewłaściwą zawodniczkę. W takiej sytuacji kara musi być 

wymierzona tej zawodniczce, która faktycznie popełniła przewinienie dyscyplinarne, a nie tej, która 

została napomniana lub wykluczona omyłkowo (np. przez zamianę numerów z inną zawodniczką). 

 
§   27 

 
Drużyny Klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający stosowne uprawnienia obowiązujące 

w tej klasie rozgrywkowej zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w sprawie licencji trenerskich. 

Naruszenie niniejszego postanowienia powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych 

w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich. 

 
§   28 

 
Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na 

skutek uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego zawodniczka jest członkiem 

zgodnie z par. 26 pkt. 1,2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej – przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  

 
§   29 

 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 

§   30 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                            
                                  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Załącznik nr 1 do regulaminu rozgrywek o mistrzostwo I ligi w piłce nożnej kobiet  na sezon 
2019/2020. 
 
1. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki  
o Mistrzostwo I-ej ligi, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych 
rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa komercyjne, 
prawa promocyjne, prawa reklamowe i prawa marketingowe (zwanych łącznie w niniejszym 
Regulaminie „Prawami Marketingowymi”) oraz prawa telewizyjne (medialne), realizowane za 
pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu i 
wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych (zwane łącznie w 
niniejszym Regulaminie „Prawami Telewizyjnymi”). 
Ponadto, jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący rozgrywki o Mistrzostwo I-ej ligi, 
PZPN ma prawo do – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez 
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – określania i zmiany oficjalnej nazwy rozgrywek o 
Mistrzostwo I-ej ligi (zwanej dalej „Nazwą Rozgrywek”). Nazwa Rozgrywek może w szczególności 
uwzględniać nazwę Sponsora Tytularnego rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi lub produktu/usługi 
przez niego wskazanego. 
2. PZPN jest uprawniony – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez 
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – do przenoszenia tych Praw Telewizyjnych  
i Praw Marketingowych na podmioty trzecie (np. media, nadawców telewizyjnych. 
Partnerów/Sponsorów), w szczególności na podstawie zawieranych z nimi umów licencyjnych lub 
umów sponsorskich. 
3. Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo I-ej ligi mają obowiązek 
honorowania przysługujących PZPN Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych oraz realizowania 
wszelkich umów dotyczących tych praw zawartych przez PZPN z osobami trzecimi (np. mediami, 
nadawcami telewizyjnymi, Partnerami/Sponsorami), a także każdorazowego posługiwania się 
określoną przez PZPN Nazwą Rozgrywek. W szczególności kluby zobowiązane są do realizacji 
czynności dotyczących Praw Marketingowych i Praw Telewizyjnych, o których mowa w niniejszym 
Regulaminie. 
4. Szczegółowe uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów 
określają odrębne przepisy PZPN. Przy czym w odniesieniu do meczów transmitowanych przez 
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi, obowiązują 
następujące zasady: 
• wszystkie Prawa Marketingowe dotyczące takich meczów przysługują wyłącznie PZPN (w 
odniesieniu do meczów, które nie są transmitowane klubom przysługują takie Prawa 
Marketingowe, które nie zostały zastrzeżone przez PZPN); 
• tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płycie boiska,  
a także tzw. koło środkowe boiska, na mecze transmitowane przez nadawcę posiadającego Prawa 
Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi dostarczy klubom oraz zainstaluje na stadionie 
PZPN lub podmiot przez niego wskazany; 
• ww. nośniki zostaną dostarczone na stadion, na którym będzie odbywał się mecz, 
transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo I-ej 
ligi, najpóźniej w dniu meczu; 
• ponadto, klub będący gospodarzem meczu musi umożliwić przeprowadzenie transmisji 
przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi, w tym 
zapewnić agregat prądotwórczy i Internet (o wskazanych przez takiego nadawcę lub PZPN 
parametrach technicznych) oraz przekazać stosowne akredytacje przedstawicielom takiego 
nadawcy telewizyjnego, a także zapewnić dzieci do rozłożenia tzw. koła środkowego boiska 
dostarczonego przez PZPN. 
 
5. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 i 2 nie są upoważnione  
do przeprowadzania jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze 
spotkań o Mistrzostwo I ligi bez uzyskania zgody PZPN (co oznacza, że klub będący gospodarzem 
meczu, który nie jest transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do 
rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi, może samodzielnie przeprowadzać z niego transmisję – np. w 
telewizji klubowej lub na swojej stronie internetowej, tylko pod warunkiem uzyskania na to 
uprzedniej zgody PZPN). 
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6. W ramach Praw Marketingowych PZPN przysługuje w szczególności prawo do: 
• użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodniczek oraz 
przedstawicieli klubów w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową  
i bezterminową zgodę na wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione – w 
szczególności media, nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów – wizerunków zawodniczek 
oraz przedstawicieli klubów w strojach klubowych, którą kluby są zobowiązane zapewnić od swoich 
przedstawicieli i zawodniczek), jak też i nazw klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla 
komercyjnych  celów w ramach rozgrywek I ligi. Polski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do 
sporządzenia fotograficznych i audio-wizualnych materiałów, które mogą być udostępniane 
mediom, nadawcom telewizyjnym, Partnerom/Sponsorom w celu ich wykorzystania (np. publikacji 
lub rozpowszechniania w inny sposób), 
• wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek mediów, nadawców 
telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek 
zawodniczek w stroju klubowym i wizerunek trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny  
w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich 
wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media, 
nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów), 
• wykorzystania wszystkich herbów drużyn uczestniczących w rozgrywkach  jako Klubów 
gających w I lidze, na wszelkich produktach oraz podczas działań sprzedażowych, 
marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w Polsce lub za granicą  
na rzecz I ligi, PZPN oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek; 
• łącznego lub samodzielnego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i 
nazwiska oraz pseudonimu, biografii i statystyk zawodniczek i trenerów wszystkich Klubów (co 
obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich wykorzystanie przez PZPN  
i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media, nadawców telewizyjnych, 
Partnerów/Sponsorów); 
• organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym 
odbywają się Rozgrywki, przez PZPN oraz Partnerów/Sponsorów. 
7. Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania dalej idących niż 
przewidziane w Regulaminie i szczegółowych wytycznych dot. uprawnień Partnerów/Sponsorów 
Rozgrywek I ligi, podmiotów uprawnionych do przeprowadzania transmisji z meczów (z tytułu Praw 
Telewizyjnych), uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów w zakresie praw, o których 
mowa w ust. 1-4 powyżej. 
8. Księga znaku Rozgrywek I ligi – dotycząca oficjalnych logotypów/oznaczeń tych rozgrywek jest 
dostępna dla klubów na stronie internetowej www.pzpn.pl. Kluby są zobowiązane do posługiwania 
się wyłącznie oficjalnymi logotypami/oznaczeniami dotyczącymi Rozgrywek I ligi określonymi w 
ww. Księdze znaku Rozgrywek I ligi oraz wyłącznie na określonych w niej warunkach i zasadach. 
9. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom 
uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo I-ej ligi naszywki na koszulki meczowe (z logotypem 
Rozgrywek I ligi i/lub logotypem wskazanego przez PZPN Partnera/Sponsora Rozgrywek I ligi) – 
po 50 szt. stosownych naszywek na rękaw. Jeżeli PZPN dostarczy klubowi takie naszywki klub jest 
zobowiązany do ich umieszczenia na koszulkach meczowych wszystkich swoich zawodniczek, w 
sposób wskazany przez PZPN, podczas wszystkich meczów w ramach rozgrywek o Mistrzostwo 
I-ej ligi (tj. zarówno meczów transmitowanych przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne 
do rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi, jak i pozostałych). 
10. W przypadku pozyskania przez PZPN dostawcy oficjalnych piłek dla rozgrywek  
o Mistrzostwo I ligi kluby zobowiązane są do posługiwania się w trakcie zawodów  
o Mistrzostwo I ligi wyłącznie oficjalnymi piłkami rozgrywek o Mistrzostwo I ligi wskazanymi przez 
PZPN i w kolorystyce ustalonej przez PZPN. 

 


