KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN V/2014
Z DNIA 26 MAJA 2014 ROKU
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4.Uchwała nr V/80 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
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Narodowym w Warszawie w dniu 11 października 2014 roku” oraz „Strategii Cenowej
biletów na mecz Polska-Szkocja na Stadionie Narodowym w Warszawie w dniu 14
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Uchwała nr V/77 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 26 maja 2014 roku
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu
załącznik do niniejszej Uchwały.

26.05.2014 roku, stanowiący

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/78 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia projektów Regulaminów Komisji Walnego Zgromadzenia Delegatów
PZPN, zaplanowanego na 27 maja 2014 roku
Na podstawie art. 34 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się projekty Regulaminów Komisji Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN,
zaplanowanego na 27 maja 2014 roku, w następującym brzmieniu:

REGULAMIN
KOMISJI MANDATOWEJ WALNEGO ZGROMADZENIA
DELEGATÓW PZPN
1.Komisja Mandatowa jest powołana przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN w składzie 3
osób w celu sprawdzenia listy obecności delegatów i ważności ich mandatów oraz przedłożenia
Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PZPN sprawozdania co do zdolności podejmowania uchwał.
2. W pracach Komisji biorą udział wybrani przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN delegaci
oraz przedstawiciele Związku wyznaczeni do udzielenia pomocy członkom Komisji, a w razie
potrzeby do zreferowania spraw lub stanowiska Zarządu PZPN.
3. Komisja przed przystąpieniem do działania uchwala regulamin Komisji oraz dokonuje wyboru
spośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. Obrady Komisji są niejawne. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji może zaprosić
do udziału w części prac Komisji każdego delegata, członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
względnie pracownika Biura Związku.
5. Delegaci, członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej składają wnioski do Komisji w formie
pisemnej. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może poprosić osobę składającą wniosek o
jego pisemne lub ustne uzupełnienie względnie doprecyzowanie.
6. Komisja nie jest związana treścią zgłoszonego wniosku.
7. Uchwały Komisji podejmowane są jawnie zwykłą większością głosów. W razie równości głosów
decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.

8. Przy wszystkich głosowaniach głosy wstrzymujące się lub nie oddane nie są uwzględniane
przy obliczaniu większości.
9. W razie zgłoszenia różnych wniosków, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie
wniosek najdalej idący.
10. Komisja może podjąć Uchwałę w sprawie pozostawienia bez merytorycznego rozpoznania
wniosku, którego forma lub treść wykraczają poza realizację statutowych celów i zadań Związku
lub są z nimi sprzeczne.
11. Sprawozdanie z obrad Komisji na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN
składają: Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji.
12. Komisja sporządza protokół ze swej działalności podpisany przez Przewodniczącego i
Sekretarza.
13.Przewodniczący Komisji przekazuje protokół prowadzącemu Walne Zgromadzenie Delegatów
PZPN.
Komisja Mandatowa Walnego Zgromadzenia Delegatów

REGULAMIN
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA
DELEGATÓW PZPN
1.Komisja Uchwał i Wniosków jest powołana przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN w
składzie 7 osób w celu zebrania i przeanalizowania zgłoszonych wniosków oraz opracowania i
przedstawienia delegatom projektu uchwały końcowej Walnego Zgromadzenia PZPN.
2. W pracach Komisji biorą udział wybrani przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN delegaci
oraz przedstawiciele Związku wyznaczeni do udzielenia pomocy członkom Komisji, a w razie
potrzeby do zreferowania spraw lub stanowiska władz PZPN.
3. Komisja przed przystąpieniem do działania uchwala regulamin Komisji oraz dokonuje wyboru
spośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. Obrady Komisji są niejawne. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji może zaprosić
do udziału w części prac Komisji każdego delegata, członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
względnie pracownika Biura Związku.
5. Delegaci, członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej składają wnioski do Komisji w formie
pisemnej. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji może poprosić osobę składającą
wniosek o jego pisemne lub ustne uzupełnienie względnie doprecyzowanie, a także o
przekazanie wniosku do innych organów Związku celem rozpatrzenia.
6. Komisja nie jest związana treścią zgłoszonego wniosku.
7. Uchwały Komisji podejmowane są jawnie zwykłą większością głosów. W razie równości głosów
decydujący jest głos przewodniczącego Komisji .

8. Przy wszystkich głosowaniach głosy wstrzymujące się lub nie oddane nie są uwzględniane
przy obliczaniu większości.
9. W razie zgłoszenia różnych wniosków, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie
wniosek najdalej idący.
10. Z zastrzeżeniem treści pkt 5 Komisja może podjąć Uchwałę w sprawie pozostawienia bez
merytorycznego rozpoznania wniosku, którego forma lub treść wykraczają poza realizację
statutowych celów i zadań Związku, lub są z nimi sprzeczne.
11. Komisja może przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Delegatów propozycję rozpatrzenia
konkretnego wniosku przez Zarząd PZPN.
12. Sprawozdanie z obrad Komisji na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN
składają: Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji.
13. Komisja sporządza protokół ze swej działalności podpisany przez Przewodniczącego i
Sekretarza.
14.Przewodniczący Komisji przekazuje protokół prowadzącemu Walne Zgromadzenie Delegatów
PZPN.
Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Delegatów
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
79
Uchwała nr V/79 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie szczegółowych zasad uprawniania zawodników
do klubów I i II ligi na sezon 2014/2015 i następne
I. Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9 i 23 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
§1
W rozgrywkach I i II ligi mogą reprezentować klub wyłącznie zawodnicy uprawnieni do gry przez
organ prowadzący rozgrywki w systemie Extranet.

1.

2.

1.

§2
Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodnika do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem
systemu Extranet.
Wystąpienie o uprawnienie zawodnika do gry przekazane w inny sposób niż za
pośrednictwem systemu Extranet nie będzie rozpatrywane.
§3
Do wystąpienia o uprawnienie zawodnika 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
zawodnika pozyskanego na zasadzie transferu definitywnego lub czasowego;

b) oświadczenie klubu odstępującego o zwolnieniu zawodnika – w przypadku pozyskania
zawodnika, niezwiązanego kontraktem lub deklaracją gry amatora z innym klubem;
c) potwierdzenie wyrejestrowania zawodnika z ZPN właściwego dla klubu odstępującego –
wyłącznie w przypadku gdy zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje
pomiędzy klubami, członkami innych Związków Piłki Nożnej;
d) potwierdzenie dokonania opłaty na rzecz PZPN z tytułu zmiany przynależności klubowej
zawodnika, w wysokości określonej w § 69-70 Uchwały nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników występujących w
polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej;
e) egzemplarz kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, zawartego pomiędzy
klubem a zawodnikiem, o ile klub nie złożył go uprzednio;
f)

deklarację gry amatora na dany sezon rozgrywkowy w stosunku do zawodnika
o statusie amatora;

g) egzemplarz oświadczenia antykorupcyjnego zawodnika, o ile klub nie złożył go
uprzednio, którego wzór, dla zawodnika profesjonalnego, stanowi załącznik do Uchwały
nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu PZPN – Zasady regulujące stosunki pomiędzy
klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym, zaś dla zawodnika o statusie amatora
- załącznik do Uchwały nr III/21 z dnia 26 lipca 2006 roku Zarządu PZPN – Zasady
regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora;
h) certyfikat transferowy zawodnika - w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry
zawodnika pozyskanego z klubu zagranicznego;
i)

2.

w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru
Unii Europejskiej, dokumentację potwierdzającą legalizację jego 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.).

Na żądanie organu prowadzącego rozgrywki, klub może być zobowiązany do przekazania
dokumentów innych niż wymienione w ust. 1.

§4
Najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, klub musi wystąpić o uprawnienie do gry co
najmniej 11 zawodników.
§5
Potwierdzenie zawodnika do klubu w systemie Extranet przez właściwy Związek Piłki Nożnej
oznacza, iż wszelkie informacje z zakresu zmiany przynależności klubowej i statusu zawodnika
zawarte w systemie Extranet są prawdziwe, a zainteresowany klub uiścił wszelkie stosowne
opłaty na rzecz Związku Piłki Nożnej.

II. Traci moc Uchwała nr VIII/128 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie szczegółowych zasad uprawniania zawodników do klubów I i II ligi na sezon
2011/2012 i następne.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od sezonu
2014/2015.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/80 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie
organizacji rozgrywek w piłkę nożną
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. W Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN (z późn. zm.) w sprawie
organizacji rozgrywek w piłkę nożną wprowadza się następujące zmiany:
1. § 12 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie
W rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi, II ligi i Pucharu Polski na szczeblu centralnym, na
ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może
przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o
których mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli
klubowych, spośród osób pełniących następujące funkcje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający
wymogi, o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych,
Lekarz, posiadający licencję PZPN,
Trener bramkarzy,
Trener przygotowania fizycznego,
Drugi asystent trenera,
Kierownik drużyny,
Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia,
Masażysta,
Drugi masażysta.

Jeżeli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego może otrzymać dodatkowe trzy
miejsca dla swego sztabu, na których mogą zasiadać wyłącznie osoby wskazane w pkt.
a) - i). Miejsca te muszą znaleźć się poza strefą techniczną w odległości przynajmniej
pięciu metrów za lub z boku ławek rezerwowych, ale z dostępem do szatni.
Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą
znaleźć się w sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym.
Do weryfikacji tożsamości i uprawnień wskazanych osób do pełnienia określonej funkcji
upoważnieni są delegat meczowy i/lub sędzia techniczny zawodów.
2. Dotychczasowy ust 3. otrzymuje numerację 4 i nowe następujące brzmienie:
W rozgrywkach innych niż wskazane w ust. 3, na ławce rezerwowych, poza 7
zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać 7 oficjalnych
przedstawicieli klubowych, w tym trener, asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz i
masażysta. Nazwiska tych osób winny być wpisane na dodatkowym załączniku do
sprawozdania z zawodów.

3. Dotychczasowe ust 4-8 otrzymują numerację 5-9.
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
tj. U. nr IX/140 z 3 i 7 .07.2008 r.
zm. U. nr IV/126 z 5.03.2009 r.
zm. U nr VI/87 z 20.05.2010 r.
zm. U nr VII/105 z 24.06.2010 r.
zm. U nr III/26 z 17.02.2011 r.
zm. U nr V/73 z 5.04.2011 r.
zm. U nr IX/180 z 30.06.2011 r.
zm. U nr XVI/294 z 15.12.2011 r.
zm. U nr V/93 z 15.05.2012 r.
zm. U nr VI/168 z 05.06.2013 r.
zm. U nr VII/182 z 20.06.2013r.
zm.U.nr VIII/221 z 10.07.2013 r.
zm.U.nr V/80 z 26.05.2014 r.
Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
PRZEPISY W SPRAWIE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Spotkania piłki nożnej rozgrywane są według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną,
niniejszych postanowień oraz regulaminów wydanych przez PZPN, ligę zawodową i związki piłki
nożnej.
2. Każdy klub biorący udział w zawodach mistrzowskich i pucharowych obowiązany jest wystawić
najlepszą drużynę będącą do jego dyspozycji w danej klasie.
3. Kluby piłkarskie będące członkami właściwego związku piłki nożnej oraz PZPN uczestniczące
we współzawodnictwie sportowym zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o sporcie muszą posiadać
formę osób prawnych.
4. Dopuszcza się przejściowo uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich zespołów nie będących
członkami PZPN, a posiadających inną formę organizacyjną niż określona w ust. 3. Decyzję w
tym przedmiocie podejmuje właściwy związek piłki nożnej.
§2
1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn w następujących
klasach:
a) seniorzy: I, II liga, Puchar Polski jako rozgrywki szczebla centralnego,
b) juniorzy starsi: Centralna Liga Juniorów,
c) juniorzy młodsi – klubowe mistrzostwa Polski z udziałem mistrzów poszczególnych związków
piłki nożnej,

d) reprezentacje juniorów: Puchar im. Kazimierza Deyny, Puchar im. Kazimierza Górskiego,
Puchar im. Włodzimierza Smolarka.
2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których
mowa w ust. 1 pkt b) – d) właściwym związkom piłki nożnej.
3. Związki piłki nożnej prowadzą rozgrywki piłki nożnej mężczyzn w następujących klasach:
a) seniorzy III liga –związki piłki nożnej prowadzą rozgrywki przemiennie
b) seniorzy IV liga, klasa okręgowa, klasa A, klasa B, klasa C,
c) Puchar Polski wg regulaminu w celu wyłonienia zespołów uczestniczących w rozgrywkach na
szczeblu centralnym,
d) juniorzy: klubowe mistrzostwa związku piłki nożnej wg odrębnego regulaminu
4. Ekstraklasa SA prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn Ekstraklasy oraz jest upoważniona
do prowadzenia rozgrywek o Puchar Ekstraklasy i Superpuchar.
5. Wiek juniorów, juniorów młodszych i młodzików określają regulaminy poszczególnych
rozgrywek i zawodów, zgodnie z kategoriami wiekowymi ustalonymi przez UEFA.
6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą posiadać przynajmniej jedną drużynę
w klasach rozgrywek seniorów, niższej od tej, w której uczestniczy pierwszy zespół danego klubu,
z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w ust. 7. Zasada ta może być zmieniona przez
Zarządy ZPN w odniesieniu do rozgrywek prowadzonych przez Związek.
7. Stosuje się następujące zasady:
a) kluby Ekstraklasy mogą posiadać drużynę rezerwową do II ligi włącznie;
b) kluby I ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do III ligi włącznie,
c) kluby II ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do IV ligi włącznie,
d) kluby III ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do ligi okręgowej włącznie, etc.
e) we wszystkich przypadkach spadku pierwszej drużyny klubu do klasy niższej, zespoły tego
klubu muszą być automatycznie przeniesione do rozgrywek o klasę niższą, jeżeli pozostanie ich
w dotychczasowej klasie rozgrywek byłoby sprzeczne z niniejszymi postanowieniami,
f) drużyna rezerwowa nie może występować w lidze lub klasie, w której uczestniczy w
rozgrywkach I zespół klubu.
8. Zarząd PZPN, uwzględniając stosowne przepisy licencyjne, ustala liczbę zespołów
młodzieżowych dla klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN i Związki
Piłki Nożnej.
9. Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą mieć dowolną ilość drużyn
w rozgrywkach Pucharu Polski oraz rozgrywkach juniorów wszystkich kategorii wiekowych.
§2a
1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej kobiet w następujących klasach:
a) Ekstraliga,
b) I liga,
c) II liga.
2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których
mowa w ust. 1 a)-c) Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN lub właściwym organom związków
piłki nożnej.”
§2b
1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej halowej w następujących klasach:
a) Ekstraklasa,
b) I liga,
c) II liga.

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których
mowa w ust. 1 a)-c) Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN lub właściwym organom związków
piłki nożnej.
§2c
1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej plażowej.
2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek piłki nożnej
plażowej Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN lub właściwym organom związków piłki
nożnej.”

§3
1. W zawodach mistrzowskich i pucharowych mogą reprezentować klub wyłącznie piłkarze
zgłoszeni i uprawnieni do gry przez organ prowadzący rozgrywki w systemie Extranet.
2. Zawodnik może być zgłoszony i potwierdzony dla klubu jeżeli ukończył 7 lat, przedłoży
pisemną zgodę rodziców (przedstawicieli ustawowych) i spełni warunki, wynikające z innych
przepisów piłkarskich oraz niniejszych postanowień.
3. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki nożnej może uprawnić do gry
w zespole seniorów zawodnika – reprezentanta kraju po ukończeniu 15 roku życia w razie
istnienia zgody rodziców lub prawnych opiekunów oraz pozytywnej opinii Komisji Technicznej
PZPN i przychodni sportowo-lekarskiej.
4. Zasady występów juniorek w zespołach seniorskich określają szczegółowo regulaminy
rozgrywek prowadzonych przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN.
5. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika nie potwierdzonego w systemie Extranet
na okres 30 dni od momentu zgłoszenia zawodnika przez klub. Warunkowe uprawnienie
zawodnika następuje bez prawa uczestnictwa zawodnika w meczach klubu, do którego został on
warunkowo uprawniony do czasu potwierdzenia go w systemie Extranet.
6. W przypadku nie potwierdzenia zawodnika w systemie Extranet w terminie, o którym mowa w
pkt 4, organ prowadzący rozgrywki cofa uprawnienie zawodnika.
§4
1. O ile w przepisach szczególnych nie postanowiono inaczej, Klub posiadający drużyny w kilku
klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo
poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:
1) jeżeli w jednym terminie gra o mistrzostwo lub puchar drużyna klasy wyższej, pozostali, nie
biorący udziału w meczu zawodnicy tej drużyny, mogą brać udział w zawodach klasy niższej;
2) jeżeli drużyna klasy wyższej nie rozgrywa w danym terminie zawodów o mistrzostwo lub
puchar, zawodnicy tej drużyny, którzy grali w poprzedniej kolejce mistrzostw więcej niż połowę
meczu, nie mogą uczestniczyć w zawodach klasy niższej w tym terminie;
Prawo do gry w drużynie klasy niższej przysługuje tym zawodnikom dopiero w następnej kolejce
(terminie) mistrzostw, nie więcej jednak jak trzech zawodników.
3) zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 spotkań w drużynie
wyższej klasy;
4) zawodnik może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, w tym samym terminie,
jeżeli w pierwszym spotkaniu grał nie więcej niż połowę czasu gry (przepis ten nie dotyczy
bramkarzy);
5) 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 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dot. bramkarzy).

6) Zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w 2 zawodach swego klubu w
łącznym wymiarze czasu gry odpowiadającemu jednym zawodom w klasie rozgrywkowej do
której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową, przy założeniu, że w pierwszym meczu
wystąpił nie więcej niż połowę czasu gry. Postanowienia pkt 5) stosuje się odpowiednio.
2. Postanowienia ust. 1 pkt. 1-3 nie dotyczą juniorów.
§5
1. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na
żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią.
2. Brak okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1 przed rozpoczęciem meczu czyni
zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów. 3. Okazanie
dokumentu, o którym mowa w ust. 1 w przerwie, bądź po meczu zobowiązuje sędziego do
opisania spornej sytuacji w protokóle, a decyzje, co do ewentualnej weryfikacji spotkania,
wiążące się również z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości podejmuje
właściwy organ prowadzący rozgrywki.
§6
1. Organy związków piłki nożnej, właściwe do spraw gier i ewidencji, prowadzą wykazy boisk i
kwalifikują ich przydatność do gier mistrzowskich poszczególnych klas.
2. Protokoły weryfikacji boisk do rozgrywek są przechowywane w dokumentacji właściwych
związków piłki nożnej W protokołach należy uwzględnić dane techniczne obiektu, w tym
dotyczące elektrycznego oświetlenia boiska.
3. Spotkania mistrzowskie i pucharowe mogą być rozgrywane wyłącznie na boiskach
zweryfikowanych dla danej lub wyższej klasy, położonych w miejscu siedziby klubu określonym w
jego statucie lub wskazanym w licencji udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy.
4. Klub – gospodarz spotkania ma obowiązek powiadomienia przeciwnika o terminie i miejscu
zawodów, zgodnie z regulaminem danych rozgrywek oraz przygotowania boiska do gry, zgodnie
z przepisami gry w piłkę nożną.
5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej
rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inne
boisko odpowiadające warunkom podanym w ust.3 niniejszego paragrafu.
6. W spotkaniach rozgrywanych na neutralnym boisku obowiązki gospodarza przejmuje
organizator, wyznaczony przez właściwe wydziały w sprawach gier i ewidencji odpowiednio
PZPN, związku piłki nożnej lub innego organu prowadzącego rozgrywki.
Za boiska neutralne uważa się:
1) dla drużyn z tej samej miejscowości: boisko innego klubu w tej miejscowości (z zachowaniem
przepisu ust. 2 niniejszego paragrafu), a w przypadku braku odpowiedniego boiska – uzgodnione
lub wylosowane w obecności przedstawiciela organu prowadzącego rozgrywki – boisko jednego
z zainteresowanych klubów;
2) dla drużyn z różnych miejscowości: boisko w innej miejscowości, możliwe w równej odległości
od siedzib obu zainteresowanych klubów.
7. Mecze piłki nożnej nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych na
mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego, państwowej bądź samorządowej władzy
administracyjnej.
8. Przed każdym meczem sędziowie oraz obserwatorzy i delegaci z ramienia PZPN lub związku
piłki nożnej mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie
zawodów piłkarskich na danym boisku.
9. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub
związkowego właściwy organ prowadzący rozgrywki może podjąć decyzję o zmianie terminu
zawodów piłkarskich lub uznaniu ich za nie odbyte bez przyznawania punktów.

10. W rozumieniu niniejszej uchwały określenie „pole gry i strefa bezpieczeństwa” oznacza teren
wydzielony ogrodzeniem lub w inny sposób oddzielający widzów od uczestników zawodów.
§7
I. Zawody nie rozegrane lub zawody przerwane przed upływem regulaminowego czasu gry.
1. 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 spotkanie to należy
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w
najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie
rozegrania 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 odpowiednio właściwy organ ligi zawodowej, Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN lub właściwego związku piłki nożnej, a termin dokończenia (rozegrania)
meczu ustalany jest w porozumieniu z organem lub jednostką organizacyjną PZPN, właściwego
związku piłki nożnej lub innego organu prowadzącego rozgrywki. W drodze wyjątku, o ile przepisy
szczególne nie stanowią inaczej, decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje
Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną nie
rozegrania 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.”
3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów,
obserwatora i delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz
spotkania.
4. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Związku 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 właściwe organy Związku 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 wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w
danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:
- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej
kartki lub w wyniku zmiany,
- którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach
występują w chwili dokańczania zawodów,
- którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek
otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.
d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał ilość kartek
powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek
odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych
zawodach”.

II. Zawody weryfikowane jako walkower
6. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść:
1) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i
zawodach, zgodnie z § 22.
2) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;
3) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5;
4) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie
zastąpi jej w ciągu 10 min inną przepisową piłką;
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;
9) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba
zawodników będzie mniejsza niż 7;
10) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie
znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały
przerwane;
11) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z
sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane;
12) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone
przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
13) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut;
14) drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład
zawodników, wraz z załącznikiem;
15) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono
pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;
16) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej,
ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20.
17) drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i
kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym
orzeczeniu kary finansowej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, zgodnie z postanowieniami
Uchwały nr VI/88 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich
uprawniających do prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy PZPN oraz
Uchwały nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich
uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki
nożnej seniorów i młodzieżowych i dziecięcych.
18) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego powodu
zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry.
19) drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od
wymaganej liczba zawodników młodzieżowych.
20) drużyny gospodarza, który nie dokona przedpłaty na pokrycie kosztów delegowania sędziów,
obserwatorów i delegatów, a z tego powodu zawody zostaną odwołane - w przypadku jeśli
regulamin rozgrywek nakłada na klub obowiązek dokonania takiej opłaty,
7. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 19, 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 bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników
młodzieżowych składzie osobowym.
8. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym
walkowerem.
9. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower –
utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.
10. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej
decyzji.
11. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z zasadami fair play, etyki
sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej klasy
rozgrywkowej lub o puchar, przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak
najlepszego wyniku – spowoduje, przy uwzględnieniu sprawozdania obserwatora lub innego
przedstawiciela PZPN lub zpn wszczęcie przez właściwy organ prowadzący postępowania
dyscyplinarnego i wymierzenie kar określonych w regulaminie dyscyplinarnym PZPN.
12. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od zweryfikowania zawodów jako
przegranych 0:3 na niekorzyść drużyny gospodarza z przyczyn wiążących się z naruszeniem
zasad bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.
§8
W przypadku, gdy drużyna gości naruszy przepisy § 7 ust. 6 pkt 2 lub 9, organ prowadzący
rozgrywki może jej nakazać zwrócenie wydatków poniesionych przez gospodarza oraz
odszkodowania za utracony udokumentowany dochód z nieodbytych zawodów.
§9
1. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić zastrzeżenia do zawodów, które są
odnotowywane w załączniku do sprawozdania sędziego na następujących zasadach.
1) zastrzeżenia mogą dotyczyć: braku lub spóźnionego zawiadomienia o miejscu i terminie
zawodów, spóźnionego przybycia na boisko drużyny przeciwnika, stanu przygotowania i
oznaczenia boiska, bramek, piłek, ubiorów zawodników i sędziego, tożsamości zawodników oraz
wypełnienia i dostarczenia składu drużyny;
2) zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów, późniejsze
zgłoszenia nie będą przyjmowane, chyba że dotyczą spraw zaistniałych w czasie trwania
zawodów, 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 z zawodów treść zgłoszonych zastrzeżeń, jak również
wydane zarządzenie;
3) zastrzeżenia opisane w załączniku do sprawozdania sędziego muszą być czytelnie podpisane
przez kapitana i kierownika drużyny, są one wolne od opłacenia kaucji.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, mogą być także zgłoszone przez klub w drodze
pisemnego protestu skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki, z załączonym dowodem
wpłacenia kaucji w ustalonej wysokości.
3. Protesty po zawodach muszą być dostarczone w terminie 48 godzin, przy czym kopie
protestów powinny być przekazane stronie przeciwnej.
4. Kapitanowie i kierownicy drużyn podpisują przed rozpoczęciem zawodów sprawozdanie
sędziowskie w obecności sędziów, podając czytelnie imię i nazwisko oraz nazwę klubu,
natomiast po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują załącznik do sprawozdania bez
względu na to czy wnoszą zastrzeżenia.
5. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu zastrzeżeń lub protestów obowiązuje zasada
dwuinstancyjności:

1) w rozgrywkach Ekstraklasy, Pucharu Ekstraklasy i Superpucharu pierwszą instancją jest
Komisja Ligi Ekstraklasy SA, a drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN;
2) w rozgrywkach I i II ligi oraz Pucharu Polski na szczeblu centralnym pierwszą instancją jest
Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a drugą instancją Najwyższa
Komisja Odwoławcza PZPN;
3) w rozgrywkach III ligi, prowadzonych z upoważnienia przez wyznaczone związki piłki nożnej
pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji danego związku piłki nożnej, a
drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN;
4) w rozgrywkach prowadzonych przez związki piłki nożnej pierwszą instancją jest wydział
właściwy w sprawie gier i ewidencji danego związku piłki nożnej, a drugą instancją związkowa
komisja odwoławcza;
5) w rozgrywkach określonych w § 2 ust. 1 pkt. pkt. c) i d) pierwszą instancją jest Komisja ds.
Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a drugą instancją Najwyższa Komisja
Odwoławcza PZPN;
6) skreślony
7) skreślony
8) w rozgrywkach prowadzonych przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego pierwszą instancją jest
Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego, drugą odpowiednio według właściwości Komisja ds.
Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN lub Komisja Dyscyplinarna PZPN;
9) w rozgrywkach prowadzonych przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN pierwszą
instancją są odpowiednio Sekcja Gier lub Sekcja Dyscypliny działające w ramach Komisji ds.
Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, drugą odpowiednio według właściwości Komisja ds. Rozgrywek i
Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN lub Komisja Dyscyplinarna PZPN;
6. W sprawach dyscyplinarnych stosuje się postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN
we wszystkich rodzajach rozgrywek.
7. Odwołanie od decyzji organów w pierwszej instancji, o których mowa w ust. 5 mogą być
wnoszone w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
8. W przypadku nierozstrzygnięcia zastrzeżenia lub protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie
zainteresowanej służy prawo wniesienia skargi na bezczynność organu pierwszej instancji,
składanej bezpośrednio organu do drugiej instancji.
9. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne.
10. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
§ 10
Zawody o mistrzostwo prowadzą sędziowie wyznaczeni przez właściwe organy PZPN, związku
piłki nożnej lub organu prowadzącego rozgrywki.
§ 11
1. Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia związkowy z jakichkolwiek powodów nie
stawi się, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną
rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do przedstawienia
kandydata do prowadzenia spotkania.
2. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego. W
przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo prowadzenia
zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie, przeprowadzone w
obecności kapitanów obu drużyn.
3. Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów
własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania z

tych zawodów odpowiedzialny jest gospodarz lub organizator zawodów. Sprawozdanie powinno
być dostarczone właściwym władzom w określonym terminie.
4. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia zawodów, jego funkcję
automatycznie przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez właściwy organ.
5. Prowadzenie zawodów z jednym sędzią asystentem jest niedopuszczalne.
6. W przypadku niestawienia się jednego ze związkowych sędziów asystentów, kapitan drużyny
gospodarzy obowiązany jest przedstawić sędziemu kandydata na sędziego asystenta.
7. Każde zawody wyznaczone jako mistrzowskie lub pucharowe, niezależnie od zaistniałych
opóźnień lub niezgodności, muszą być rozegrane jako mistrzowskie lub pucharowe, pod rygorem
walkoweru, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako towarzyskie, jest
nieważna.
§ 12
1. Przed zawodami kierownik drużyny obowiązany jest do wypełnienia sprawozdania z zawodów
w części dotyczącej składu zespołu, wpisując czytelnie imiona, nazwiska, numery kart i koszulek
zawodników. Sprawozdanie podpisują kapitan i kierownik drużyny w obecności sędziego.
2. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie stałych
numerów na strojach dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę muszą
mieć ponumerowane koszulki, zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim.
3. W rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi, II ligi i Pucharu Polski na szczeblu centralnym, na
ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może
przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o
których mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli
klubowych, spośród osób pełniących następujące funkcje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz
spełniający wymogi, o których mowa we właściwych przepisach
licencyjnych,
Lekarz, posiadający licencję PZPN,
Trener bramkarzy,
Trener przygotowania fizycznego,
Drugi asystent trenera,
Kierownik drużyny,
Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia,
Masażysta,
Drugi masażysta.

Jeżeli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego może otrzymać dodatkowe trzy
miejsca dla swego sztabu, na których mogą zasiadać wyłącznie osoby wskazane w pkt. a)
- i). Miejsca te muszą znaleźć się poza strefą techniczną w odległości przynajmniej pięciu
metrów za lub z boku ławek rezerwowych, ale z dostępem do szatni.
Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć
się w sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym.
Do weryfikacji tożsamości i uprawnień wskazanych osób do pełnienia określonej funkcji
upoważnieni są delegat meczowy i/lub sędzia techniczny zawodów.
4. W rozgrywkach innych
zawodnikami rezerwowymi
przedstawicieli klubowych,
masażysta. Nazwiska tych
sprawozdania z zawodów.

niż wskazane w ust. 3, na ławce rezerwowych, poza 7
wpisanymi do protokołu, może przebywać 7 oficjalnych
w tym trener, asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz i
osób winny być wpisane na dodatkowym załączniku do

5.Zawodnik wykluczony z gry nie może przebywać na ławce rezerwowych.
6. Obowiązek kontroli osób przebywających na ławce rezerwowych spoczywa na sędziach
prowadzących zawody.
7. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą ilością zawodników niż 11, jednak nie mniejszą niż
7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są
wpisani do sprawozdania sędziowskiego.
8. Wymiana zawodników powinna być sygnalizowana za pomocą tablic z numerami zawodnika
wchodzącego do gry i zawodnika schodzącego z boiska (dotyczy szczebla centralnego).
9. W rozgrywkach piłki nożnej halowej oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa w § 12
ust. 1)-8) będą określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy prowadzące
rozgrywki.
§ 13
1. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach
klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów
powinien poinformować przeciwnika o strojach, w jakich zamierza wystąpić.
2. Jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru,
drużyna gospodarzy ma obowiązek – na polecenie sędziego – zmienić ubiór.
3. Jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn –
zmiany koszulki musi dokonać bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu
gospodarz zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy.
Nie przestrzeganie tych przepisów może być powodem do przyznania walkoweru, o ile
zastrzeżenia zgłoszono sędziemu przed rozpoczęciem zawodów.
§ 14
1. Każdy klub jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, zawodników, działaczy,
trenerów, instruktorów i zawodników oraz za utrzymanie porządku i spokoju w obrębie obiektu
sportowego przed rozpoczęciem zawodów, w czasie ich trwania i po ich zakończeniu.
2. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa polega na:
1). zapewnieniu pełnej ochrony i poszanowania godności osobistej sędziom, trenerom,
działaczom i zawodnikom,
2). wyznaczeniu odpowiedniej ilości porządkowych z opaskami o wyraźnych numerach, którzy
mają czuwać nad zachowaniem się publiczności, a w razie potrzeby usuwać widzów
naruszających ład i spokój na obiekcie sportowym.
3). w przypadku klubu Ekstraklasy, I i II ligi wyznaczeniu kierownika ds. bezpieczeństwa.
4). umieszczeniu przy wejściu na obiekt sportowy na trybunach regulaminu obiektu sportowego
zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
5). zapewnieniu odpowiednich warunków do pracy dziennikarzom, sprawozdawcom radiowym i
telewizyjnym, fotoreporterom i ich obsłudze technicznej, a także przedstawicielom policji.
6). zapewnieniu odpowiednich miejsc dla osób towarzyszących oficjalnie drużynom, delegatom,
obserwatorom oficjalnie skierowanym na zawody oraz innym uprawnionym osobom.
7). zapewnieniu ochrony pojazdów osób, wymienionych w ust. 6.
§ 15
1. Organ prowadzący rozgrywki może z własnej inicjatywy lub na prośbę zainteresowanego klubu
delegować na zawody swojego przedstawiciela.
2. Delegowany przedstawiciel powinien w ciągu 3 dni złożyć właściwemu organowi pisemne
sprawozdanie z obserwowanych zawodów.
3. Sprawozdanie delegowanego przedstawiciela może stanowić podstawę do podjęcia
postępowania dyscyplinarnego.

§ 16
O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, stosuje się następujące zasady:
1. Zawody w rozgrywkach mistrzowskich rozgrywane są systemem mecz i rewanż (każda
drużyna rozgrywa z pozostałymi dwa spotkania, jedno jako gospodarz, drugie jako gość).
2. W rozgrywkach mistrzowskich wszystkich szczebli i kategorii wiekowych stosuje się
następującą punktację: za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za mecz nierozstrzygnięty –
jeden punkt, a za przegraną – zero punktów.
3. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. 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, według obowiązującej reguły UEFA, 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. w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące
pierwsze i drugie miejsce w tabeli, a także zespoły których kolejność decyduje o spadku, stosuje
się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności,
zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym boisku wyznaczonym przez PZPN lub właściwy
związek piłki nożnej.
2). Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w ust 1)
w punktach a, b, c, d oraz e.
4. Przed rozpoczęciem rozgrywek właściwy organ prowadzący rozgrywki ogłasza regulamin tych
rozgrywek, który nie może być zmieniany w czasie ich trwania.”
§ 17
1.Klub zgłaszający się do PZPN rozpoczyna rozgrywki mistrzowskie od najniższej klasy w danym
związku piłki nożnej.
2.Za zgodą właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej prowadzącego dane rozgrywki,
klub zgłaszający się do PZPN lub zgłaszający do rozgrywek drużynę w kategorii seniorów może
rozpocząć rozgrywki mistrzowskie od klasy A.
3.W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej prowadzącego
dane rozgrywki, Zarząd PZPN może dopuścić do rozgrywek mistrzowskich IV ligi, klub
zgłaszający się do PZPN lub zgłaszający do rozgrywek drużynę w kategorii seniorów.
4.Zasady określone w ust. 2 i 3 nie dotyczą klubów, których drużyna uczestniczyła wcześniej w
rozgrywkach w kategorii seniorów, za wyjątkiem zgłoszenia drużyny rezerw.
§ 18
1. W rozgrywkach mistrzowskich w danej klasie rozgrywkowej może brać udział tylko jedna
drużyna tego samego klubu.
2. (skreślony)
3. Drużyny rezerwowe klubu uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich niższych klas noszą
nazwę klubu z dodatkiem kolejnych cyfr, np.: Orkan II, itp.

4. W rozgrywkach piłki nożnej halowej oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa w § 18
ust. 1-3 będą określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy prowadzące
rozgrywki.
§ 19
1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej
klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, musi być przesunięta w następnym cyklu rozgrywek
niżej o dwie klasy rozgrywkowe.
2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań z własnej
winy, zostanie automatycznie i niezależnie od sankcji finansowych przesunięta niżej o dwie klasy
rozgrywkowe bez względu na ilość zdobytych punktów.
3. Weryfikacje spotkań tych drużyn przeprowadza się następująco:
a. w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań należy anulować wyniki dotychczasowych
meczów,
b. w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na
boisku, natomiast w pozostałych przyznaje się walkowery dla przeciwnika.
§ 20
1 a). O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, powołanie do pierwszej reprezentacji,
reprezentacji młodzieżowej bądź na mecze eliminacyjne i turniej finałowy juniorów U-17 i U-19, a
także na zgrupowania poprzedzające ww. imprezy, co najmniej trzech zawodników jednego klubu
bądź co najmniej dwóch zawodników młodzieżowców uprawnionych do gry w klubie do
rozgrywek seniorów, w których odrębne przepisy związkowe wprowadzają obowiązek udziału w
meczach takich zawodników, może
stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie terminu
zawodów na inny, wyznaczony z urzędu przez organ prowadzący rozgrywki. Organ prowadzący
rozgrywki przy podejmowaniu decyzji uwzględnia właściwe przepisy oraz terminy FIFA w tym
zakresie.
1.b). Powołanie do reprezentacji piłki nożnej kobiet , piłki nożnej halowej i piłki nożnej plażowej
następuje na zasadach odrębnie ustalonych przez organy prowadzące rozgrywki.
2. Zawodnik powołany do jednego z zespołów, o których mowa w ustępie 1 lub na zgrupowanie
kadry tych zespołów, zobowiązany jest do stawienia się w ustalonym czasie na zgrupowanie.
3. Klub, z którego zawodnik został powołany do kadry, nie jest uprawniony do podejmowania
decyzji o zwolnieniu zawodnika ze zgrupowania kadry.
4. W przypadku, gdy zawodnik jest kontuzjowany, a może chodzić, zobowiązany jest do
stawienia się na miejsce zbiórki, a o dalszym ewentualnym zwolnieniu zadecyduje lekarz kadry.
5. Zawodnik, który na skutek kontuzji lub choroby nie może stawić się na wezwanie PZPN,
zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza
klubowego. O zwolnieniu zadecyduje lekarz kadry.
6. Zawodnik powołany do zespołów reprezentacji, o których mowa w punkcie 1 niniejszego
paragrafu, ale w nich nie uczestniczący bez zgody kierownictwa Związku lub lekarza kadry, nie
może brać udziału w najbliższych zawodach mistrzowskich, o Puchar Ekstraklasy i o Puchar
Polski, pod rygorem orzeczenia walkoweru.
§ 21
1. Kluby są zobowiązane uzyskać zgodę organów prowadzących rozgrywki na organizowanie
międzynarodowych spotkań w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich i/lub pucharowych. Bez
zgody organu prowadzącego rozgrywki kluby nie mogą uczestniczyć w jakichkolwiek
towarzyskich spotkaniach międzynarodowych, jeżeli kolidują one z terminami spotkań
mistrzowskich i/lub pucharowych

2. Kluby mogą występować do organu prowadzącego rozgrywki o zmianę terminów spotkań
mistrzowskich i pucharowych kolidujących z oficjalnymi międzynarodowymi imprezami
piłkarskimi.
§ 22
1. Kluby zawieszone w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i
zawodach nie mogą brać udziału w żadnych spotkaniach piłki nożnej, a rozgrywanie spotkań z
ich drużynami będzie karane.
2. Spotkania mistrzowskie wyznaczane w okresowym zawieszeniu klubu należy zweryfikować
jako walkowery dla przeciwnika, natomiast w przypadku zawieszenia klubu do końca rozgrywek
obowiązuje stosowanie zasad § 19 ust.3.
OPIEKA ZDROWOTNA
§ 23
Zawodnicy uprawiający piłkę nożną mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem są
obowiązani:
1. poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego zgłoszenia
do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki nożnej musi być
odnotowana na karcie zgłoszenia oraz w wydanej zawodnikowi karcie badań lekarskich według
obowiązującego wzoru.
2. przeprowadzać okresowe badania lekarskie, których wyniki są odnotowywane w karcie badań
lekarskich .
§ 24
1. Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie
dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia
badań.
2. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie
pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich.
3. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym jest obowiązany do uzyskania
orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym
współzawodnictwie. Przed zawodami, sędziemu należy dostarczyć potwierdzenie posiadania
przez zawodników aktualnych badań lekarskich.

§ 25
1. Upoważnieni przez PZPN i związki piłki nożnej lekarze mogą uczestniczyć w badaniach próbki
B testu antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu
Sportu.
2. Badania lekarskie powinny być przeprowadzane przez poradnie lekarskie.
3. Kluby Ekstraklasy, I, II i III ligi powinny mieć stałego lekarza klubowego, zgodnie z właściwymi
przepisami licencyjnymi.
4. Gospodarze spotkań piłki nożnej są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego
meczu przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:
a. lekarza – na zawodach Ekstraklasy, I, II i III ligi,
b. osoby posiadające uprawnienia do sprawowania opieki medycznej uzyskane zgodnie z
przepisami państwowymi – w pozostałych klasach rozgrywkowych.
5. Gospodarze spotkań piłki nożnej mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym
przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej.

6. Gospodarze spotkań piłki nożnej są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli
zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.
§ 26
1. Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej.
2. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust. 1 spoczywa na klubie który
zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych przez drużynę tego klubu.
Odpowiednio, obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust 1 spoczywa na
właściwym Związku Piłki Nożnej, który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych przez
reprezentację tego Związku.
3. PZPN i związki nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po
zawodach organizowanych przez kluby.
PRZEPISY FINANSOWE
§ 27
1. Wszystkie umowy między członkami PZPN, w szczególności dotyczące zmiany przynależności
klubowej zawodników wszystkich kategorii wiekowych, muszą być zawierane w postaci
pisemnego dokumentu podpisanego przez statutowych przedstawicieli obu stron, ujawnionych
we właściwych rejestrach sądowych.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1 nie mogą być sprzeczne z przepisami państwowymi i
związkowymi, obowiązującymi członków PZPN.
§ 28
Rozgrywki mistrzowskie i pucharowe prowadzone są według następujących zasad finansowych:
1. W rozgrywkach dwurundowych (mecz i rewanż) gospodarz pokrywa pełne koszty organizacji
spotkania, a drużyna przeciwnika – koszty uczestnictwa w meczu.
2. W przypadku rozgrywania jednego meczu, kluby rozliczają całość kosztów i dochodów,
uczestnicząc solidarnie w zyskach lub stratach, z uwzględnieniem następujących zasad
naliczania kosztów:
1) w koszta organizacji spotkania nie mogą wchodzić wydatki związane z korzystaniem z obiektu
sportowego, jeżeli mecz odbywa się na boisku jednej z tych drużyn,
2) wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniu przysługują jedynie klubom, które mają
siedzibę poza miejscem zawodów, koszta uczestnictwa mogą obejmować tylko wydatki za
przejazdy oraz zakwaterowanie i wyżywienie w danej miejscowości, według obowiązujących
przepisów.
3.Wszelkie odstępstwa od postanowień, określonych w ust. 1 i 2 są dopuszczalne za zgodą
organu prowadzącego rozgrywki na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między
zainteresowanymi klubami.
§ 29
W przypadku gdy wyznaczone lub uzgodnione spotkanie nie odbędzie się, względnie mecz
zostanie przerwany przed upływem czasu gry, zobowiązanie finansowe klubów ustala się w
następujący sposób:
1. Zainteresowane kluby nie mogą wzajemnie rościć pretensji finansowych, jeśli przyczyna była
od nich nie zależna (katastrofy i klęski żywiołowe, itp.). Decyzja odnośnie zakwalifikowania
przyczyny należy do organów prowadzących rozgrywki.
2. Gospodarz spotkania ma prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów organizacji spotkania,
jeśli winę ponosi drużyna przeciwnika.

3. Drużynie przyjezdnej przysługuje zwrot poniesionych kosztów jeśli winę ponosi gospodarz
spotkania.
§ 30
Wszystkie spory finansowe klubów, w sprawach dotyczących kosztów wyznaczonych lub
uzgodnionych, a nie odbytych spotkań nie uwzględnione w niniejszych postanowieniach,
rozstrzygają organy prowadzące rozgrywki.
§ 31
1. Wynikające z niniejszej uchwały uprawnienia związków piłki nożnej mogą być przekazane na
podstawie stosownych uchwał funkcjonującym w ramach tych związków OZPN-om lub
podokręgom.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do organów prowadzących rozgrywki
piłki nożnej kobiet, piłki nożnej halowej oraz piłki nożnej plażowej.
§ 32
O wszystkich innych sprawach dotyczących rozgrywek, a nie objętych niniejszymi przepisami,
decyduje Zarząd PZPN .
§ 33
Traci moc uchwała Zarządu PZPN z 29 września 2000 roku „Przepisy w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną”
§ 34
Niniejsze przepisy stosuje się odpowiednio do wszystkich rozgrywek, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej.
§ 35
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN
81
Uchwała nr V/81 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich
o Mistrzostwo Ekstraklasy i terminarza Rozgrywek Ekstraklasy na sezon 2014/2015
Na podstawie art. 36 § 1 ust. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

I.

Zatwierdza

się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon

2014/2015.
REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO EKSTRAKLASY NA SEZON
2014/2015

Art. 1
1. W rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2014/2015 („Rozgrywki Ekstraklasy”)
bierze udział 16 klubów w jednej grupie, które zakwalifikowały się na podstawie uzyskanych
wyników Rozgrywek Ekstraklasy i I ligi sezonu poprzedniego („Klub” lub „Kluby”).

Art. 2
2.1 W Rozgrywkach Ekstraklasy nie mogą występować Kluby, które decyzją właściwych organów
PZPN nie otrzymały licencji na występowanie w tych rozgrywkach w sezonie 2014/2015 lub nie
spełniają wymogów, określonych w art. 15 ustawy o sporcie.
2.2 Zasady przyznawania licencji Klubom występującym w Rozgrywkach Ekstraklasy reguluje
odrębna uchwała Zarządu PZPN.
2.3 W sytuacji gdy drużyna Klubu decyzją właściwych organów PZPN nie otrzyma licencji na
występowanie w Rozgrywkach Ekstraklasy albo nie przystąpi do tych rozgrywek w sezonie
2014/2015, wówczas zastosowanie mają postanowienia odrębnych uchwał PZPN.
2.4. Ekstraklasa S.A. jest upoważniona do użycia fotograficznego oraz audio- i wizualnego
materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli Klubów, jak też i nazw Klubów,
emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji
meczów Rozgrywek Ekstraklasy. Na żądanie, Kluby muszą wyposażyć Ekstraklasę S.A. – bez
dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację. Ekstraklasa S.A. jest
upoważniona do sporządzenia fotograficznego, audio- i wizualnego materiału, który może być
udostępniony mediom celem publikacji.

Art. 3
3.1.

Rozgrywki

Ekstraklasy

prowadzą

odpowiednio

Departament

Logistyki

Rozgrywek

Ekstraklasy S.A. i Komisja Ligi Ekstraklasy S.A.
3.2. Rozgrywki Ekstraklasy są prowadzone w terminach ustalonych przez Departament Logistyki
Rozgrywek Ekstraklasy S.A. i zatwierdzonych przez Zarząd Ekstraklasy S.A.

Art. 4
4.1. Rozgrywki Ekstraklasy rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z
niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN oraz Ekstraklasy S.A.
4.2 Uczestnicząc w Rozgrywkach Ekstraklasy Kluby zobowiązane są:
a. przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną oraz innych regulaminów PZPN/Ekstraklasy S.A.,
b. przestrzegać zasad fair play,
c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,

d. postępować zgodnie z właściwymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek
organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.,
e. zapewnić, że zawodnicy oraz trenerzy trzech Klubów, które w sezonie 2014/2015 zajmą trzy
pierwsze miejsca będą obecni na oficjalnych uroczystościach wręczenia nagród w miejscu i o
czasie ustalonym przez Ekstraklasę S.A., i że oficjalne uroczystości, w tym wręczenie trofeum
oraz medali zostaną przeprowadzone w sposób ustalony przez Ekstraklasę S.A.,
f. przekazać przed rozpoczęciem Rozgrywek Ekstraklasy w terminie wskazanym przez
Ekstraklasę S.A. zdjęcia i statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o historii Klubu
oraz zdjęcia stadionu, z którego korzysta Klub, a także inne informacje wymagane przez
Ekstraklasę S.A. do celów promocyjnych,
g. przekazać przed rozpoczęciem Rozgrywek Ekstraklasy w terminie i formacie wskazanym przez
Ekstraklasę S.A. zdjęcia wszystkich oficjalnych kompletów strojów meczowych (koszulki,
spodenki, getry, w tym stroje bramkarzy).
4.3 Rozgrywki Ekstraklasy rozgrywane są wyłącznie oficjalnymi piłkami Ekstraklasy S.A. w
kolorystyce ustalonej przez Departament Marketingu Ekstraklasy S.A. Gospodarz meczu musi
zapewnić Klubowi gości piłki treningowe do rozgrzewki przed meczem. Piłki te muszą być takie
same jak piłki, którymi rozgrywany będzie mecz.
4.4. Ekstraklasa S.A. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z umów
pomiędzy Klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania
przepisów PZPN i/lub Ekstraklasy S.A.

Art. 5
5.1. Kluby biorące udział w Rozgrywkach Ekstraklasy uprawnione są do wymiany trzech
zawodników przez cały okres trwania gry w danym meczu. Każda wymiana zawodnika może
nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany i
dopełnieniu formalności wpisania do protokołu imion i nazwisk nowo wchodzących do gry.
Art. 6
6.1. Jeżeli mecz nie odbędzie się lub zostanie przerwany przez sędziego lub delegata
meczowego PZPN przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek
przyczyn niezależnych od organizatora meczu, obu Klubów, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas
mecz ten należy dokończyć (gdy został już rozpoczęty) lub rozegrać od początku (gdy nie został
rozpoczęty) w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy
przyczyną nie rozegrania lub przerwania meczu są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne
okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu, itp.) należy, gdy
pozwalają na to warunki, mecz dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym,
chyba że Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. postanowi inaczej.

6.2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest co do
zasady Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. W drodze wyjątku, decyzję w sprawie
dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje delegat meczowy PZPN na dany mecz w
porozumieniu z Departamentem Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. w przypadku, gdy
przyczyną nie rozegrania lub przerwania meczu są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne
okoliczności siły wyższej, jak określono w ust. 1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia
(rozegrania) meczu w dniu następnym przy świetle dziennym.
6.3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów,
obserwatora i delegata meczowego PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi
gospodarz meczu.
6.4. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Ekstraklasy S.A. decyzji o rozegraniu w
nowym terminie meczu, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z
przyczyn określonych w ust. 1 powyżej, dla meczów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się
wszystkie zasady określone przepisami PZPN i Ekstraklasy S.A.
6.5. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Ekstraklasy S.A. decyzji o dokończeniu
meczów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - mecze dokańczane w nowym
terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:
a. gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie meczu, z zaliczeniem wyniku
uzyskanego do momentu przerwania meczu,
b. zespoły (drużyny) przystępują

do

dokończenia meczu

w składach liczbowych

z

uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w meczu przerwanym,
c. w meczach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym
Klubie w terminie dokańczania meczu, poza zawodnikami:
- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanego meczu w związku z otrzymaniem czerwonej kartki
lub w wyniku zmiany,
- którzy nie byli w trakcie przerwanego meczu zawodnikiem Klubu, w którego barwach występują
w chwili dokańczania meczu,
- którzy odbywali w trakcie przerwanego meczu karę dyskwalifikacji z powodu liczby kartek
otrzymanych od początku danego sezonu Rozgrywek Ekstraklasy lub z innych przyczyn,
d. zawodnik, który od początku danego sezonu Rozgrywek Ekstraklasy do dnia dokańczania
meczu, otrzymał liczbę kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub, na
którego nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej
kary w dokańczanym meczu.

Art. 7
7.1. Zawodnik, który w czasie meczów Rozgrywek Ekstraklasy otrzyma napomnienie (żółtą
kartkę) zostanie automatycznie ukarany:
a. przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

b. przy ósmym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
c. przy dwunastym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
d. przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - karą
dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.
7.2. Jeżeli w czasie jednego meczu Rozgrywek Ekstraklasy co najmniej pięciu zawodników jednej
drużyny Klubu otrzyma napomnienie (żółta kartka) lub zostanie wykluczonych z gry (czerwona
kartka), Klub zostanie automatycznie ukarany karą finansową w wysokości 1500 złotych.

Art. 8
8.1. Napomnienia zalicza się odrębnie dla Rozgrywek Ekstraklasy oraz innych klas
rozgrywkowych.
8.2 Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w innych
rozgrywkach podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach, za wyjątkiem kar
dyskwalifikacji czasowej w wymiarze powyżej trzech miesięcy lub na stałe orzeczonych przez
właściwy organ dyscyplinarny Ekstraklasy S.A. lub PZPN.
8.3. Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w Rozgrywkach
Ekstraklasy podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach, za wyjątkiem kar dyskwalifikacji
czasowej w wymiarze powyżej trzech miesięcy lub na stałe orzeczonych przez właściwy organ
dyscyplinarny Ekstraklasy S.A. lub PZPN.
8.4. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z Klubu uczestniczącego w Rozgrywkach
Ekstraklasy lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego klubu występującego w innej
klasie rozgrywkowej i konieczności odbycia kary wynikającej z liczby napomnień (żółtych kartek),
udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw klubowych zawodnik zobowiązany
jest do odbycia kary w Rozgrywkach Ekstraklasy bez względu na fakt występowania uprzednio w
Rozgrywkach Ekstraklasy lub innej klasie rozgrywkowej.
Art. 9
9.1 Rozgrywki Ekstraklasy zostaną rozegrane w dwóch rundach: zasadniczej i finałowej.
9.2. Runda zasadnicza:
9.2.1 Każdy Klub rozgrywa z pozostałymi Klubami dwa mecze, u siebie jako gospodarz oraz u
przeciwnika jako gość;
9.2.2 Za każdy rozegrany mecz przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego
wyniku: 3 punkty za zwycięstwo; 1 punkt za mecz nierozstrzygnięty (remis); 0 punktów za mecz
przegrany;
9.2.3. Po rozegraniu rundy zasadniczej Kluby zostaną podzielone na dwie grupy: A i B, w której
będą występować następujące Kluby:
9.2.3.1: grupa A: Kluby z miejsc 1-8 po rundzie zasadniczej,
9.2.3.2: grupa B: Kluby z miejsc 9-16 po rundzie zasadniczej.

9.2.4. O kolejności Klubów po zakończeniu rundy zasadniczej decydują zasady określone w art.
10.1 i 10.2;
9.2.5. Klubom po zakończeniu rundy zasadniczej przed przystąpieniem do rundy finałowej
zostanie uwzględniona połowa zdobytych punktów w rundzie zasadniczej (przykładowo 18
punktów w rundzie zasadniczej = 9 punktów przed rundą finałową). W przypadku uzyskania
nieparzystej liczby punktów w rundzie zasadniczej, Klubom zostanie uwzględniona połowa
zdobytych punktów w rundzie zasadniczej z zaokrągleniem w górę o 0,5 punktu (przykładowo 19
punktów w rundzie zasadniczej = 9,5 punktu + 0,5 punktu = 10 punktów przed rundą finałową).
9.3. Runda finałowa:
9.3.1. Każdy Klub w swojej grupie rozgrywa z pozostałymi Klubami w swojej grupie jeden mecz
według poniższego schematu, odpowiadającemu miejscu Klubu po zakończeniu rundy
zasadniczej:
Grupa A:

Grupa B:

31 kolejka: 1-2; 3-4; 5-6; 7-8

31 kolejka:

9-14; 10-13; 11-16; 12-15

32 kolejka: 4-1; 2-3; 6-7; 8-5

32 kolejka:

16-9; 13-12; 14-10; 15-11

33 kolejka: 1-3; 5-7; 2-4; 6-8

33 kolejka:

9-13; 12-16; 10-15; 11-14

34 kolejka: 7-1; 3-5; 8-2; 4-6

34 kolejka:

12-9; 10-11; 14-15; 16-13

35 kolejka: 1-5; 4-8; 2-7; 3-6

35 kolejka:

9-10; 11-12; 13-14; 15-16

36 kolejka: 8-1; 5-4; 6-2; 7-3

36 kolejka:

15-9; 11-13; 16-10; 12-14

37 kolejka: 1-6; 2-5; 3-8; 4-7

37 kolejka:

9-11; 13-15; 10-12; 14-16

9.3.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, podyktowanych względami bezpieczeństwa,
Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. może ustalić inną kolejność rozgrywania
kolejek w poszczególnych grupach, o których mowa w punkcie 9.3.1;
9.3.3. Za każdy rozegrany mecz przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego
wyniku: 3 punkty za zwycięstwo; 1 punkt za mecz nierozstrzygnięty (remis); 0 punktów za mecz
przegrany;
9.3.4. Klubom po zakończeniu rundy finałowej zostanie uwzględniona liczba punktów zdobytych
w rundzie finałowej oraz połowa punktów zdobytych w rundzie zasadniczej zgodnie z zasadami
określonymi w art. 9.2.5.

Art. 10
10.1. W Rozgrywkach Ekstraklasy kolejność Klubów w tabeli po rundzie zasadniczej ustala się
według liczby zdobytych punktów.
10.2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów po rundzie zasadniczej przez dwa lub więcej
Klubów, o zajętym miejscu decydują, w kolejności:
10.2.1 przy dwóch zespołach:

a. liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami,
b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
meczach między tymi Klubami,
c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe
liczone są „podwójnie,” korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
meczach między tymi Klubami,
d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach w rundzie
zasadniczej,
e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach w rundzie
zasadniczej,
f. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play po rundzie zasadniczej sezonu
2014/2015,
g. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Logistyki Rozgrywek
Ekstraklasy S.A.
10.2.2.przy więcej niż dwóch Klubach:
a. liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami,
b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
meczach między tymi Klubami,
c. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w meczach między tymi Klubami,
d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach w rundzie
zasadniczej,
e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach w rundzie
zasadniczej,
f. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play po rundzie zasadniczej sezonu
2014/2015,
g. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Logistyki Rozgrywek
Ekstraklasy S.A.
10.3. W Rozgrywkach Ekstraklasy kolejność Klubów w tabeli po rundzie finałowej ustala się
według liczby zdobytych punktów, zgodnie z zasadami określonymi w art. 9.3.3., z
zastrzeżeniem, iż najniżej sklasyfikowany Klub w grupie A na zakończenie sezonu nie może
zająć miejsca niższego niż 8, zaś najwyżej sklasyfikowany Klub w grupie B na zakończenie
sezonu nie może zająć miejsca wyższego niż 9.
10.4. W przypadku uzyskania w tej samej grupie równej liczby punktów przez dwa lub więcej
Klubów, o zajętym miejscu decydują, w kolejności:
10.4.1 przy dwóch Klubach:
a. liczba zdobytych punktów w rundzie zasadniczej,
b. liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami, rozegranych w rundzie
zasadniczej,

c. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
meczach między tymi Klubami w rundzie zasadniczej,
d. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe
liczone są „podwójnie,” korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
meczach między tymi Klubami w rundzie zasadniczej,
e. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach z całego cyklu
Rozgrywek Ekstraklasy,
f. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach z całego cyklu
Rozgrywek Ekstraklasy,
g. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play w całym sezonie 2014/2015
Rozgrywek Ekstraklasy,
h. przy dalszej równości, w przypadku, gdy dwoma Klubami o jednakowej liczbie punktów są
Kluby zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli Rozgrywek Ekstraklasy, Kluby rywalizujące o
miejsce w rozgrywkach UEFA, a także Kluby których kolejność decyduje o spadku, zarządza się
mecz barażowy na neutralnym, wyznaczonym przez Departament Logistyki Rozgrywek
Ekstraklasy S.A., boisku. W przypadku remisowego wyniku meczu w regulaminowym czasie
zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut, a w przypadku dalszej równości sędzia meczu
zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów.
10.4.2.przy więcej niż dwóch Klubach:
a. liczba zdobytych punktów w rundzie zasadniczej;
b. liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami, rozegranych w rundzie
zasadniczej;
c. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
meczach między tymi Klubami, w rundzie zasadniczej;
d. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w meczach między tymi Klubami w
rundzie zasadniczej;
e. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach z całego cyklu
Rozgrywek Ekstraklasy;
f. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach z całego cyklu
Rozgrywek Ekstraklasy;
g. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play w całym sezonie 2014/2015
Rozgrywek Ekstraklasy;
h. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Logistyki Rozgrywek
Ekstraklasy S.A.
10.5. Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach Rozgrywek Ekstraklasy w trakcie
rundy zasadniczej w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa Kluby zastosowanie
mają:

10.5.1. w przypadku rozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż) kolejno
punkty 10.2.1 a), b), c), d), e) niniejszego regulaminu,
10.5.2. w przypadku nierozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż)
kolejno punkty 10.2.1 d), e) niniejszego regulaminu.
10.6. Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach Rozgrywek Ekstraklasy w trakcie
rundy finałowej w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa Kluby zastosowanie
mają kolejno punkty 10.4.1 a), b), c), d), e), f) niniejszego regulaminu.
10.7. Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach Rozgrywek Ekstraklasy w trakcie
rundy zasadniczej w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa Kluby
zastosowanie mają:
10.7.1. w przypadku rozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż) kolejno
punkty 10.2.2 a), b), c), d), e) niniejszego regulaminu,
10.7.2. w przypadku nierozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż)
kolejno punkty 10.2.2 d), e) niniejszego regulaminu.
10.8. Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach Rozgrywek Ekstraklasy w trakcie
rundy finałowej w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa Kluby
zastosowanie mają kolejno punkty 10.4.2 a), b), c), d), e), f) niniejszego regulaminu.
10.9. Weryfikację rozgrywek przeprowadza Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A., a
zatwierdza Zarząd Ekstraklasy S.A.

Art. 11
11.1 Klub, który zdobędzie I miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy otrzymuje tytuł Mistrza Polski w
piłce nożnej oraz złote medale (35 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach UEFA Champions
League.
11.2 Klub, który zdobędzie II miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy otrzymuje tytuł Wicemistrza
Polski w piłce nożnej oraz srebrne medale (35 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach UEFA
Europa League.
11.3 Klub, który zdobędzie III miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy otrzymuje brązowe medale (35
sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach UEFA Europa League.
11.4. Klub, który zdobędzie IV miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy reprezentuje Polskę w
rozgrywkach UEFA Europa League w sytuacji, gdy Wicemistrz Polski lub Klub, który zdobędzie III
miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy jest jednocześnie zdobywcą Pucharu Polski, jak też w
sytuacji, gdy finalistami rozgrywek o Puchar Polski są Mistrz Polski, Wicemistrz Polski lub Klub,
który zdobędzie III miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy.
11.5. W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich Klubów w rozgrywkach UEFA i
nieokreślonych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy UEFA.
11.6. Klub, który zdobędzie I miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy otrzymuje trofeum,
ufundowane przez Ekstraklasę S.A., które jest wręczane Klubowi i pozostaje w Klubie przez

okres jednego sezonu. Klub jest zobowiązany do należytego przechowania trofeum i odpowiada
za ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia. Klub musi zwrócić trofeum w stanie nienaruszonym
do biura Ekstraklasy S.A. najpóźniej na 14 dni przed ostatnią kolejką Rozgrywek Ekstraklasy.
11.7. Klub, który zdobędzie I miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy, jest upoważniony do
wystąpienia do Ekstraklasy S.A. o sporządzenie – na koszt klubu – kopii trofeum. Kopia musi
wskazywać, iż jest repliką i, co do zasady, nie może przekraczać 4/5 wielkości oryginału.
11.8. Podczas oficjalnej uroczystości wręczenia trofeum na stadionie wręczane jest wyłącznie
trofeum, ufundowane przez Ekstraklasę S.A. Nie dopuszcza się możliwości wręczania innych
nagród. Zawodnicy Klubu odbierają trofeum w oficjalnych strojach meczowych.

Art. 12
12.1 Kluby, która zajmą w Rozgrywkach Ekstraklasy 15 i 16 miejsce w tabeli, spadają do I ligi, w
której rozgrywać będą mecze w następnym sezonie.
12.2. Kluby, które zajmą 1 i 2 miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi rozgrywać będą mecze
w następnym sezonie w Rozgrywkach Ekstraklasy.

Art. 13
13.1. Klub, który przed rozpoczęciem lub w czasie trwania Rozgrywek Ekstraklasy zrezygnuje z
dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięty w następnym cyklu rozgrywek o dwie klasy niżej.
13.2. Klub, który w trakcie Rozgrywek Ekstraklasy nie rozegra z własnej winy trzech
wyznaczonych meczów, zostaje sklasyfikowany na ostatnim miejscu w tabeli odpowiednio po
rundzie zasadniczej i/lub rundzie finałowej, automatycznie wyeliminowany z Rozgrywek
Ekstraklasy i niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowany o dwie klasy niżej, bez względu
na liczbę zdobytych punktów. Powyższe zdanie stosuje się również w przypadku zawieszenia
licencji prawomocną decyzją właściwego organu PZPN.
Art. 14
14.1. Każdy Klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w Rozgrywkach Ekstraklasy,
muszą być uprawnieni przez Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. z zachowaniem
wymogów określonych w obowiązujących przepisach PZPN i Ekstraklasy S.A.
14.2. Aby móc wziąć udział w Rozgrywkach Ekstraklasy, zawodnicy muszą być uprawnieni przez
Ekstraklasę S.A. w wymaganych terminach i muszą spełniać wszystkie warunki zawarte w
odpowiednich przepisach. Tylko zawodnicy uprawnieni do Rozgrywek Ekstraklasy mogą odbyć
ciążące na nich kary dyscyplinarne.
14.3. Każdy Klub jest odpowiedzialny za dostarczenie listy A i B do Ekstraklasy S.A., podpisanej
przez uprawnione do tego osoby w klubie oraz przez odpowiedni wojewódzki związek piłki
nożnej. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. odmawia uprawnienia zawodników

na listach, na których zawodnicy zostali potwierdzeni przez okręgowy związek piłki nożnej, chyba,
że okręgowy związek piłki nożnej na mocy odrębnej uchwały zarządu swojego związku piłki
nożnej jest uprawniony do potwierdzania zawodników na mocy stosownego upoważnienia. W
takim przypadku Klub, zgłaszający zawodników do uprawnienia zobowiązany jest do
przedstawienia kopii takiej uchwały macierzystego związku piłki nożnej.
14.4. Klub ponosi wszelkie konsekwencje regulaminowe za wystawienie zawodnika, który nie
znajduje się na liście A i B albo nie uprawnionego do wystąpienia z innych powodów.
14.5. Decyzje o uprawnieniu zawodników podejmuje Departament Logistyki Rozgrywek
Ekstraklasy S.A., w przypadkach spornych po zasięgnięciu opinii Komisji Ligi Ekstraklasy S.A.
14.6. Każdy Klub może mieć nie więcej niż 25 zawodników na liście A w trakcie trwania danego
sezonu Rozgrywek Ekstraklasy. Jako minimum, miejsca 18-22 na liście A (pięć miejsc), są
zarezerwowane wyłącznie dla zawodników szkolonych w federacji, zaś miejsca 23-25 na liście A
(trzy miejsca) są zarezerwowane wyłącznie dla zawodników szkolonych w Klubie. Na miejscach
1-17 mogą być zgłaszani dowolni zawodnicy.
14.7. W zakresie dotyczącym listy A zawodnik szkolony w Klubie oznacza zawodnika, który – bez
względu na swoją narodowość lub wiek – jest zarejestrowany w obecnym Klubie przez okres, z
przerwami lub nie, trzech pełnych sezonów (tj. okres począwszy od pierwszego oficjalnego
meczu odpowiednich krajowych rozgrywek) 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).
14.8. W zakresie dotyczącym listy A zawodnik szkolony w Klubie należącym do federacji oznacza
zawodnika, który – bez względu na swoją narodowość lub wiek – jest zarejestrowany w Klubie
lub innym klubie należącym do tej samej federacji co klub obecny przez okres, z przerwami lub
nie 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).
14.9. W sezonie 2014/2015 na liście B będą mogli być umieszczani zawodnicy urodzeni 1
stycznia 1993 roku i później posiadający polskie obywatelstwo lub szkoleni w Klubie. Liczba
zawodników zgłaszanych na liście B jest nieograniczona, z uwzględnieniem postanowień art.
14.10.
14.10. W sezonie 2014/2015 na liście B na miejscach 1-5 będą mogli być umieszczani zawodnicy
urodzeni 1 stycznia 1993 roku i później, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa i nie byli
szkoleni w Klubie.
14.11. W zakresie dotyczącym listy B zawodnik szkolony w Klubie oznacza zawodnika, który –
bez względu na swoją narodowość lub wiek – jest zarejestrowany w obecnym Klubie przez okres,
z przerwami lub nie, dwóch pełnych sezonów (tj. okres począwszy od pierwszego oficjalnego
meczu odpowiednich krajowych rozgrywek) lub przez 24 miesiące 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).
14.12. Wypożyczenie zawodnika do innego Klubu przerywa okres rejestracji w macierzystym
Klubie i nie zalicza się do wymaganego okresu niezbędnego do uznania zawodnika za
szkolonego w klubie, jednakże w przypadku wypożyczenia zawodnika do innego polskiego klubu
zalicza się do okresu niezbędnego do uznania zawodnika za szkolonego w klubie należącym do
tej samej federacji.
14.13. Ustala się, następujące możliwości uprawnienia zawodników na listę A do Rozgrywek
Ekstraklasy w sytuacji, gdy na liście A zgłoszonych jest już komplet 25 zawodników:
a. w przypadku przewlekłej (tj. uniemożliwiającej grę co najmniej do rozpoczęcia kolejnego
okresu transferowego) kontuzji zawodnika z listy A i uprawnienia – na ten okres – może być
uprawniony zawodnik transferowany do Klubu (dot. okresu transferowego), zawodnik nie
związanego kontraktem (dot. okresu transferowego oraz okresów określonych w przepisach
PZPN) lub zawodnik z rezerw (w każdym momencie, o ile był zawodnikiem Klubu przed
rozpoczęciem ostatniego okna transferowego lub był uprawniony do gry w Klubie w czasie
ostatniego okna transferowego dla zawodników występujących w klubach Ekstraklasy). W takiej
sytuacji zawodnik kontuzjowany traci uprawnienie do gry do czasu rozpoczęcia kolejnego okresu
transferowego;
b. w przypadku rozwiązania kontraktu z zawodnikiem, który został zgłoszony na liście A po
zakończeniu okresu przewidzianego na dokonywanie transferów - może być uprawniony
zawodnik, który był zawodnikiem danego klubu w trakcie okresu na dokonywanie transferów i nie
jest zgłoszony do Rozgrywek Ekstraklasy pod warunkiem, że spełnia wymogi przewidziane dla
zawodnika, z którym rozwiązano kontrakt (odpowiednio – zawodnik bez ograniczeń, zawodnik
szkolony w federacji, zawodnik szkolony w Klubie). Uprawnienie takiego zawodnika,
zastępującego na liście A zawodnika, z którym rozwiązano kontrakt, odbywa się na zasadach
ogólnych. W takiej sytuacji zawodnik, z którym rozwiązano kontrakt i skreślono z listy A, traci
uprawnienie do gry w Klubie.
14.14. Zezwala się na przeniesienie zawodnika z listy A na listę B w trakcie sezonu, jeżeli w
trakcie trwania sezonu zawodnik nabył uprawnienia, umożliwiające wpisanie go na listę B.
14.15. Niezależnie od powyższego, jeśli Klub posiada dwóch niezdolnych do gry z powodu
długotrwałej kontuzji lub choroby bramkarzy zgłoszonych do rozgrywek, może tymczasowo
zamienić bramkarza na dotychczas nie uprawnionego w każdym momencie sezonu, uzupełniając
w ten sposób listę A. Jeśli wymieniany bramkarz był zawodnikiem szkolonym w federacji, nowy
bramkarz nie musi być szkolony w federacji. Klub musi dostarczyć do Ekstraklasy S.A.
zaświadczenie medyczne o kontuzji. Gdy kontuzjowany bramkarz stanie się z powrotem zdolny
do gry może z powrotem zająć swoje miejsce na liście A na miejscu swojego zastępcy.

14.16. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.
Zawodnicy biorący udział w Rozgrywkach Ekstraklasy muszą być zbadani przez lekarza, celem
stwierdzenia ich zdolności do gry.
14.17. Dyscyplinarne kary finansowe z tytułu żółtych kartek są potrącane z urzędu przez
Ekstraklasę S.A. w ustalony odrębnie sposób ze środków przysługujących Klubom.

Art. 15
15.1. Drużyny Klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską
UEFA PRO zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w sprawie licencji trenerskich.
15.2. Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w
odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich.

Art. 16
16.1. Mecze Rozgrywek Ekstraklasy mogą być rozgrywane na stadionach uznanych za
odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej, spełniających wymogi licencyjne
określone w Podręczniku Licencyjnym PZPN. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie
stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego mecz nie
doszedł do skutku, ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi
wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie odbyty mecz.
16.2. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków
oraz kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.
16.3. Każdy Klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi
zagrożeniami, zgodnie z następującymi zasadami:
a. każdy Klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszystkie zagrożenia
związane z jego uczestnictwem w Rozgrywkach Ekstraklasy;
b. dodatkowo Klub będący gospodarzem musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na zagrożenia
związane

z

organizowaniem

meczu,

która

musi

zawierać

odpowiedzialność

cywilną,

zapewniającą poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób,
przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności za które odpowiada
Klub;
c. jeśli gospodarz meczu nie jest właścicielem stadionu, na którym rozgrywa mecze, musi
przedstawić polisy ubezpieczeniowe (obejmujące odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie
nieruchomości) zawarte przez właściciela i/lub dzierżawcę/najemcę stadionu;
d. w każdym wypadku, Klub musi zapewnić, że Ekstraklasa S.A. jest zwolniona z
odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i uczestnictwem w
meczu.
16.4. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się na boiskach zamkniętych na mocy decyzji organu
dyscyplinarnego Ekstraklasa S.A., PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym

meczem sędziowie oraz delegaci PZPN mają obowiązek sprawdzenia na przedmeczowym
spotkaniu organizacyjnym dokumentów zezwalających na przeprowadzenie meczów piłkarskich
na danym boisku.
16.5. Mecze piłkarskie mogą odbywać się na boiskach wyposażonych w sztuczną nawierzchnię,
posiadających stosowny ważny certyfikat nie niższy niż FIFA Star 2. Od dnia 1 listopada 2014
roku do 31 marca 2015 roku mecze piłkarskie mogą odbywać się wyłącznie na boiskach
wyposażonych w system podgrzewania murawy.

Art. 17
17.1. Mecze organizują Kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na
pierwszym miejscu). Każdy Klub wyjeżdża na mecz na koszt własny.
17.2. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. niezwłocznie po ustaleniu terminu
meczu z podmiotem posiadającym licencję nadawcy, informuje gospodarzy meczów,
przeciwnika, PZPN o miejscu i godzinie rozegrania meczów.
17.3. Po ustaleniu terminu meczów gospodarze meczów obowiązani są niezwłocznie i nie później
niż na 7 (siedem) dni przed meczem podać przeciwnikowi oraz Departamentowi Logistyki
Rozgrywek Ekstraklasy S.A. informację o kolorach strojów, w jakich wystąpi ich drużyna.
Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. zastrzega sobie prawo do wskazania kolorów
strojów, w jakich mają wystąpić drużyny.

Art. 18
18.1. Mecze muszą być rozegrane w terminie i godzinach wyznaczonych przez Departament
Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych, terminów
wynikających z przepisów FIFA, terminów wynikających z przepisów UEFA oraz terminów
ustalonych z podmiotem posiadającym licencję nadawcy.
18.2. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. w porozumieniu z podmiotem
posiadającym licencję nadawcy może wyznaczyć rozegranie meczu na inny dzień lub godzinę.
18.3. Departament Logistyki Rozgrywek może wyznaczyć rozegranie meczu Klubu na termin,
dzielący od poprzedniego meczu Klubu o dwa lub więcej kolejne pełne dni. W uzasadnionych
przypadkach, w szczególności wynikających z obligatoryjnych terminów rozgrywek UEFA lub
spowodowanych działaniami siły wyższej Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.
może wyznaczyć rozegranie meczu w terminie uwzględniającym krótszą przerwę między
zawodami z preferencją dla uczestnika rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA.
18.4. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. może wyznaczyć rozegranie meczów o
Mistrzostwo Ekstraklasy na jeden termin i o jednej godzinie.
18.5. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Departament
Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. podlega karze 500.000 PLN. Niezależnie od powyższego
Komisja Ligi Ekstraklasy S.A. może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie

Dyscyplinarnym PZPN. Klub zobowiązany jest także do zapłaty na rzecz Ekstraklasy S.A. kar w
wysokości odpowiadającej karom umownym, wynikającym z umów wiążących Ekstraklasę S.A.

Art. 19
19.1. Kluby, które występują w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski we wtorek co do zasady
rozgrywają mecze mistrzowskie nie później niż w sobotę przed określonymi wyżej meczami oraz
nie wcześniej niż w piątek po tych meczach.
19.2. Kluby, które występują w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski w środę co do zasady
rozgrywają mecze mistrzowskie nie później niż w niedzielę przed określonymi wyżej meczami
oraz nie wcześniej niż w sobotę po tych meczach.
19.3. Kluby, które występują w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski w czwartek co do zasady
rozgrywają mecze mistrzowskie nie później niż w poniedziałek przed określonymi wyżej meczami
oraz nie wcześniej niż w niedzielę po tych meczach.
19.4. Z zastrzeżeniem powyższych zasad na wniosek podmiotu posiadającego licencję nadawcy
Kluby mogą rozegrać mecze mistrzowskie w terminie wyznaczonym przez Departament Logistyki
Rozgrywek Ekstraklasy S.A.
19.5. Wyznaczenie meczu w czwartek w ramach rozgrywek o Puchar Polski przez PZPN
wymaga uprzedniej zgody Departamentu Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.

Art. 20
20.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach powołanie więcej niż trzech zawodników do
reprezentacji narodowych w oficjalnych terminach FIFA może być powodem do przełożenia
meczu na inny termin (dotyczy wyłącznie powołań do

reprezentacji A). Decyzję dotyczącą

przełożenia meczu podejmuje Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.

Art. 21
21.1. Za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na obiekcie przed, w czasie i po meczu
odpowiedzialny jest Klub będący gospodarzem. Klub organizujący meccz obowiązany jest do
stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska. Klub może być wezwany do
wyjaśnienia wszystkich incydentów na stadionie, a także może być ukarany dyscyplinarnie.

Art. 22
22.1. Mecze mogą być przełożone na inny termin na wniosek Klubu lub z urzędu wyłącznie przez
Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. po uzyskaniu stanowiska podmiotu
posiadającego licencję nadawcy. Nowy termin meczu nie może przypadać na okres po
zakończeniu Rozgrywek Ekstraklasy.

Art. 23
23.1. Klub organizujący mecz oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie
stadionu zobowiązany jest w szczególności do:
a. rejestrowania całego przebiegu meczu za pomocą kamery wideo w technologii cyfrowej lub
analogowej,
b. powołania odpowiedniej liczby służb porządkowych, informacyjnych (stewardów) oraz
kierownika ds. bezpieczeństwa,
c. zapewnienia obsługi przez spikera posiadającego odpowiednią licencję,
d. zapewnienia właściwych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim
(urządzenia sanitarne, szatnie, punkty gastronomiczne),
e. zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych
u zawodników,
f. zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,
g. zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji przez podmiot
posiadający

licencję

głównego

nadawcy,

z

uwzględnieniem

warunków

techniczno

–

produkcyjnych określonych w odrębnym porozumieniu Ekstraklasy S.A. z podmiotem
posiadającym licencję głównego nadawcy,
h. zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli mediów oraz umożliwienie im korzystania
ze środków łączności,
i. zapewnienia, na wniosek Klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi
Klubu przyjezdnego całego przebiegu meczów na własne potrzeby szkoleniowe.
23.2. Niezależnie od powyższego, zobowiązuje się Kluby do:
a. monitorowania obiektu sportowego przed, w czasie i po meczach,
b. przestrzegania zakazu stosowania wuwuzeli i temu podobnych trąbek, zakazu wywieszania
flag i haseł o treści zabronionej oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni,
c. stosowania zakazu klubowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i
przestrzegania tego zakazu na zasadach wzajemności przez wszystkie kluby i informowanie o
tych osobach Ekstraklasę S.A. oraz wskazanych przez Ekstraklasę S.A. podmiotów.
23.3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości, planowane przed meczem, w jego przerwie lub
po meczu, jak również użycie emblematów, haseł i transparentów przed meczem, w jego
przerwie lub po meczu, wymagają każdorazowo zgody Departamentu Logistyki Rozgrywek
Ekstraklasy S.A.
23.4. Zegary na stadionach odmierzające czas meczu mogą być użyte pod warunkiem, że zegar
ten zatrzyma się na 45 i 90 minucie.
23.5. Klub, będący gospodarzem meczu może przeprowadzać z niego transmisje na dużych
ekranach wewnątrz stadionu z zachowaniem następujących zasad:
a. w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać
powtórek,

b. w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać
jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub sprzecznych z
zasadami fair-play.

Art. 24
24.1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca
cień na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie Rozgrywek Ekstraklasy,
udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku
– może spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata meczowego podjęcie
przez Komisję Ligi Ekstraklasy S.A. decyzji o pozbawieniu Klubu zdobytych punktów i bramek w
konkretnym meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego lub jego rozegraniu
na neutralnym boisku.
24.2. Komisja Ligi Ekstraklasy S.A. ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w
przypadku naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu.

Art. 25
25.1. Mecze zostaną zweryfikowane przez Komisję Ligi Ekstraklasy S.A. jako przegrane 0:3 na
niekorzyść Klubu, w składzie którego występowało co najmniej dwóch zawodników, u których
stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub, którzy odmówili poddania się takim
badaniom.

Art. 26
26.1. Protest odnośnie przebiegu meczu wnosi się do Komisji Ligi Ekstraklasy S.A. w ciągu 48
godzin po zakończeniu meczu, pisemnie, za pośrednictwem Departamentu Logistyki Rozgrywek
Ekstraklasy S.A., przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi wpłynąć do
Biura Ekstraklasy S.A. we wskazanym powyżej terminie. Jeżeli termin do złożenia protestu
upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy (niedziela, święta) dopuszcza się możliwość złożenia
protestu do godziny 12.00 pierwszego dnia roboczego po dniu ustawowo wolnym od pracy.
26.2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie dokonania na konto Ekstraklasy S.A. wpłaty
kaucji protestowej w wysokości 2.000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja
podlega zwrotowi.
26.3. Protest dotyczący stanu boiska musi być złożony sędziemu na piśmie przed meczem. Jeśli
stan boiska zmieni się w trakcie gry uniemożliwiając kontynuowanie meczu kapitan drużyny musi
bezzwłocznie zgłosić to sędziemu w obecności kapitana drużyny przeciwnej.
26.4. Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego za
wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 26.5 poniżej.
26.5. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska mogą zostać uwzględnione,
jeżeli przy udzielaniu żółtych i czerwonych kartek rażąco naruszono przepisy gry w piłkę nożną,

co zostało potwierdzone przez właściwy organ sędziowski PZPN. W szczególności dotyczy to
sytuacji, gdy sędzia udzielił napomnienia (żółta kartka) lub wykluczył z gry (czerwona kartka)
niewłaściwego zawodnika.

Art. 27
27.1. Kluby uczestniczące w Rozgrywkach Ekstraklasy zobowiązane są:
27.1.1. do zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla:
a. oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem Ekstraklasy S.A.,
b. oficjalnych przedstawicieli PZPN (obserwator/delegat meczowy), którym należy zapewnić
najlepsze z możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności,
c. oficjalnych przedstawicieli Klubu gościa (co najmniej 10 miejsc na trybunie VIP).
27.1.2. do przekazania przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej 5 (pięciu) wejściówek
i/lub identyfikatorów dla oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek upoważniających do
poruszania się we wszystkich strefach stadionu Klubu, będącego organizatorem meczu.

Art. 28
28.1. Właściwy organ sędziowski PZPN wyznacza sędziego głównego, sędziów-asystentów oraz
sędziego technicznego na każdy mecz.
28.2. W razie nieprzybycia sędziego lub niemożności prowadzenia meczu przez wyznaczonego
sędziego stosuje się zasady określone w Przepisach Gry w Piłkę Nożną – Postanowieniach
PZPN.
28.3. Bezpośrednio po meczu sędzia wypełnia sprawozdanie i zamieszcza je w Extranecie
PZPN. Sprawozdanie musi być zamieszczone w Extranecie PZPN nie później niż w ciągu 24
godzin od zakończenia meczu. Na wniosek Ekstraklasy S.A. oryginał musi być wysłany do Biura
Ekstraklasy S.A. pocztą w przeciągu 24 godzin od złożenia wniosku. Niezależnie od powyższego
do 31 grudnia 2014 roku a następnie do 15 czerwca 2015 roku sędziowie prowadzący mecze
Rozgrywek Ekstraklasy zobowiązani są do przesłania oryginałów sprawozdań do Biura
Ekstraklasy S.A., o ile nie uczynili tego wcześniej. Sędzia jest zobowiązany do zachowania kopii
sprawozdania meczowego.
28.4. W sprawozdaniu sędzia opisuje tak szczegółowo jak to możliwe wszelkie incydenty przed,
w trakcie i po meczu takie jak:
a. niedozwolone zachowanie zawodników upomniane żółtą bądź czerwoną kartką,
b. niesportowe zachowanie pracowników Klubów, kibiców i innych osób pełniących funkcje na
meczu z ramienia Klubów,
c. inne incydenty.

Art. 29
29.1. Przed rozpoczęciem meczu kapitanowie obu drużyn obowiązani są do wręczenia sędziemu
meczu, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień PZPN – czytelnego wykazu
zawodników swoich drużyn, z wyszczególnieniem ich imion i nazwisk oraz daty urodzenia. Przed
meczem każdy Klub wypełni sprawozdanie sędziego, gdzie należy wpisać imiona, nazwiska
zawodników, numery ich koszulek oraz daty urodzenia oraz imiona, nazwiska osób siedzących
na ławce rezerwowych i na dodatkowych miejscach. Sprawozdanie sędziego musi być
wypełnione prawidłowo drukowanymi literami i podpisane przez kapitana drużyny oraz
kierownika. Kluby muszą oddać sędziemu swoje fragmenty sprawozdania na 75 minut przed
rozpoczęciem meczu.
29.2 Jeśli sprawozdanie jest niekompletne lub nie jest zwrócone w odpowiednim czasie, sprawa
zostanie przekazana Komisji Ligi Ekstraklasy S.A. do rozpatrzenia.
29.3. Po wypełnieniu sprawozdania przez oba Kluby i oddaniu ich sędziemu, a przed
rozpoczęciem meczu, obowiązują następujące zasady:
a. jeśli któryś z zawodników wpisanych w pierwszej jedenastce nie może z jakichkolwiek
przyczyn uczestniczyć w meczu, może być zastąpiony przez jednego z rezerwowych. Takie
zastąpienie nie pomniejszy liczby zawodników rezerwowych. Zawodnik ten ma prawo być na
ławce rezerwowych i wejść na boisko w późniejszej fazie gry. Podczas meczu drużyna może
dokonać trzech zmian;
b. jeśli któryś z siedmiu rezerwowych wpisanych w sprawozdaniu sędziego nie może z
jakichkolwiek przyczyn uczestniczyć w meczu, nie może być zastąpiony przez innego zawodnika,
czyli zmniejsza to liczbę rezerwowych;
c. jeśli bramkarz wpisany do sprawozdania sędziego nie może z jakichkolwiek przyczyn
uczestniczyć w meczu może być zastąpiony przez innego bramkarza, nie wymienionego
wcześniej w sprawozdaniu sędziego.
29.4. Zawodnicy wychodzą na oficjalną prezentację wyłącznie w strojach meczowych
zaakceptowanych przez właściwy departament Ekstraklasy S.A. Dopuszcza się odrębny sposób
wyjścia zawodników na oficjalną prezentację wyłącznie w związku z oficjalnymi działaniami i
programami Ekstraklasy S.A., o czym właściwy departament Ekstraklasy S.A. stosownie
informuje Kluby.
29.5. Zawodnicy obydwu drużyn witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po
zakończeniu procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem meczu. Drużyna gości wita się
najpierw z sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z zawodnikami zespołu –
gospodarza. Po losowaniu stron sędziowie schodzą do przecięcia linii środkowej z linią boczną,
do którego podchodzą trenerzy i witają się ze sobą. Po zakończeniu procedury sędziowie
odbiegają na swoje pozycje.
29.6. Na ławkach rezerwowych może zasiadać siedmiu oficjalnych przedstawicieli klubowych
oraz siedmiu zawodników rezerwowych. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do protokołu

meczowego; jeśli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego i delegata meczowego
może otrzymać dodatkowe trzy miejsca dla swojego sztabu (np. dla trenera przygotowania
fizycznego itp.). Miejsca te muszą znaleźć się poza strefą techniczną w odległości przynajmniej
pięciu metrów za lub z boku ławek rezerwowych, ale z dostępem do szatni. Imiona i nazwiska
tych osób muszą znaleźć się w sprawozdaniu sędziego (w arkuszu dodatkowym). Na ławkach
rezerwowych mogą zasiadać wyłącznie upoważnione osoby zgodnie z Przepisami w Sprawie
Organizacji Rozgrywek w Piłkę Nożną – Przepisy Ogólne PZPN.
29.7. Podczas meczu zawodnicy rezerwowi mogą opuścić strefę techniczną i się rozgrzewać. Na
przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym sędzia powinien określić, w którym miejscu mogą to
robić i ilu zawodników jednej drużyny może się rozgrzewać jednocześnie. Co do zasady jest to
trzech rezerwowych jednej drużyny, jednakże jeśli sędzia oceni, że miejsce na to pozwala, może
to być siedmiu zawodników. W rozgrzewce może uczestniczyć także jeden z trenerów, o ile jest
wpisany do protokołu meczowego.
29.8. Palenie papierosów, w tym papierosów elektronicznych, w strefie technicznej jest
zabronione i stanowi naruszenie niniejszego regulaminu.

Art. 30
30.1. Zawodnicy występujący w Rozgrywkach Ekstraklasy muszą mieć przydzielone stałe numery
od 1 do 99, obowiązujące na cały sezon 2014/2015 Rozgrywek Ekstraklasy.
30.2. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników określa Regulamin Strojów Meczowych
w Rozgrywkach Ekstraklasy S.A. zatwierdzony przez Zarząd Ekstraklasy S.A.
30.3. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich. Zawodnicy
rozpoczynający grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole
sędziowskim.
30.4. Kluby zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów (podstawowy i rezerwowy) na
każdy mecz.
Art. 31
31.1. Zasady dysponowania prawami medialnymi do Rozgrywek Ekstraklasy określają odrębne
przepisy PZPN oraz Ekstraklasy S.A.
31. 2. Klub nie przestrzegający przepisów Ekstraklasy S.A. i/lub PZPN nie może uczestniczyć w
Rozgrywkach Ekstraklasy.
31.3. Uprawnienia sponsorów Rozgrywek Ekstraklasy, uprawnienia Ekstraklasy S.A. oraz prawa
i obowiązki Klubów w zakresie praw marketingowych stanowią załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
31.4.

Regulamin strojów meczowych Ekstraklasy S.A. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego

regulaminu.

31.5 Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia transmisji z meczów
Ekstraklasy oraz standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach oraz warunki
techniczno-produkcyjne niezbędne do przeprowadzenia transmisji przez podmiot posiadający
licencję głównego nadawcy podczas Rozgrywek Ekstraklasy stanowią załącznik nr 3 do
niniejszego regulaminu.
31.6. Inne podmioty niż określone w załączniku nr 3 nie są upoważnione do przeprowadzania
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu z meczów Rozgrywek
Ekstraklasy bez uzyskania zgody Ekstraklasy S.A.
31.7. Upoważnia się Zarząd Ekstraklasy S.A. do zatwierdzenia załączników, o których mowa w
ust. 31.3 – 31.5.
31.8. Kluby, występujące w Rozgrywkach Ekstraklasy, zobowiązane są do przekazania
odpowiedniej liczby biletów sponsorom Rozgrywek Ekstraklasy w zakresie ustalonym umowami
zawartymi w imieniu klubów przez Ekstraklasę S.A.
Art.32
32.1. Nie jest dozwolone przeprowadzanie wywiadów przed, w trakcie oraz po meczu na polu
gry. Przedstawiciel Ekstraklasy S.A. lub organizatora meczu może wyznaczyć miejsce do
przeprowadzania krótkich wywiadów. Takie wywiady mogą być przeprowadzane we wskazanym
miejscu przed meczem, po zakończeniu pierwszej połowy oraz po zakończeniu meczu. Żaden
przedstawiciel mediów nie może wchodzić na pole gry przed, w trakcie i po meczu, z wyjątkiem
operatorów ręcznych kamer filmujących obie jedenastki przed rozpoczęciem meczu i do dwóch
operatorów kamer po meczu. Nie zezwala się na obecność kamer w tunelach i szatniach
zawodników, za wyjątkiem podmiotów wskazanych przez Ekstraklasę S.A.
Jedynie określona liczba fotoreporterów, operatorów kamer i obsługi produkcji telewizyjnej może
pracować w strefie pomiędzy boiskiem a miejscami dla widzów – wszyscy muszą mieć
oznakowanie zgodne z wytycznymi Ekstraklasy S.A. oraz akredytacje do wstępu na boisko.
32.2. Wywiady w strefach wskazanych przez Ekstraklasę S.A. oraz konferencje prasowe, muszą
być przeprowadzane wyłącznie na tle ścianek sponsorskich.
32.3. Nie później niż 15 minut po zakończeniu meczu odbywa się konferencja prasowa. Główni
trenerzy oraz przynajmniej po jednym z zawodników z każdej z drużyn są zobowiązani do wzięcia
udziału w konferencji. Gospodarz meczu jest odpowiedzialny za odpowiednie przygotowanie
infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia konferencji prasowej.
32.4. Po zakończeniu meczu akredytowani przedstawiciele mediów upoważnieni są do
przeprowadzenia wywiadów w strefie mieszanej, która musi być wyznaczona pomiędzy szatniami
zawodników a wyjściem do autokaru. Strefa mieszana musi być dostępna wyłącznie dla
trenerów, zawodników oraz przedstawicieli mediów i musi umożliwiać sprawne przeprowadzanie
wywiadów.

32.5. Akredytacje prasowe i fotograficzne na mecze Rozgrywek Ekstraklasy przyznawane są
przez biura prasowe Klubu – gospodarza meczu. Żaden z przedstawicieli prasy lub radia nie jest
upoważniony do przebywania w strefie pomiędzy polem gry a trybunami stadionu. Ograniczona i
odpowiednio oznakowana liczba fotoreporterów oraz obsługi TV może przebywać na płycie,
jednakże tylko i wyłącznie w strefie wyznaczonej przez Ekstraklasę S.A. Żadna z osób
przebywających na płycie boiska nie może zasłaniać jakichkolwiek materiałów reklamowych, a w
szczególności znajdować się przed pierwszym rzędem reklam. Fotoreporterzy mogą zmieniać
miejsce jedynie w przerwie meczu.
32.6. Akredytacje dla redakcji internetowych mogą być przyznawane tylko pod warunkiem, iż
przedstawiciele takich redakcji nie będą przekazywać na żywo materiału dźwiękowego i/lub
wizualnego (dotyczy to także konferencji prasowej oraz wywiadów w strefie mieszanej), zaś ich
relacja ograniczy się wyłącznie do wersji tekstowej. Zdjęcia, zrobione przez akredytowanych
fotografów, mogą być publikowane na stronach www tylko jako nieruchome obrazy, zaś nigdy
jako filmy lub quasi-video streaming.
32.7. Ekstraklasa S.A. jest uprawniona do kontrolowania dostępu przedstawicieli mediów na
stadiony podczas Rozgrywek Ekstraklasy i może zabronić wstępu nieakredytowanemu
reporterowi telewizyjnemu, radiowemu lub internetowemu, a także nieuprawnionym stacjom
telewizyjnym lub radiowym i innym nieakredytowanym przedstawicielom mediów.
32.8. Zasady zachowania przedstawicieli mediów:
a. Pole gry: Rozstawienie sprzętu i przedstawicieli mediów musi być przeprowadzone w taki
sposób, aby nie zagrażało bezpieczeństwu zawodników i sędziów. Kamery powinny być
rozstawione 4 metry od linii bocznej od strony kamery prowadzącej oraz za bandami
reklamowymi. Na polu gry nie mogą znajdować się kamery, kable i obsługa produkcji telewizyjnej;
b. Sędziowie, zawodnicy i trenerzy: Przedstawiciele mediów i ich sprzęt nie mogą w żaden
sposób zakłócać widoczności ani możliwości ruchu sędziom, zawodnikom i trenerom;
c. Publiczność: Przedstawiciele mediów nie mogą w żaden sposób zakłócać widoczności
publiczności. Kamery telewizyjne i aparaty nie powinny nagrywać publiczności w sposób który
mógłby powodować niebezpieczne zachowania;
d. Wywiady: Media muszą respektować potrzeby zawodników i trenerów. Wywiady mogą być
przeprowadzane jedynie w strefach do tego wyznaczonych na tle ścianek sponsorskich;
e. Inne media: Wszyscy przedstawiciele mediów muszą respektować potrzeby przedstawicieli
innych redakcji;
f. Oznakowania: Przedstawiciele mediów muszą nosić stosowne znaczniki i nie mogą nosić
jakichkolwiek

emblematów,

szalików,

koszulek,

z

których

wynikałoby

sympatyzowanie

którejkolwiek z drużyn uczestniczących w rozgrywkach organizowanych przez PZPN/Ekstraklasę
SA.

Art. 33
Ekstraklasa S.A. prowadzi klasyfikację Fair Play, opartą na meczach rozegranych w ramach
Rozgrywek Ekstraklasy. Punkty w klasyfikacji Fair Play są przyznawane przez delegatów
meczowych wyznaczonych na dany mecz. W nagrodę za zwycięstwo w klasyfikacji Fair Play,
Klub może zostać zgłoszony do rozgrywek UEFA Europa League, o ile federacja otrzyma
dodatkowe miejsce w tych rozgrywkach. Jeśli zwycięzca klasyfikacji Fair Play zakwalifikował się
do rozgrywek pucharowych, jego miejsce zajmuje Klub będący najwyżej w klasyfikacji Fair Play,
który nie zakwalifikował się do rozgrywek UEFA. Szczegółowe zasady przyznawania punktów w
klasyfikacji Fair Play określone są w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu (uchwała nr
VI/164 z dnia 27 czerwca 2012 roku Zarządu PZPN w sprawie „Zasad przyznawania punktów
Fair Play w rozgrywkach organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A od sezonu 2012/2013”).

Art. 34
34.1. Ekstraklasa S.A. jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw intelektualnych dotyczących
Rozgrywek Ekstraklasy, takich jak obecne i przyszłe prawa do nazwy Ekstraklasy S.A.,
Rozgrywek Ekstraklasy, logo, znaków, pucharu itd. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ekstraklasy S.A. oraz musi nastąpić zgodnie z instrukcjami
oraz wskazówkami Ekstraklasy S.A.
34.2. Wszystkie prawa do wykorzystania rezultatów meczów Rozgrywek Ekstraklasy stanowią
własność Ekstraklasy S.A. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Ekstraklasy S.A. oraz musi nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Ekstraklasy
S.A.
34.3. Ekstraklasie S.A. w dowolnym momencie przysługuje prawo do zmiany nazwy Rozgrywek
Ekstraklasy poprzez uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek Ekstraklasy lub
produktu przez niego wskazanego, bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu oraz prawo
do uwzględnienia nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek Ekstraklasy lub produktu przez niego
wskazanego w tekście regulaminu.

Art. 35
Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie postanowiono odrębnie, można
orzec kary przewidziane Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

Art. 36
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN, przy uwzględnieniu
stanowiska Ekstraklasy S.A.

Art. 37
Na wniosek Zarządu Ekstraklasy S.A. regulamin niniejszy został zatwierdzony w dniu 26 maja
2014 roku.

Art. 38
38.1.Terminarz Rozgrywek Ekstraklasy na sezon 2014/2015 stanowi załącznik do niniejszej
Uchwały.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała nr V/82 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi na sezon
2014/2015
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi na sezon 2014/2015 w
następującym brzmieniu:

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH
O MISTRZOSTWO I LIGI NA SEZON 2014/2015

Art. 1
W rozgrywkach o Mistrzostwo I ligi sezonu 2014/2015 bierze udział 18 drużyn w jednej grupie,
które zakwalifikowały się do nich na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek I i II ligi sezonu
2013/2014 oraz zajęły 15 i 16 miejsce w rozgrywkach T-Mobile Ekstraklasy w tym sezonie.
Art. 2
1. W rozgrywkach o Mistrzostwo I ligi nie mogą występować drużyny klubu, które decyzją
właściwych organów PZPN nie otrzymały licencji na występowanie w I lidze w sezonie
2014/2015. Zasady przyznawania licencji drużynom występującym w I lidze reguluje odrębna
uchwała Zarządu PZPN.
2. W sytuacji gdy drużyna klubu decyzją właściwych organów PZPN nie otrzyma licencji na
występowanie w I lidze albo nie przystąpi do rozgrywek w sezonie 2014/2015, wówczas
zastosowanie mają odrębne przepisy PZPN w tym zakresie.
3. Piłkarska Liga Piłkarska występująca w imieniu klubów I ligi, a w przypadku ewentualnego
powstania ligi zawodowej - Spółka I liga S.A. jest upoważniona do użycia fotograficznego oraz
audio i wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw
klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji
meczów o Mistrzostwo I ligi . Na żądanie, kluby muszą wyposażyć Piłkarską Ligę Polską (Spółkę
I liga S.A.) – bez dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację.
Piłkarska Liga Polska (Spółka I liga S.A.) jest upoważniona do sporządzenia fotograficznego,
audio- i wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji.
Art. 3
1. Rozgrywki o Mistrzostwo I ligi piłki nożnej prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
2. W razie ewentualnego utworzenia ligi zawodowej na szczeblu rozgrywek I ligi Zarząd PZPN
oraz Zarząd Spółki I liga S.A. określą zasady prowadzenia rozgrywek, w szczególności przez
Departament Rozgrywek Krajowych.
3. Rozgrywki o Mistrzostwo I ligi są prowadzone w terminach ustalonych przez Zarząd PZPN na
wniosek Departamentu Rozgrywek Krajowych, a w razie utworzenia ligi zawodowej – także na
wniosek Zarządu Spółki I liga S.A.

4. Sędziów i Obserwatorów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. W
razie nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego
sędziego – obowiązują zasady zawarte w § 11 Przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w
piłkę nożną.
5. 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. Właściwą do orzekania kary w I instancji jest
Komisja Dyscyplinarna PZPN.
6. Obsady delegatów dokonuje Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury
PZPN.
Art. 4
1. Zawody o Mistrzostwo I ligi rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie
z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN, a w razie ewentualnego
utworzenia ligi zawodowej – także zgodnie z przepisami Spółki I liga SA.
2. Uczestnicząc w rozgrywkach o Mistrzostwo I ligi kluby zobowiązane są:
a. przestrzegać Przepisy gry w piłkę nożną, inne regulaminy PZPN oraz ewentualnie Spółki I
ligi S.A,
b. przestrzegać zasady fair play,
c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,
d. postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek
organizowanych przez PZPN i ewentualnie Spółkę I ligi S.A,
e. przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie wskazanym przez Piłkarską Ligę
Polską (Spółkę I liga SA) zdjęcia i statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o
historii klubu oraz zdjęcia stadionu, a także inne informacje wymagane przez Piłkarską Ligę
Polską (Spółkę I liga SA) do celów promocyjnych,
f. przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie i formacie wskazanym przez
Piłkarską Ligę Polską (Spółkę I liga SA) zdjęcia wszystkich oficjalnych kompletów strojów
meczowych (koszulki, spodenki, getry, w tym stroje bramkarzy).
3 W razie ewentualnego utworzenia ligi zawodowej - zawody o Mistrzostwo I ligi rozgrywane są
wyłącznie oficjalnymi piłkami Spółki I liga S.A. w kolorystyce ustalonej przez Zarząd Spółki.
Gospodarz zawodów musi zapewnić klubowi gości piłki treningowe do rozgrzewki przed meczem.
Piłki te muszą być takie same jak piłki, którymi rozgrywany będzie mecz.
4. PZPN, a w razie utworzenia ligi zawodowej – także Spółka I liga SA nie ponosi
odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z umów pomiędzy klubami a ich
sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania przepisów PZPN i/lub Spółki I
liga S.A.
Art. 5
Kluby I ligi dokonają przedpłat w wysokości 5 tys. PLN na poczet kar za żółte kartki (w rundzie
jesiennej), przed rozpoczęciem rozgrywek sezonu 2014/2015. Analogicznie przed rozpoczęciem

rundy wiosennej sezonu 2014/2015, kluby I ligi dokonają przedpłat w wysokości 5 tys. PLN na
poczet kar za żółte kartki w tej rundzie.
Art. 6
1. W rozgrywkach o Mistrzostwo I ligi piłki nożnej prowadzonych przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN (a w razie utworzenia ligi zawodowej – przez podmiot wskazany przez Zarząd
PZPN i Zarząd Spółki I liga S.A.), pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych
konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodnicy potwierdzeni przez
właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnieni do gry przez Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN w systemie Extranet.
2. W zakresie uprawniania zawodników do gry mają zastosowanie przepisy Uchwały nr III/39 z
dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w polskich
klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (z późn. zm.) oraz Uchwały nr
V/79 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu PZPN w sprawie szczegółowych zasad uprawniania
zawodników do klubów I i II ligi na sezon 2014/2015 i następne.
3. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za
ewidencję żółtych i czerwonych kartek.
4. Najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, kluby muszą wystąpić o uprawnienie do
gry co najmniej 11 zawodników.
5. W sezonie 2014/2015 w meczach o Mistrzostwo I ligi kluby są zobowiązane do wystawiania w
czasie trwania całego meczu co najmniej jednego zawodnika młodzieżowca. 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. 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).
W protokole zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literką „M”.
W przypadku kontuzji zawodnika młodzieżowego i braku możliwości zastąpienia go innym
młodzieżowcem, drużyna kontynuuje grę w zmniejszonym składzie. W przypadku wykluczenia
(czerwonej kartki) dla młodzieżowca zespół występuje w zmniejszonym składzie bez
konieczności uzupełniania do wymaganego limitu młodzieżowców (nie ma obowiązku
zastępowania zawodnika seniora innym młodzieżowcem). Każda wymiana zawodnika na niemłodzieżowca i gra w pełnym 11-osobowym składzie bez wymaganej liczby młodzieżowców,
potraktowana zostanie jako wstawienie do gry nieuprawnionego zawodnika. Zawody te zostaną
zweryfikowane jako walkower na niekorzyść tej drużyny.
6. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.
7. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza celem stwierdzenia
ich zdolności do gry.
Art. 7
1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie 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 ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może
przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których
mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych,
spośród osób pełniących następujące funkcje:
a)Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający
wymogi, o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych,
b) Lekarz, posiadający licencję PZPN,
c)Trener bramkarzy,
d)Trener przygotowania fizycznego,
e)Drugi asystent trenera,
f)Kierownik drużyny,
g)Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia,
h)Masażysta,
i)Drugi masażysta.
Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w
sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym.
3. Zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych.
4. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery o wysokości w granicach 25-35 cm, wykonane w
kolorze kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej
odległości.
5. Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Departamentu
Rozgrywek Krajowych PZPN informację o aktualnych danych teleadresowych, zawierającą:
adres, nr telefoniczny, nr fax, adres e-mail. W trakcie rozgrywek kluby są zobowiązane do
niezwłocznego powiadamiania Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN o wszelkich zmianach
teleadresowych.
Wraz z ww. informacjami kluby obligatoryjnie składają wypełnioną i podpisaną deklarację, której
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Departamentu
Rozgrywek Krajowych PZPN informację na temat kolorów kompletnego ubioru zawodnika i
bramkarza (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.)

Bramkarze 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 bramkarze muszą zmienić
koszulki o odmiennych barwach od kolorów kostiumów zawodników.
Nieprzestrzeganie tego przepisu powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną winnego klubu. W
pozostałych kwestiach dotyczących ubioru mają zastosowanie postanowienia § 13 przepisów w
sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
7. Zawodnicy wpisani do protokołu sędziowskiego z zawodów, muszą posiadać aktualne badania
lekarskie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy, licząc od daty badania.
8. Na 75 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego w
systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez
złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy
dostarczyć również potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych badań lekarskich.
9. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi
wpisani do protokołu z zawodów. 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 protokole z zawodów.
10. Kluby będące gospodarzami zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze załączników
do sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i
czerwonymi kartkami, a kierownicy drużyn do celów ewidencyjnych – zdobywców bramek dla
swego zespołu. Kierownicy drużyn kwitują odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym
podpisem po zakończeniu zawodów (bez względu, czy wnoszą zastrzeżenia, czy też nie).
11. 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.
12. 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.
13. 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.
Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki o których mowa w ust. 8,
sędzia jest zobowiązany dostarczyć do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48
godzin od zakończenia spotkania.
Art. 8
Drużyny biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo I ligi uprawnione są do wymiany trzech
zawodników przez cały okres trwania gry. Każda wymiana zawodnika może nastąpić tylko jeden
raz w ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany i dopełnieniu formalności
wpisania do protokołu imion i nazwisk nowo wchodzących do gry.

Art. 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 piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w
najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie
rozegrania 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 Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy
przyczyną nie rozegrania 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.
3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów,
obserwatora, i delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz
spotkania.
4. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych 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 wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w
danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:

którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem
czerwonej kartki lub w wyniku zmiany,

którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach
występują w chwili dokańczania zawodów,

którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości
kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.
d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymał liczbę kartek
powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek
odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokańczanych
zawodach.
Art. 10
Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, jedno jako gospodarz, jedno
jako gość.

Art. 11
1. 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

2. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść:
a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w
rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku
Zarządu PZPN roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;
c) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5
Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN roku w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną;
d) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia
nie zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 10 i 11 Postanowień
Polskiego Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną;
e) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie
usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;
f)

drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego
zgodnie z przepisami;

g) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub
uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;
h) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece
lekarskiej, o których mowa w § 24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu
PZPN roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
i)

drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba
zawodników będzie mniejsza niż 7;

j)

drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie
znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały
przerwane;

k) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył
któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały
przerwane;
l)

drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone
przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;

m) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego
powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu
gry;
n) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2
minut;
o) drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład
zawodników, wraz z załącznikiem zgodnie z zasadami określonymi w Art. 7 ust. 8;
p) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono
pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;
q) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry
narodowej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z
uwzględnieniem treści § 20 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN
roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
r)

drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i
kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym
orzeczeniu kary finansowej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN zgodnie z Uchwałą
VI/88 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich
uprawniających do prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy
PZPN;

s) drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza
od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych.
3. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt s, 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 bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników
młodzieżowych składzie osobowym.
4. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym
walkowerem.
5. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.
6. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej
decyzji.
Art. 12
1. W rozgrywkach I ligi 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:
2.1 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, według obowiązującej reguły UEFA, 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,
d) przy dalszej równości większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
całego cyklu,
e) w przypadku gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące 2
i 3 miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo I ligi, a także zespoły których kolejność decyduje
o spadku do II ligi stosuje się zasady określone w punktach a,b,c, a jeżeli one nie
rozstrzygną o kolejności zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym, wyznaczonym
przez PZPN, boisku.
2.1.1. W sytuacji, o której mowa w pkt f) Departament Rozgrywek Krajowych PZPN prowadzący
rozgrywki I ligi może zarządzić rozegranie meczów na boiskach zainteresowanych klubów,
wyznaczając gospodarza pierwszego meczu drogą losowania. W sytuacji rozgrywania dwóch
meczów barażowych w przypadku uzyskania równej liczby punktów, o zwycięstwie decyduje:
a) przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w
spotkaniach tych drużyn;
b )przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na
wyjeździe liczone są "podwójnie", korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn;
c) przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut;
d )jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki strzelone na
wyjeździe liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami przyjętymi w
UEFA w rozgrywkach europejskich;
e) jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły nie zdobędą żadnej bramki sędzia zawodów
zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów.
2.2 Przy więcej niż dwóch zespołach:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach miedzy tymi zespołami,
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego
cyklu rozgrywek,
d) przy dalszej równości większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu.

Art. 13
1. Drużyny, które w sezonie 2014/2015 zajmą 1 i 2 miejsce w tabeli w rozgrywkach
o mistrzostwo I ligi będą uczestniczyć w rozgrywkach Ekstraklasy w następnym sezonie.
2. Drużyna, która w sezonie 2014/2015 zajmie 15 miejsce w tabeli końcowej rozgrywek
o mistrzostwo I ligi rozegra mecze barażowe z drużyną, która zajmie 4 miejsce w tabeli
rozgrywek II ligi w sezonie 2014/2015. Zwycięzca meczów barażowych będzie uczestniczyć
w rozgrywkach I ligi w następnym sezonie.
Gospodarza pierwszego meczu brązowego wyłoni losowanie przeprowadzone przez
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN
3. Drużyny, które w sezonie 2014/2015 zajmą 16, 17 i 18 miejsce w tabeli końcowej rozgrywek
o mistrzostwo I ligi będą uczestniczyć w rozgrywkach II ligi w następnym sezonie.
Art. 14
1. W przypadku niestawienia się drużyny na zawody, klub, niezależnie od sankcji określonej
w § 11 ust 2 pkt b, zostanie ukarany karą finansową w wysokości 3.000,00- zł (trzy tysiące
złotych).
2. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich
zrezygnuje z dalszego uczestnictwa zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek
o dwie klasy niżej i ukarana karą finansową w wysokości 8.000,00- zł (osiem tysięcy złotych).
3. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych
spotkań, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i zdegradowana o dwie klasy
niżej bez względu na liczbę zdobytych punktów, a ponadto ukarana karą finansową
w wysokości 8.000,00- zł (osiem tysięcy złotych).
4. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
a) w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych
spotkań tej drużyny.
b) 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.
Art. 15
1.

Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje
się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

2.

Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich I ligi otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę)
zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:
 przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 300 zł,
 przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
 przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 600 zł,






przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 1000 zł,
przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) –
karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów.

3.

Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub
wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze
pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, nie mniejszej niż
500 zł.

4.

Kluby - jeżeli posiadają drużyny seniorów w różnych klasach rozgrywkowych - obowiązane
są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla
każdej klasy rozgrywkowej tzn. zawodnikowi liczy się żółte kartki oddzielnie w I lidze
i oddzielnie w innych klasach rozgrywkowych.

5.

Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich I ligi zostanie wykluczony przez sędziego
z gry - czerwona kartka - zostaje automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i nie
może brać udziału w zawodach mistrzowskich I ligi do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania
decyzji przez Komisję Dyscyplinarną PZPN.

6.

Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej
klasie rozgrywek, w której została wymierzona (I liga). Do wykonania kary wliczane są tylko
zawody mistrzowskie I ligi. Zawodnikowi 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
zawodników żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały
przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar
odbywanych przez zawodnika.

7.

Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za
przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich (I liga), wykonuje się w klasie
rozgrywek mistrzowskich, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie
rozgrywek mistrzowskich, do której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany
z zastrzeżeniem ust. 9, 10, 11.

8.

Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe,
w których klub aktualnie występuje.

9.

Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów
w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie
sezonu rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego,
przy czym wykonanie kary może również nastąpić:
a)w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia
przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki
wcześniej niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono tę karę,

b)w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu
rozgrywkowego zmienił przynależność klubową.
10. Z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego artykułu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz
uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną
w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się
w kolejnych edycjach rozgrywek, przy czym ust. 6 niniejszego artykułu stosuje się
odpowiednio.
11. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami
(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie
dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym. W takim
wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za
żółte kartki.
12. 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
13. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo
(zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów), zgodnie z odpowiednimi przepisami
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
14. Do czasu kary dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy
między rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym.
15. Klub pozyskujący zawodnika z klubu I lub II ligi, ma obowiązek sprawdzić w Polskim Związku
Piłki Nożnej, a w przypadku zawodnika pozyskanego z niższych klas rozgrywkowych
w Związku prowadzącym dane rozgrywki, jakie kary ciążą na danym zawodniku. Jeżeli
zawodnik takie posiada, klub przyjmujący go winien, uwzględnić je w swojej ewidencji wg
następujących zasad:
a) jeżeli zmiana barw klubowych następuje z I ligi do I ligi, to zawodnik w dalszym ciągu
posiada w rejestrze tę samą liczbę kartek, które posiadał dotychczas.
b) natomiast, gdy ten zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej, to kartki żółte,
które otrzymał w poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie.
16. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.
17. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte i czerwone kartki
otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar.
Art. 16
1. Zawody o Mistrzostwo I ligi muszą być rozgrywane na stadionach uznanych za odpowiednie
do gry o Mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej, zgodnie z decyzją właściwych organów PZPN. Klub
jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który nie
dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku ponosi stosowne
konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane
z przyjazdem na nie odbyte zawody.

2. Mecze piłkarskie o Mistrzostwo I ligi nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach
zamkniętych na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy
administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, obserwatorzy oraz delegaci PZPN mają
obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich
na danym boisku.
Art. 17
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek, o którym mowa
w §3, podani są na pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.
2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem
zawodów, obowiązani są wskazać w systemie extranet dokładny termin (data i godzina) oraz
miejsce rozegrania meczu danej kolejki
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 Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.
Art. 18
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.
2. Dopuszcza się możliwość rozgrywania meczów wyznaczonych w terminach sobota/niedziela,
za wyjątkiem meczów dwóch ostatnich kolejek rozgrywek, w piątki poprzedzające te terminy, bez
konieczności uzyskania wcześniejszej zgody przeciwnika. Wyjątkiem od tej zasady jest
rozgrywanie następujących po sobie kolejek rozgrywek w terminach środa i sobota/niedziela. W
takim przypadku, gdy mecze poprzedniej kolejki zostały rozegrane w środę, możliwość
rozegrania meczu w piątek, będzie uzależniona od wcześniejszego uzyskania zgody przeciwnika.
3. Ustala się że mecze I ligi odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych PZPN,
terminów wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek pucharowych oraz terminów
ustalonych ze stacją posiadającą prawa telewizyjne w terminach określonych w terminarzu
i rozpoczynać się będą w godzinach ustalonych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
4. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu ze stacją posiadającą prawa
telewizyjne do rozgrywek I ligi może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.
W przypadku terminów wyznaczanych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN
dopuszcza się możliwość rozgrywania zawodów:
1) w czwartki i piątki poprzedzające termin „sobota/niedziela”;
2) poniedziałki przypadające po terminie „sobota/niedziela”;
3) wtorki poprzedzające termin „środa”,
4) czwartki przypadające po terminie „środa”.
5. 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.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 terminy wyznaczone przez Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN są dla klubów wiążące.
7. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może
o Mistrzostwo I ligi na jeden termin o jednej godzinie.

wyznaczyć

rozegranie

zawodów

Art. 19
1. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski we wtorek, obligatoryjnie rozgrywają
zawody mistrzowskie w piątek lub sobotę przed określonymi wyżej zawodami. Na wniosek stacji
posiadającej prawa telewizyjne drużyny te mogą rozegrać zawody mistrzowskie w czwartek lub
piątek przed określonymi wyżej zawodami.
2. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w środę, rozgrywają zawody
mistrzowskie w sobotę lub niedzielę po tych zawodach.
3. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w czwartek, rozgrywają zawody
mistrzowskie w niedzielę po tych zawodach.
4. Wyznaczenie meczów w czwartek w ramach rozgrywek Pucharu Polski wymaga zgody
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.
Art. 20
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie reprezentacji
narodowej, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA,
co najmniej jednego zawodnika klubu, uprawnionego do gry w rozgrywkach I ligi, może stanowić
podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny termin.
2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku,
przy czym nie jest zobowiązany do jego uwzględnienia.
3. Zmiana terminu zawodów może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN.
Art. 21
Za utrzymanie porządku na boisku i w obrębie obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach
odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do
stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska.
Art. 22
1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie
stadionu zobowiązany jest do:
a) zapewnienia obecności podczas całego czasu trwania meczu karetki pogotowia z
zespołem ratowniczym,
b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,
c) filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia nagrania, w terminie 24 godzin od
zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Rozgrywek Krajowych
PZPN,
d) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów,
e) powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów,
f) zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),

g) zapewnienia przynajmniej 8 piłek i 6 dzieci do ich podawania w trakcie zawodów,
h) kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia
sanitarne, szatnie, bufety),
i) zapewnienia opieki sanitarnej, medycznej i stworzenia warunków do badań
antydopingowych dla zawodników,
j) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników
rezerwowych,
k) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej
stacji posiadającej prawa telewizyjne,
l) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz
umożliwienie im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także
komunikacji,
m) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w punkcie c), zapewnienia, na wniosek
każdego klubu I ligi, możliwości filmowania całego przebiegu zawodów na własne potrzeby
szkoleniowe,
n) zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów,
dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet.
2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach
Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do:
a) monitorowania obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach,
b) przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół
boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie
przestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator lub delegat) w
porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać
mecz,
c) stosowania tzw. „zakazu stadionowego” wobec osób naruszających regulaminy
stadionowe i informowanie o tych osobach Departamentu Organizacji Imprez,
Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN celem ewentualnego rozszerzenia tego zakazu na
teren całego kraju,
d) przestrzegania zakazu wnoszenia i używania przez kibiców elektronicznego sprzętu
nagłaśniającego.
3. 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 delegatem PZPN.
Art. 23
1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucającą cień
na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w trakcie rozgrywek o Mistrzostwo I ligi,
udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku
może, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata PZPN, skutkować odpowiedzialnością
dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN ma prawo występować do właściwych organów
PZPN z wnioskami o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych.
Art. 24
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 1000 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 14 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu
kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.
Art. 25
1. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają
odrębne przepisy PZPN.
2. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o
Mistrzostwo I ligi bez uzyskania zgody PZPN.
3. PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o
Mistrzostwo I-ej ligi przysługują prawa komercyjne, tj. prawa telewizyjne i pokrewne prawa
medialne, prawa marketingowe oraz prawa do prowadzenia baz danych, określone odrębną
uchwałą PZPN.
4. W sezonie 2014/2015 obowiązuje identyfikacja wizualna rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi,
której podstawowym elementem jest logotyp (Załącznik nr 2).
5. W związku z identyfikacją wizualną kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do:
 Umieszczenia tablicy centralnej I ligi o wymiarach 6m x 1m w pierwszym rzędzie reklam
(zgodnie z Załącznikiem nr 3).
 Umieszczenia naszywki z logotypem I ligi o wymiarach 7cm x 7cm na prawym rękawku
koszulek meczowych klubów (zgodnie z Załącznikiem nr 4).
 umieszczenia naszywki z logotypem Orange Sport, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą
załącznik nr 7
 Wykorzystania ścianki I ligi podczas konferencji prasowych (zgodnie z załącznikiem nr 5).
6.

Ustala się, iż PZPN dostarczy wszystkim klubom uczestniczącym w rozgrywkach o
Mistrzostwo I-ej ligi 50 szt. naszywek z logotypem I ligi oraz tablicę centralną – banner o
wymiarach 6m x 1m minimum na tydzień przed rozpoczęciem zawodów.

7.

Ścianka do sali konferencyjnej zostanie dostarczona do każdego klubu indywidualnie.

8.

Wszelkie dodatkowe koszty wynikające ze zużycia materiałów lub zmian projektów
pokrywają kluby.

9.

PZPN rekomenduje również umieszczenie logotypu I ligi (o wymiarze nie mniejszym niż 2cm
x 2cm z zachowaniem pola ochronnego logotypu) na biletach i zaproszeniach na wszystkie
mecze o Mistrzostwo I-ej ligi. Przygotowane projekty należy wysłać na adres mailowy:
logotyp@pzpn.pl celem weryfikacji i akceptacji.

10. Kluby we własnym zakresie mogą umieścić na koszulkach naszywki z logotypem I ligi, np.
termo transferem, po akceptacji projektu koszulki przez uprawniony organ PZPN.
Przygotowany projekt należy wysłać na adres mailowy: logotyp@pzpn.pl.

Art. 26
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
Art. 27
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 26 maja 2014 roku.
II. Tracą moc postanowienia § 3 i 4 Uchwały nr VII/180 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie reorganizacji rozgrywek o Mistrzostwo II ligi od sezonu
2014/2015
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/82 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I-ej ligi
na sezon 2014/2015
Data, miejsce
_____________________________
Klub:
_____________________________

Do: Departament Rozgrywek Krajowych PZPN

Niniejszym informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to:
_______________________________________________________

Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał
zawartość tej skrzynki w każdy roboczy dzień tygodnia co najmniej dwukrotnie – o 10.00 oraz
15.00.
Przyjmujemy do wiadomości, iż na wyżej wskazany adres będą przesyłane wszelkie
informacje Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN dot. rozgrywek I ligi.
Klub oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej
będzie traktował jako wiążące.

W imieniu Klubu:
______________________________

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/82 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I-ej ligi
na sezon 2014/2015

Załącznik nr 3 do Uchwały nr V/82 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I-ej ligi
na sezon 2014/2015

Załącznik nr 4 do Uchwały nr V/82 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I-ej ligi
na sezon 2014/2015

Załącznik nr 5 do Uchwały nr V/82 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I-ej ligi
na sezon 2014/2015

Poglądowa ścianka do sal konferencyjnych na meczach o Mistrzostwo I ligi

Załącznik nr 6 do Uchwały nr V/82 z dnia 26 maja 2014 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I-ej ligi na sezon
2014/2015

Formularz zamówienia dla klubów uczestniczących
w rozgrywkach I ligi w sezonie 2014/2015
Wypełniony formularz zamówienia powinien zostać przesłany faksem do Polskiego Związku Piłki
Nożnej
(+48 22 55 12 240) do 15 lipca 2014 roku.
Klub
Ulica, nr
Kod pocztowy, miasto
Adres e-mail
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, telefon, email)

Podstawowy zestaw materiałów reklamowych (naszywki I ligi-50 sztuk)
Płyta CD z zestawem plików graficznych (logotyp 1 ligi, naszywki, tablica centralna, wzór
ścianki na salę konferencyjną, księga znaku PZPN, Manual I ligi). Proszę podać nazwę
materiału:………………………..
Dodatkowe naszywki na strój meczowy na koszt klubu, cena za sztukę 3,50 PLN netto,
liczba zamawianych sztuk ……….
Płatność za naszywki na podstawie faktury VAT wystawionej przez Polski Związek Piłki Nożnej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Marketingu i Spraw Zagranicznych lub
pod adresem e-mail logotyp@pzpn.pl.
…………………………………………………….
Data i podpis składającego zamówienie

Załącznik nr 7 do Uchwały nr V/82 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I-ej ligi
na sezon 2014/2015

Tył koszulki

83
Uchwała nr V/83 z dnia 26 maja 2014 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II-ej ligi na sezon 2014/2015
Na podstawie art. 36 §1 pkt 9 i 12 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II-ej ligi na sezon 2014/2015 w
następującym brzmieniu:
REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO II-ej LIGI
NA SEZON 2014/2015

Art. 1
1. Rozgrywki o Mistrzostwo II ligi prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
2. Sędziów i Obserwatorów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. W
razie nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego
sędziego – obowiązują zasady zawarte w § 11 przepisów w sprawie organizacji rozgrywek
w piłkę nożną.
3. 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
Komisja Dyscyplinarna PZPN.
Art. 2
Zawody o Mistrzostwo II ligi rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z
niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.
Art. 3
Rozgrywki o Mistrzostwo II ligi są prowadzone w terminach zatwierdzonych przez Zarząd PZPN.
Art. 4
1.

Rozgrywki o Mistrzostwo II ligi są prowadzone w jednej grupie rozgrywkowej liczącej 18
zespołów

2.

W rozgrywkach II ligi nie mogą występować drużyny klubów, które decyzją właściwych
organów PZPN nie otrzymały licencji na występowanie w II lidze w sezonie 2014/2015.
Zasady przyznawania licencji drużynom występującym w II lidze reguluje odrębna uchwała
Zarządu PZPN.

3.

W sytuacji gdy drużyna klubu decyzją właściwych organów PZPN nie otrzyma licencji na
występowanie w II lidze albo nie przystąpi do rozgrywek w sezonie 2014/2015, wówczas
zastosowanie mają odrębne przepisy PZPN w tym zakresie.
Art. 5

Na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek sezonu 2014/2015 kluby II ligi zobowiązane są do
dokonania przedpłaty w wysokości 5.000- zł na poczet przyszłych kar za żółte kartki

1.

Art. 6
W rozgrywkach o Mistrzostwo II ligi, pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych
konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodnicy potwierdzeni przez
właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnieni przez Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN w systemie Extranet.

2.

W zakresie uprawniania zawodników do gry mają zastosowanie przepisy Uchwały nr III/39
z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w
polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (z późn. zm.) oraz
Uchwały nr V/79 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu PZPN w sprawie szczegółowych zasad
uprawniania zawodników do klubów I i II ligi na sezon 2014/2015 i następne.

3.

Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za
ewidencję żółtych i czerwonych kartek.

4.

Najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, kluby muszą wystąpić o uprawnienie
do gry co najmniej 11 zawodników.

5.

W sezonie 2014/2015 w meczach o Mistrzostwo II ligi kluby są zobowiązane do
wystawiania w czasie trwania całego meczu co najmniej dwóch zawodników
młodzieżowych. 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. 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).
W protokole zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literką
„M”. W przypadku kontuzji zawodnika młodzieżowego i braku możliwości zastąpienia go
innym młodzieżowcem, drużyna kontynuuje grę w zmniejszonym składzie. W przypadku
wykluczenia (czerwonej kartki) dla młodzieżowca zespół występuje w zmniejszonym
składzie bez konieczności uzupełniania do wymaganego limitu młodzieżowców (nie ma
obowiązku zastępowania zawodnika seniora innym młodzieżowcem). Każda wymiana
zawodnika na nie-młodzieżowca i gra w pełnym 11-osobowym składzie bez wymaganej
liczby młodzieżowców, potraktowana zostanie jako wstawienie do gry nieuprawnionego
zawodnika. Zawody te zostaną zweryfikowane jako walkower na niekorzyść tej drużyny.

6.

Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.

7.

Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza celem
stwierdzenia ich zdolności do gry.

Art. 7
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 ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może
przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o
których mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli
klubowych, spośród osób pełniących następujące funkcje:
a)Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający
wymogi, o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych,
b) Lekarz, posiadający licencję PZPN,
c)Trener bramkarzy,
d)Trener przygotowania fizycznego,
e)Drugi asystent trenera,
f)Kierownik drużyny,
g)Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia,
h)Masażysta,
i)Drugi masażysta.

Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w
sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym.
3.

Zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych.

4.

Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery o wysokości w granicach 25-35 cm, wykonane
w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej
odległości.

5.

Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Departamentu
Rozgrywek Krajowych PZPN informację o aktualnych danych teleadresowych, zawierającą:
adres, nr telefoniczny, nr fax, adres e-mail. W trakcie rozgrywek kluby są zobowiązane do
niezwłocznego powiadamiania Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN o wszelkich
zmianach teleadresowych.
Wraz z ww. informacjami kluby obligatoryjnie składają wypełnioną i podpisaną deklarację,
której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

6.

Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Departamentu
Rozgrywek Krajowych PZPN informację na temat kolorów kompletnego ubioru zawodnika
i bramkarza (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.) Bramkarze 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 bramkarze
muszą zmienić koszulki o odmiennych barwach od kolorów kostiumów
zawodników.
Nieprzestrzeganie tego przepisu 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.
7.

Zawodnicy wpisani do protokołu sędziowskiego z zawodów, muszą posiadać aktualne
badania lekarskie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy, licząc od daty
badania.

8.

Na 75 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego
w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu,
którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu.
Sędziemu należy dostarczyć również potwierdzenie posiadania przez zawodników
aktualnych badań lekarskich.

9.

Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi
wpisani do protokołu z zawodów.

10. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą ilością 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 protokole z zawodów.
11. Kluby będące gospodarzami zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze załączników
do sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych
żółtymi i czerwonymi kartkami, a kierownicy drużyn do celów ewidencyjnych – zdobywców
bramek dla swego zespołu. Kierownicy drużyn kwitują odbiór wypełnionych załączników
własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów (bez względu, czy wnoszą
zastrzeżenia, czy też nie).
12. 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.
13. 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.
14. 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.
Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki o których mowa w ust. 8,
sędzia jest zobowiązany dostarczyć do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w
terminie 48 godzin od zakończenia spotkania.
Art. 8
Drużyny biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo II ligi uprawnione są do wymiany czterech
zawodników przez cały okres trwania gry, przy czym czwarta w kolejności zmiana dopuszcza
wyłącznie wymianę zawodnika na zawodnika młodzieżowego. Każda wymiana zawodnika może
nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu. Wejście zawodnika rezerwowego na boisko, może mieć
miejsce przy linii środkowej, w czasie przerwy w grze. Zmiany zawodników należy zgłaszać u
sędziego technicznego, wręczając mu kartkę z nazwiskiem i numerem zawodnika schodzącego i
wchodzącego, minutę w której następuje zmiana oraz nazwę drużyny.
Art. 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 piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało
rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy
przyczyną nie rozegrania 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 Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku,
gdy przyczyną nie rozegrania 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.

3.

Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów,
obserwatora, i delegata 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
z uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych,

liczbowych

c)w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do
gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:




którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z
otrzymaniem czerwonej kartki lub w wyniku zmiany,
którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w
którego barwach występują w chwili dokańczania zawodów,
którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z
powodu ilości kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych
przyczyn.

6. zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymał liczbę kartek
powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek
odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokańczanych
zawodach.
Art. 10
Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, jedno jako gospodarz, jedno
jako gość.

Art. 11
1.

2.

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

Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść:

a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w
rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku
Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;
c) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5
Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną;
d) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia
nie zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 10 i 11 Postanowień
Polskiego Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną;
e) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie
usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;
f)

drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego
zgodnie z przepisami;

g) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub
uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;
h) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece
lekarskiej, o których mowa w § 24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu
PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
i)

drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba
zawodników będzie mniejsza niż 7;

j)

drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie
znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały
przerwane;

k) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył
któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały
przerwane;
l)

drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone
przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;

m) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego
powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu
gry;
n) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2
minut;
o) drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład
zawodników, wraz z załącznikiem zgodnie z zasadami określonymi w Art. 7 ust. 8;

p) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono
pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;
q) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry
narodowej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z
uwzględnieniem treści § 20 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w
piłkę nożną.

r)

drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i
kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym
orzeczeniu kary finansowej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN zgodnie z Uchwałą VI/88
z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających
do prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy PZPN;

s) drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza
od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych.

3.

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt s, 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 bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą
liczbę zawodników młodzieżowych składzie osobowym.

4.

W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym
walkowerem.

5.

W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny
ukaranej.

6.

Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej
decyzji.
Art. 12

1.

W rozgrywkach II ligi 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:

2.1 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, według obowiązującej reguły UEFA, 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.

W przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące
drugie i trzecie miejsce w grupie lub zespoły których kolejność decyduje o spadku do III
ligi, stosuje się zasady określone w punktach a, b, c, a jeżeli one nie rozstrzygną o
kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym boisku, wskazanym przez
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.

2.1.1. W sytuacji, o której mowa w pkt f) Departament Rozgrywek Krajowych PZPN prowadzający
rozgrywki II ligi może zarządzić rozegranie meczów na boiskach zainteresowanych klubów,
wyznaczając gospodarza pierwszego meczu drogą losowania. W sytuacji rozgrywania dwóch
meczów barażowych w przypadku uzyskania równej liczby punktów, o zwycięstwie decyduje:
a.

przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w
spotkaniach tych drużyn;

b.

przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na
wyjeździe liczone są "podwójnie", korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn;

c.

przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut;

d.

jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki strzelone
na wyjeździe liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami
przyjętymi w UEFA w rozgrywkach europejskich;

e.

jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły nie zdobędą żadnej bramki sędzia zawodów
zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów.

2.2. przy więcej niż 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, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z
całego cyklu rozgrywek,

d.

przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z
całego cyklu.

Art. 13
1. Drużyny, które zajmą 1, 2 i 3 miejsce w końcowej tabeli II ligi w sezonie 2014/2015 będą
uczestniczyć w rozgrywkach I ligi w następnym sezonie.
2. Drużyna, która w sezonie 2014/2015 zajmie 4 miejsce w tabeli końcowej rozgrywek o
mistrzostwo II ligi rozegra mecze barażowe z drużyną, która zajmie 15 miejsce w tabeli
rozgrywek I ligi w sezonie 2014/2015. Zwycięzca meczów barażowych będzie uczestniczyć w
rozgrywkach I ligi w następnym sezonie.
Gospodarza pierwszego meczu brązowego wyłoni losowanie przeprowadzone przez
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN
3. Drużyny, które po zakończeniu rozgrywek II ligi w sezonie 2014/2015 zajmą miejsca 15-18 w
końcowej tabeli, będą uczestniczyć w rozgrywkach właściwej terytorialnie grupy III ligi w
następnym sezonie.
4. Po zakończeniu rozgrywek III ligi w sezonie 2014/2015, do II ligi awansują 4 kluby, wyłonione
w wyniku meczów barażowych, spośród mistrzów poszczególnych grup III ligi. Zasady
przeprowadzenia meczów barażowych opracuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.

Art. 14
1.W przypadku niestawienia się drużyny na zawody, klub, niezależnie od sankcji określonej
w § 11 ust 2 pkt b, zostanie ukarany karą finansową w wysokości 2.000,00- zł (dwa tysiące
złotych).
2.Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich
zrezygnuje z dalszego uczestnictwa zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek o dwie
klasy niżej i ukarana karą finansową w wysokości 5.000,00- zł (pięć tysięcy złotych).
3.Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych
spotkań, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i zdegradowana o dwie klasy niżej
bez względu na liczbę zdobytych punktów, a ponadto ukarana karą finansową w wysokości
5.000,00- zł (pięć tysięcy złotych).
4.Weryfikację
spotkań
drużyn
wycofanych
przeprowadza
się
następująco:
a) w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań
tej drużyny.
b) 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.
Art. 15
1.

Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje
się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. W przypadku wątpliwości należy
stosować postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

2.

3.

4.

Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich II ligi otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę)
zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:


przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 100 zł,



przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,



przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 200 zł,



przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,



przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 300 zł,



przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,



przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) –
karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów.

Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub
wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze
pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, nie mniejszej niż
500 zł.
Kluby - jeżeli posiadają drużyny seniorów w różnych klasach rozgrywkowych - obowiązane
są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla
każdej klasy rozgrywkowej tzn. zawodnikowi liczy się żółte kartki oddzielnie w II lidze i
oddzielnie w innych klasach rozgrywkowych.

5.

Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich II ligi zostanie wykluczony przez sędziego
z gry - czerwona kartka - zostaje automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i nie
może brać udziału w zawodach mistrzowskich II ligi do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania
decyzji przez Komisję Dyscyplinarną PZPN.

6.

Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej
klasie rozgrywek, w której została wymierzona (II liga). Do wykonania kary wliczane są tylko
zawody mistrzowskie II ligi. Zawodnikowi 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
zawodników żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały
przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar
odbywanych przez zawodnika.

7.

Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za
przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich (II liga), wykonuje się w klasie
rozgrywek mistrzowskich, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie
rozgrywek mistrzowskich, do której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany z
zastrzeżeniem ust. 8, 9, 10.

Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w
których klub aktualnie występuje.
8.

Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w
rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu
rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy
czym wykonanie kary może również nastąpić:
a)w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia
przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki
wcześniej niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono tę karę,
b)w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu
rozgrywkowego zmienił przynależność klubową.

9.

Z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz
uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w
sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w
kolejnych edycjach rozgrywek, przy czym ust. 6 niniejszego artykułu stosuje się
odpowiednio.

10. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami
(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie
dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym. W takim
wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za
żółte kartki.
11. 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.
12. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo
(zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów), zgodnie z odpowiednimi przepisami
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
13. Do czasu kary dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy
między rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym.
14. Klub pozyskujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma
obowiązek sprawdzić w macierzystym związku piłki nożnej, jakie kary ciążą na danym
zawodniku. Jeżeli zawodnik takie posiada, klub przyjmujący go winien, uwzględnić je w
swojej ewidencji wg następujących zasad:
a.) jeżeli zmiana barw klubowych następuje z II ligi do II ligi, to zawodnik w dalszym ciągu
posiada w rejestrze tę samą liczbę kartek, które posiadał dotychczas,
b.) natomiast, gdy ten zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej, to kartki żółte, które
otrzymał w poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie.
15. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów, działaczy.
16. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek żółte i czerwone kartki
otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar.

Art. 16
1. Zawody o Mistrzostwo II ligi mogą być rozgrywane na stadionach uznanych za odpowiednie
do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej, zgodnie z decyzją właściwych organów PZPN.
Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który
nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku ponosi stosowne
konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z
przyjazdem na nie odbyte zawody.
2. Mecze piłkarskie o Mistrzostwo II ligi nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach
zamkniętych na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy
administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, obserwatorzy oraz delegaci PZPN mają
obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów
piłkarskich na danym boisku.
Art. 17
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami. Każda drużyna wyjeżdża na zawody na
koszt własny.
2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem
zawodów, obowiązani są wskazać w systemie extranet dokładny termin (data i godzina) oraz
miejsce rozegrania meczu danej kolejki.
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
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.

1.

Art. 18
Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.

2.

Dopuszcza się możliwość rozgrywania meczów wyznaczonych w terminach
sobota/niedziela, za wyjątkiem meczów dwóch ostatnich kolejek rozgrywek, w piątki
poprzedzające te terminy, bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody przeciwnika.
Wyjątkiem od tej zasady jest rozgrywanie następujących po sobie kolejek rozgrywek w
terminach środa i sobota/niedziela. W takim przypadku, gdy mecze poprzedniej kolejki
zostały rozegrane w środę, możliwość rozegrania meczu w piątek, będzie uzależniona od
wcześniejszego uzyskania zgody przeciwnika.

3.

Ustala się, że mecze II ligi odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych
PZPN, terminów wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek pucharowych oraz
terminów ustalonych ze stacją posiadającą prawa telewizyjne w terminach określonych w
terminarzu.

4.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu ze stacją posiadającą prawa
telewizyjne do rozgrywek II ligi może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.

5.

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.

6.

W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 terminy wyznaczone przez Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN są dla klubów wiążące.

7.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o
Mistrzostwo II ligi na jeden termin o jednej godzinie.
Art. 19

1. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski we wtorek, obligatoryjnie rozgrywają
zawody mistrzowskie w sobotę lub piątek przed określonymi wyżej zawodami. Na wniosek
stacji posiadającej prawa telewizyjne drużyny te mogą rozegrać zawody mistrzowskie w
czwartek lub piątek przed określonymi wyżej zawodami.
2. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w środę, rozgrywają zawody
mistrzowskie w sobotę lub niedzielę po tych zawodach.
3. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w czwartek, rozgrywają zawody
mistrzowskie w niedzielę po tych zawodach.
4. Wyznaczenie meczów w czwartek w ramach rozgrywek Pucharu Polski wymaga zgody
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.
Art. 20
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie reprezentacji
narodowej, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA,
co najmniej jednego zawodnika klubu uprawnionego do gry w rozgrywkach II ligi, może stanowić
podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny termin.
2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku,
przy czym nie jest zobowiązany do jego uwzględnienia.
3. Zmiana terminu zawodów może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN.
Art. 21
Za utrzymanie porządku na boisku i w obrębie obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach
odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do
stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska.

Art. 22
1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie
stadionu zobowiązany jest do:

a) zapewnienia obecności podczas całego czasu trwania meczu karetki pogotowia z
zespołem ratowniczym,
b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,
c) filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia nagrania, w terminie 24 godzin od
zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Rozgrywek Krajowych
PZPN,
d) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów,
e) powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów,
f) pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),
g) zapewnienia przynajmniej 8 piłek i 6 dzieci do ich podawania w trakcie zawodów,
h) kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia
sanitarne, szatnie, bufety),
i) zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej,
j) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników
rezerwowych,
k) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej
stacji posiadającej prawa telewizyjne,
l) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz
umożliwienie im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości
także komunikacji,
m) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w punkcie c), zapewnienia, na wniosek
każdego klubu właściwej grupy II ligi, możliwości filmowania całego przebiegu zawodów
na własne potrzeby szkoleniowe,
n) zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów,
dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet.
2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach
Piłkarskich PZPN, zobowiązuje się kluby do:
a) monitorowania obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach,
b) przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół
boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie
przestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator lub delegat) w
porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać
mecz,
c) stosowania tzw. „zakazu stadionowego” wobec osób naruszających regulaminy
stadionowe i informowania o tych osobach Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach
Piłkarskich PZPN, celem ewentualnego rozszerzenia tego zakazu na teren całego kraju,

d) przestrzegania zakazu wnoszenia i używania przez kibiców elektronicznego sprzętu
nagłaśniającego.
3. 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 delegatem PZPN.
Art. 23
1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucającą
cień na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w trakcie rozgrywek o Mistrzostwo I ligi,
udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego
wyniku może, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata PZPN, skutkować
odpowiedzialnością dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym
PZPN.
2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN ma prawo występować do właściwych organów
PZPN z wnioskami o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych.
Art. 24
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 winien być dołączony dowód wpłaty na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej
kaucji protestowej w wysokości 1000 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 14 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po
wcześniejszym wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji
Odwoławczej PZPN.

Art. 25
1. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają
odrębne przepisy PZPN.
2. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o
Mistrzostwo II ligi bez uzyskania zgody PZPN.
3. PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o
Mistrzostwo II-ej ligi przysługują prawa komercyjne, tj. prawa telewizyjne i pokrewne prawa
medialne, prawa marketingowe oraz prawa do prowadzenia baz danych, określone odrębną
uchwałą PZPN.

4. W sezonie 2014/2015 PZPN obowiązuje identyfikacja wizualna rozgrywek o Mistrzostwo II-ej
ligi, której podstawowym elementem jest nowy logotyp (Załącznik nr 2).
5. W związku z wprowadzeniem nowej identyfikacji wizualnej rozgrywek o Mistrzostwo II-ej ligi,
kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do umieszczenia tablicy centralnej II ligi
o wymiarach 6m x 1m w pierwszym rzędzie reklam (zgodnie z Załącznikiem nr 3).
6. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom
uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo II-ej ligi tablicę centralną – banner o wymiarach
6m x 1m.
7. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom
uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo II-ej ligi 50 szt. naszywek na koszulki.
Art. 26
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.

Art. 27
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 26 maja 2014 roku.
II. Tracą moc postanowienia § 3 i 4 Uchwały nr VII/180 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie reorganizacji rozgrywek o Mistrzostwo II ligi od sezonu
2014/2015
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/83 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II-ej ligi na sezon 2014/2015

Data, miejsce
_____________________________
Klub:
_____________________________

Do: Departament Rozgrywek Krajowych PZPN
Niniejszym informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to:
_______________________________________________________
Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał
zawartość tej skrzynki w każdy roboczy dzień tygodnia co najmniej dwukrotnie – o 10.00 oraz
15.00.
Przyjmujemy do wiadomości, iż na wyżej wskazany adres będą przesyłane wszelkie informacje
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN dot. rozgrywek II ligi.
Klub oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie
traktował jako wiążące.
W imieniu Klubu:
______________________________

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/83 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II-ej ligi na sezon 2014/2015

Załącznik nr 3 do Uchwały nr V/83 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II-ej ligi na sezon 2014/2015

84
Uchwała nr V/84 z dnia 26 maja 2014 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2014/2015
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.

Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2014/2015
w następującym brzmieniu:

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI
W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2014/2015
Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są masową
imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn
piłkarskich, ubiegających się o to trofeum.
1. Cykl rozgrywek
1.1.

Cykl rozgrywek na szczeblu związku piłki nożnej na sezon 2014/2015 kończy się do 30
czerwca 2014 roku i ma wyłonić 16 drużyn, które wezmą udział w rozgrywkach na
szczeblu centralnym w sezonie 2014/2015.

1.2.

Cykl rozgrywek w sezonie 2014/2015 na szczeblu centralnym rozpoczyna się 01 lipca
2014 roku a kończy nie później niż 01 czerwca 2015 roku

2. Uczestnictwo
2.1.

W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny Ekstraklasy, I, II, III
i IV ligi oraz do klasy okręgowej włącznie. Klub klasy A może wystąpić do ZPN o
zwolnienie z udziału w rozgrywkach. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie
dobrowolności.

2.2

Drużyny, które zrezygnują z udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie
2014/2015 nie będą uprawnione do udziału w rozgrywkach o Puchar Polski w dwóch
kolejnych cyklach rozgrywek. Niezależnie od powyższego, Komisja Dyscyplinarna PZPN
może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

2.3.

W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy uprawnieni do gry w systemie
extranet. Uprawnienie zawodników do rozgrywek ligowych oznacza jednocześnie
uprawnienie do udziału w rozgrywkach pucharowych, z zastrzeżeniem pkt. 5.1 i 5.2
niniejszego regulaminu.

3. Etapy rozgrywek
Rozgrywki podzielone są na dwa etapy:
3.1.

Etap I, kończący się do 30 czerwca 2014 r., na szczeblu związku piłki nożnej,
w którym uczestniczą drużyny: III, IV ligi i klasy okręgowej włącznie oraz na zasadzie
dobrowolności wszystkie inne zgłoszone do rozgrywek.

3.2.

Etap II na szczeblu centralnym z udziałem:



16 drużyn – zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związków piłki nożnej
w sezonie 2013/2014,



36 drużyn II ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2013/2014,



18 drużyn I ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2013/2014,



16 zespołów ekstraklasy wg stanu na sezon rozgrywkowy 2013/2014.

4. Pierwszy etap
4.1.

Pierwszy etap rozgrywek, kończący się do 30 czerwca 2014 r., przeprowadzają związki
piłki nożnej na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów.

4.2.

Orzecznictwo dyscyplinarne zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich
drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu związków piłki
nożnej należy do właściwości organów dyscyplinarnych związków piłki nożnej, chyba, że
ze względu na właściwość przedmiotową sprawa zastrzeżona jest do rozpoznania przez
Komisję Dyscyplinarną PZPN.

4.3.

Wszystkie związki piłki nożnej obowiązane są w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.
zgłosić pisemnie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN drużyny, które
zakwalifikowały się do rozgrywek na szczeblu centralnym. Brak zgłoszenia we
wskazanym terminie spowoduje odmowę dopuszczenia drużyny do rozgrywek na
szczeblu centralnym.

5. Uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej
Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje do stosowania
następujących zasad:
5.1.

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.

5.2.

Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, najwyżej 3 zawodników
tej drużyny może występować w meczach z udziałem drużyny swego klubu, która
zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.

5.3.

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.

6. Drugi Etap
Runda wstępna
6.1.

W Rundzie wstępnej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. Runda ta podzielona jest
na dwa etapy:
 I tura rundy wstępnej
Uczestnicy:
16 zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związków piłki nożnej.
36 zespołów II-ej Ligi w sezonie 2013/2014
Zwycięzcy uzyskują awans do II tury rundy wstępnej.



II tura rundy wstępnej
Uczestnicy:
26 zespołów – zwycięzcy meczów I tury rundy wstępnej
12 par zostanie rozlosowanych ze zwycięzców I tury rundy wstępnej.
2 zespoły otrzymują wolny los.
Zwycięzcy uzyskują awans do I rundy – 1/32 finału Pucharu Polski.

6.2

Gospodarzami meczów rundy wstępnej Pucharu Polski są zespoły występujące
w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2014/2015.
W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzami są zespoły
występujące w wyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2013/2014 lub sklasyfikowane na
wyższym miejscu w tabeli danych rozgrywek w sezonie 2013//2014.

6.3

Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 6.1 uzyskają awans do
rundy pierwszej Pucharu Polski.

7. Pierwsza runda - 1/32 finału Pucharu Polski
W rundzie pierwszej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W tej rundzie udział bierze:

7.1


14 zespołów – zwycięzców meczu z Rundy Wstępnej;



18 zespołów I Ligi w sezonie 2013/2014.

7.2

Gospodarzami meczów 1/32 Finału Pucharu Polski są zespoły występujące
w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2014/2015.
W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzami są zespoły
występujące w wyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2013/2014 lub sklasyfikowane na
wyższym miejscu w tabeli danych rozgrywek w sezonie 2013//2014.

7.3

Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 7.1 uzyskają awans do
rundy drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski.

8. Druga runda – 1/16 finału Pucharu Polski
8.1.

W rundzie drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz.
W 1/16 finału udział bierze:
4. 16 zespołów, występujących w sezonie 2013/2014 w Ekstraklasie;
5. zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 7.1.

8.2

Gospodarzami meczów 1/16 Finału Pucharu Polski są zespoły występujące
w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2014/2015.
W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzami są zespoły
występujące w wyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2013/2014 lub sklasyfikowane na
wyższym miejscu w tabeli danych rozgrywek w sezonie 2013//2014.

8.3

Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 8.1 uzyskają awans do rundy
trzeciej – 1/8 finału Pucharu Polski.

9. Trzecia runda – 1/8 finału Pucharu Polski
9.1

W rundzie trzeciej – 1/8
W 1/8 finału udział bierze:

finału

Pucharu

Polski

rozgrywa

się

jeden

mecz.



16 zwycięzców meczów rundy drugiej.

9.2

Gospodarzami meczów 1/8 Finału Pucharu Polski są zespoły występujące
w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2014/2015.
W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzami są zespoły
występujące w wyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2013/2014 lub sklasyfikowane na
wyższym miejscu w tabeli danych rozgrywek w sezonie 2013/2014.

9.3

Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 9.1 uzyskają awans do
rundy czwartej – 1/4 finału Pucharu Polski.

10. Czwarta runda – 1/4 finału Pucharu Polski

10.2

W rundzie czwartej - 1/4 finału Pucharu Polski rozgrywa się dwa mecze (mecz
i rewanż). W rundzie czwartej udział bierze:
 8 zespołów – zwycięzców meczów rundy trzeciej.
Gospodarzami pierwszych meczów 1/4 Finału Pucharu Polski są zespoły występujące
w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2014/2015.
W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzami pierwszych meczów
są zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2013/2014 lub
sklasyfikowane na niższym miejscu w tabeli danych rozgrywek w sezonie 2013/2014.

10.3

Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 10.1 uzyskają awans do
rundy piątej – 1/2 finału Pucharu Polski.

10.1.

11. Piąta runda – 1/2 finału Pucharu Polski
11.1.

11.2

11.3

W rundzie piątej - 1/2 finału Pucharu Polski rozgrywa się dwa mecze (mecz i rewanż). W
rundzie piątej udział biorą:
 4 zespoły – zwycięzcy meczów rundy czwartej.
Gospodarzami pierwszych meczów 1/2 Finału Pucharu Polski są zespoły występujące
w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2014/2015.
W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzami pierwszych meczów
są zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2013/2014 lub
sklasyfikowane na niższym miejscu w tabeli danych rozgrywek w sezonie 2013//2014.
Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 11.1 uzyskają awans do
finału Pucharu Polski

12. Runda szósta - Finał Pucharu Polski
12.1

12.2

12.3

W rundzie szóstej - Finale
W rundzie szóstej udział biorą:

Pucharu

Polski

rozgrywa

się

jeden

mecz.

 2 zespoły – zwycięzcy meczów rundy piątej.
Formalnym gospodarzem Finału Pucharu Polski jest zespół występujący
w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2014/2015.
W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej formalnym gospodarzem jest zespół
występujący w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2013/2014 lub sklasyfikowany na
niższym miejscu w tabeli danych rozgrywek w sezonie 2013/2014.
Mecz Finałowy zostanie rozegrany 02 maja 2015 r. na Stadionie Narodowym w
Warszawie.

13. Losowanie zestawu par i gospodarzy
13.1.

Zestaw par w rundzie wstępnej i 1/32 wyłoni losowanie, przeprowadzone przez
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, wg zasad opracowanych przez ten
Departament.

13.2

Zestaw par i gospodarzy 1/16 i 1/8, par i gospodarzy pierwszych meczów 1/4 i 1/2 finału
oraz formalnego gospodarza Finału Pucharu Polski wyłoni losowanie, przeprowadzone
przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, według schematu i zasad określonych
w „Schemacie Rozgrywek o Puchar Polski”, stanowiącym załącznik do niniejszego
regulaminu.

13.3.

W przypadku realnej możliwości nierozegrania pierwszego meczu 1/4 lub 1/2 Finału
rozgrywek z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, organ prowadzący
rozgrywki zastrzega sobie prawo zmiany gospodarza meczu, wyłonionego w drodze
losowania.

14. Zasady awansu – jeden mecz oraz mecz finałowy
14.1.

W rundach, w których rozgrywa się jeden mecz oraz w meczu finałowym:
a.

w przypadku wyniku remisowego po zakończeniu meczu w regulaminowym
czasie zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut,

b.

jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli zarządza się
rzuty karne według obowiązujących przepisów.

15. Zasady awansu – dwa mecze (mecz i rewanż)
15.1.
15.2.

W 1/4 oraz 1/2 Finału Pucharu Polski awans do dalszej rundy rozgrywek, uzyska zespół,
który zgromadzi większą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie bądź wywalczeniu Pucharu
Polski decyduje:
a.

przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami
w spotkaniach tych drużyn;

b.

przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone
na wyjeździe liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i
utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn;

c.

przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut;

d.

jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli, gole strzelone
na wyjeździe liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami
przyjętymi w UEFA w rozgrywkach europejskich;

e.

jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki, zarządza się rzuty
karne według obowiązujących przepisów.

16. Zasady ogólne
16.1.

Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn.: drużyny przegrywające
odpadają.

16.2.

Drużyny biorące udział w zawodach o Puchar Polski na szczeblu centralnym, uprawnione
są do wymiany 3 zawodników przez cały okres trwania gry.

16.3.

Zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących przepisów gry w piłkę
nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7
lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Przepisy w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.

16.4.

Ostrzeżenia i wykluczenia.
Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę)
zostanie automatycznie ukarany:


przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,



przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,



przy każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu (szóstym, ósmym itd.) – kara
dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.

Kary, o których mowa powyżej są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych.
16.5.

Jeżeli w czasie jednych zawodów o Puchar Polski co najmniej pięciu zawodników jednej
drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka), klub
ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję
Dyscyplinarną PZPN, nie mniejszej niż 500 zł.

16.6.

Żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyn I etapu Pucharu Polski na szczeblu
Związków Piłki Nożnej zostają anulowane.

16.7.

Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn uczestniczących
w rozgrywkach I etapu na szczeblu Związków Piłki Nożnej wykonywane są w kolejnych
etapach lub cyklach Pucharu Polski.

16.8.

Po rozegraniu meczów 1/4 Finału, żółte kartki otrzymane przez zawodników na szczeblu
centralnym zostają anulowane.

16.9.

Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn, które awansowały do 1/2 Finału są
wykonywane w kolejnych meczach lub cyklach Pucharu Polski.

16.10. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn, które nie awansowały do 1/2 Finału
są wykonywane w kolejnych cyklach Pucharu Polski.
16.11. Począwszy od 1/32 Finału, gospodarze zawodów zobowiązani są do filmowania całego
przebiegu zawodów i zamieszczenia nagrania, w terminie 24 godzin od zakończenia
meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
16.12. Począwszy od 1/32 Finału, gospodarze meczów zobowiązani są zapewnić 8 piłek oraz 6
dzieci do ich podawania w trakcie zawodów.
17.

Terminy zawodów

17.1.

Zawody muszą być rozegrane w terminie i godzinach wyznaczonych przez Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych, terminów
wynikających z przepisów FIFA, terminów wynikających z przepisów UEFA oraz terminów
ustalonych z podmiotem posiadającym licencję nadawcy.

17.2.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w porozumieniu z podmiotem posiadającym
licencję nadawcy telewizyjnego może wyznaczyć rozegranie zawodów na inny dzień lub
godzinę. Terminy spotkań, rozgrywanych od 1/16 finału Pucharu Polski wymagają
uprzednich konsultacji z Departamentem Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA.

17.3

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.

17.4

Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Departament
Rozgrywek Krajowych podlega karze finansowej do 500.000 złotych. Niezależnie od
powyższego Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć także inne kary, przewidziane w
Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

18. Nagrody
18.1.

Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach na szczeblu centralnym otrzymuje:
 przechodni Puchar Polski,
 replikę/miniaturę Pucharu Polski na własność,
 medale pamiątkowe.

18.2.

Klub, który zajmie II miejsce (finalista Pucharu Polski) otrzymuje medale pamiątkowe.

18.3.

Niezależnie od postanowień pkt 18.1 oraz 18.2, kluby uczestniczące w rozgrywkach o
Puchar Polski na szczeblu centralnym w sezonie 2014/2015 uprawnione są do
otrzymania nagrody finansowej w wysokości:
1) I tura rundy wstępnej - każdy z uczestników - 5 000 PLN brutto;
2) II tura rundy wstępnej - każdy z uczestników – 5 000 PLN brutto;
3) I runda PP – każdy z uczestników – 5 000 PLN brutto;
4) 1/16 finału PP – każdy z uczestników – 10 000 PLN brutto;
5) 1/8 finału PP – każdy z uczestników - 20 000 PLN brutto;
6) 1/4 finału PP – każdy z uczestników - 30 000 PLN brutto;
7) 1/2 finału PP – każdy z uczestników - 40 000 PLN brutto;
8) finaliści PP – każdy z finalistów – 100 000 PLN brutto;
9) zdobywca PP – 400 000 PLN brutto.

18.4

Nagrody o których mowa w pkt 18.3 nie przysługują klubom, które wycofały się lub nie
przystąpiły do rozgrywek o Puchar Polski w sezonie 2014/2015.

18.5

Przyjmuje się następujący harmonogram wypłat nagród przysługujących klubom z tytułu
uczestnictwa w rozgrywkach Pucharu Polski w sezonie 2014/2015:
1) Wypłata nagród za uczestnictwo do 1/8 finału PP – do 31 grudnia 2014 r.
2) Wypłata nagród dla pozostałych uczestników – do 30 maja 2015 r.

18.6

Wypłata nagród, o których mowa w pkt 18.3 nastąpi po wystawieniu przez klub
odpowiedniego dokumentu obciążeniowego.

19. Sędziowie
19.1.

Obsadę sędziowską wyznaczają Kolegia Sędziów ZPN dla zawodów na szczeblu związku
piłki nożnej oraz Kolegium Sędziów PZPN dla zawodów szczebla centralnego.

19.2.

Drużyny szkolne i nie zrzeszone zwolnione są od opłat sędziowskich, przy czym opłaty te
są pokrywane przez ZPN-y.

19.3. Przyjmuje się następujące stawki ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów ds.
bezpieczeństwa, wyznaczonych na mecze o Puchar Polski, rozgrywane na szczeblu
centralnym w sezonie 2014/2015:
a) w I i II turze rundy wstępnej ekwiwalent dla sędziego głównego wynosi 500 zł,
dla sędziów asystentów 350 zł, a dla obserwatorów i delegatów: 300 zł,
b) w 1/32 finału, ekwiwalent dla sędziego głównego wynosi: 500 zł,
dla sędziów asystentów 350 zł, a dla sędziów technicznych, obserwatorów
i delegatów: 300 zł,
c) 1/16 finału, 1/8 finału, 1/4 finału, 1/2 finału ekwiwalent dla sędziego głównego wynosi:
1.500 zł, dla sędziów asystentów 1.000 zł, a dla sędziów technicznych, obserwatorów i
delegatów: 500 zł.
19.4 Ekwiwalenty, o których mowa w pkt 19.3, zostaną wypłacone sędziom, obserwatorom i
delegatom przez PZPN ze środków, przysługujących klubom z tytułu uczestnictwa w
rozgrywkach o Puchar Polski
20. Koszty organizacji zawodów
20.1.

Zawody organizuje klub będący gospodarzem, który pokrywa wszystkie koszty związane
z organizacją zawodów. Każda drużyna uczestniczy w zawodach na koszt własny.

21. Protesty
21.1

Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów szczebla centralnego muszą wpłynąć
do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w terminie 48 godzin po
zawodach, przy jednoczesnym złożeniu odpisu protestu do przeciwnika. Do protestu
należy dołączyć potwierdzenie wpłaty, na rachunek PZPN, kaucji protestowej
w wysokości określonej w regulaminie rozgrywek mistrzowskich w której uczestniczy
drużyna klubu.

22. Prawa PZPN i klubów uczestniczących w rozgrywkach
22.1.

PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o
Puchar Polski przysługują prawa komercyjne, tj. prawa telewizyjne i pokrewne prawa
medialne, prawa marketingowe oraz prawa do prowadzenia baz danych, określone
odrębną uchwałą PZPN.

22.2

Prawa telewizyjne i pośrednie prawa medialne są scentralizowane i należą do PZPN od
etapu II, pierwszej rundy 1/32 finału Pucharu Polski. Kluby zobowiązane są do
umożliwienia sprawnej współpracy przy planowaniu i realizacji transmisji telewizyjnych.

22.3

Ustala się następujący zakres praw marketingowych zastrzeżonych dla PZPN:
1. Od 1/32 finału do 1/8 finału Pucharu Polski:

•
•
•
•
•
•
•
•

umieszczenie tablicy centralnej Pucharu Polski w pierwszym rzędzie band
reklamowych o wymiarach 6m x 1m, zgodnie z załącznikiem nr 2,
umieszczenie 8 tablic reklamowych w pierwszym rzędzie band reklamowych o
wymiarach 6m x 1m każda, zgodnie z załącznikiem nr 2,
umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski na prawym i lewym rękawku
koszulek meczowych klubów (wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm),
zgodnie z załącznikiem nr 3,
umieszczenie koła środkowego Pucharu Polski (po uprzednim poinformowaniu
przez PZPN o dostarczeniu koła środkowego),
obowiązek zachowania drugiego rzędu band reklamowych wolnego od
jakichkolwiek reklam,
obowiązek zachowania wyłączności branżowej (przede wszystkim w pierwszym
rzędzie reklam) dla Sponsorów Pucharu Polski,
obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich, wykonanych według wzoru
wskazanego przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie
mieszanej oraz w trakcie konferencji prasowych,
zakaz wykorzystywania oznaczeń/brandingu innych rozgrywek.

2. Od 1/4 finału do finału Pucharu Polski:
•
umieszczenie tablicy centralnej Pucharu Polski w pierwszym rzędzie band
reklamowych o wymiarach 6m x 1m, zgodnie z załącznikiem nr 2,
•
udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza
band reklamowych wokół boiska w pierwszym i drugim rzędzie, zgodnie z
załącznikiem nr 2,
•
umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu na prawym i lewym rękawku
koszulek meczowych (wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm), zgodnie z
załącznikiem nr 3,
•
umieszczenie koła środkowego Pucharu Polski,
•
obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich, dostarczonych przez PZPN lub
podmiot przez niego wskazany, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w
strefie mieszanej oraz w trakcie konferencji prasowych,
•
obowiązek zachowania całego terenu wokół płyty boiska wolnego od
jakichkolwiek reklam,
•
obowiązek zachowania wyłączności branżowej dla Sponsorów Pucharu Polski,
•
zakaz wykorzystywania oznaczeń/brandingu innych rozgrywek,
•
prawo do organizowania akcji promocyjnych na stadionach.
22.4

Ustala się, iż kluby uczestniczące w drugim etapie rozgrywek o Puchar Polski
zarezerwują dla Polskiego Związku Piłki Nożnej i w razie potrzeby przekażą:
a. na mecze od 1/32 do 1/8 finału:
•
60 biletów 1 kategorii
•
20 zaproszeń VIP/loża honorowa (miejsc z cateringiem)
b. na mecze ćwierćfinałowe:
•
100 biletów 1. kategorii
•
40 zaproszeń VIP/loża honorowa (miejsc z cateringiem)
c. na mecze półfinałowe:
•
120 biletów 1. Kategorii
•
60 zaproszeń VIP/loża honorowa (miejsc z cateringiem)
Przyjmuje się, iż liczba zaproszeń VIP nie może przekroczyć 20% miejsc siedzących w
strefie VIP.
PZPN powiadomi klub z odpowiednim wyprzedzeniem, czy skorzysta z danej puli biletów i
zaproszeń.

22.5.

Klubom przysługują wszelkie wpływy z biletów włączając mecze półfinałowe oraz wpływy
z reklam na stadionie z wyjątkiem praw zastrzeżonych na podstawie niniejszej uchwały
dla PZPN.

22.6.

Organizatorem meczu finałowego jest PZPN i wszelkie prawa komercyjne należą do
PZPN.

22.7.

Ustala się, że naszywki z logotypami, flagi Pucharu Polski, pliki graficzne z logotypem
Pucharu Polski oraz wzory plakatów i banerów internetowych zostaną dostarczone
klubom na podstawie zamówienia wysłanego do PZPN faksem, bądź podpisanego skanu
mail-em na adres logotyp@pzpn.pl do 15 lipca 2014 r. na druku zamówienia, według
wzoru z załącznika nr 4. Tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych
i na płycie boiska na mecze transmitowane przez oficjalnego nadawcę Pucharu Polski
dostarczy klubom PZPN lub podmiot przez niego wskazany. Na pozostałe mecze kluby
powinny wykonać ścianki na własny koszt według wzoru otrzymanego od PZPN.

22.8.

Wszelkie powyższe postanowienia nie są skonstruowane i nie powinny być
interpretowane jako ograniczające w jakikolwiek sposób kluby uczestniczące w
rozgrywkach przy zawieraniu umów dotyczących rozgrywek o Puchar Polski, gdyż nie są
one w konflikcie z umowami komercyjnymi i zobowiązaniami klubów.

22.9.

Szczegółowe zobowiązania klubów uczestniczących w rozgrywkach o Puchar Polski są
opisane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

22.10. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały stanowi Księga znaku Pucharu Polski.

23. Zasady interpretacji
23.1

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.

24. Data zatwierdzenia
24.1.

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 26 maja 2014 r.

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Schemat rozgrywek o Puchar Polski na sezon 2014/2015

Komentarz do schematu rozgrywek o Puchar Polski
1. Przed 1/16 finału rozgrywek o Puchar Polski przeprowadza się losowanie par, które
skutkuje jednocześnie osadzeniem drużyny w konkretnym miejscu „drabinki”
meczowej. Dobór kolejnych przeciwników wynika z przyporządkowania do
odpowiedniego miejsca w schemacie. W kolejnych fazach rozgrywek, aż do finału,
nie jest już przeprowadzane losowanie
2. Przed losowaniem 1/16 finału rozstawione zostają dwie najlepsze drużyny Ekstraklasy
wg tabeli ostatniego zakończonego sezonu rozgrywek ligowych.
3. Pierwsza część losowania polega na dolosowaniu i przyporządkowaniu dwóch
rozstawionych klubów do dwóch numerów o wartościach: „1” i „31”, które
odpowiadać będą pozycjom tych klubów w drabince rozgrywek.
4. W dalszej kolejności do kolejnych 30 nazw klubów dolosowywanych jest pozostałych
30 numerów odpowiadających pozycjom w drabince.
5. Gospodarzami meczów 1/16 i 1/8 Finału są drużyny występujące w niższej klasie
rozgrywkowej w sezonie 2014/2015. W przypadku zespołów tej samej klasy
rozgrywkowej gospodarzami są zespoły występujące w wyższej klasie rozgrywkowej

w sezonie 2013/2014 lub sklasyfikowane na wyższym miejscu w tabeli danych
rozgrywek w sezonie 2013/2014.
6. Gospodarzami pierwszych meczów 1/4 i 1/2 Finału (rozgrywanych wg. zasady mecz i
rewanż): są drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie
2014/2015. W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzami
pierwszych meczów są zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie
2013/2014 lub sklasyfikowane na niższym miejscu w tabeli danych rozgrywek w
sezonie 2013/2014
7. W przypadku realnej możliwości nierozegrania pierwszego meczu 1/4 lub 1/2 Finału
rozgrywek z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, organ prowadzący
rozgrywki może dokonać zmiany gospodarza meczu, wyłonionego w drodze
losowania.
8. Formalnym gospodarzem Finału Pucharu Polski jest zespół występujący w niższej
klasie rozgrywkowej w sezonie 2014/2015. W przypadku zespołów tej samej klasy
rozgrywkowej formalnym gospodarzem jest zespół występujący w niższej klasie
rozgrywkowej w sezonie 2013/2014 lub sklasyfikowany na niższym miejscu w tabeli
danych rozgrywek w sezonie 2013/2014.
9. Finał (jeden mecz) zostanie rozegrany 02 maja 2015 r. na Stadionie Narodowym w
Warszawie.

Załącznik 1
Kluby piłkarskie uczestniczące w rozgrywkach o Puchar Polski w sezonie 2014/2015
zobowiązane są do przestrzegania i wdrażania podczas meczów Pucharu Polski następujących
zapisów wynikających z postanowień zawartych w umowach ze sponsorami Pucharu Polski.
Szczegółowe zobowiązania klubów:
1. Umieszczenie tablicy centralnej Pucharu Polski w pierwszym rzędzie band
reklamowych o wymiarach 6m x 1m od 1/32 finału do 1/8 finału Pucharu Polski,
2. Umieszczenie koła środkowego Pucharu Polski na każdym meczu od 1/32 finału
Pucharu Polski,
3. Umieszczenie 8 tablic reklamowych Sponsora Pucharu Polski w pierwszym rzędzie
band reklamowych o wymiarach 6m x 1m każda od 1/32 finału do 1/8 finału Pucharu
Polski (zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2),
4. W przypadku realizacji ekspozycji reklamowych z wykorzystaniem systemu reklam
elektronicznych (LED / video) PZPN przysługuje miejsce na umieszczenie tablicy
centralnej Pucharu Polski w pierwszym rzędzie band reklamowych o wymiarach 6m x
1m od 1/32 finału do 1/8 finału Pucharu Polski oraz 18 minut realnego czasu
ekspozycji podczas każdego meczu od 1/32 finału do 1/8 finału Pucharu Polski,
5. Obowiązek zachowania 2 rzędu band reklamowych wolnych od jakichkolwiek reklam
od 1/32 finału do 1/8 finału Pucharu Polski,
6. Udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band
reklamowych wokół boiska od 1/4 finału do finału Pucharu Polski (zgodnie z wzorem
przedstawionym w załączniku nr 2),
7. Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski na górnej zewnętrznej części
prawego i lewego rękawka koszulek meczowych klubów od 1/32 finału do finału
Pucharu Polski – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z wzorem
przedstawionym w załączniku nr 3),
8. Obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru
wskazanego przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie
mieszanej oraz w trakcie konferencji prasowych od 1/32 finału Pucharu Polski,
9. Naszywki z logotypami, flagi Pucharu Polski, pliki graficzne z logotypem Pucharu
Polski oraz wzory plakatów i banerów internetowych zostaną dostarczone klubom na
podstawie zamówienia wysłanego do PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na
adres logotyp@pzpn.pl do 15 lipca 2014 r. na druku zamówienia, według wzoru z
załącznika nr 4. Tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na
płycie boiska na mecze transmitowane przez oficjalnych nadawców Pucharu Polski
dostarczy klubom PZPN lub podmiot przez niego wskazany. Na pozostałe mecze

kluby powinny wykonać ścianki na własny koszt według wzoru otrzymanego od
PZPN,
10. Tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płytach boisk zostaną dostarczone
na stadion, na którym będzie odbywał się mecz, transmitowany przez oficjalnego
nadawcę Pucharu Polski, najpóźniej w dniu meczu,
11. Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek na meczach Pucharu Polski,
12. W przypadku realizacji ekspozycji reklamowych z wykorzystaniem systemu reklam
elektronicznych (LED / video), blok reklamowy musi zostać wysłany do PZPN w
celu akceptacji najpóźniej trzy dni robocze przed danym meczem,
13. Od 1/4 finału Pucharu Polski wszystkie materiały około meczowe z piłkarzami i
trenerami przygotowywane przez telewizje klubowe muszą nagrywane być na
ściankach Pucharu Polski,
14. Zakaz umieszczenia dodatkowych reklam sponsorów klubowych w narożnikach boisk
w pierwszym rzędzie reklam oraz innych reklam sponsorów (cam carpet, koziołki w
okolicach bramek etc.) bez zgody PZPN,
15. Prawo do organizowania akcji promocyjnych na stadionach przez Sponsorów Pucharu
Polski,
16. Obowiązek umieszczania logotypów sponsora głównego i sponsorów oficjalnych
Pucharu Polski na materiałach drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach
informujących o meczach Pucharu Polski;
17. Obowiązek umieszczania logotypu Puchar Polski i PZPN na materiałach drukowanych
tj. biletach, zaproszeniach i plakatach informujących o meczach Pucharu Polski
zgodnie ze wzorami otrzymanymi od PZPN na podstawie zamówienia wysłanego do
PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na adres logotyp@pzpn.pl do 15 lipca
2014 r. na druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 4,
18. Oddelegowania dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania koła środkowego z
logotypem Pucharu Polski na wybrane przez Polski Związek Piłki Nożnej zawody
oraz na każdy mecz ¼ finału i ½ finału Pucharu Polski, w którym to Klub jest
gospodarzem,
19. Wykonywania poleceń uprawnionego, delegowanego na dane zawody,
przedstawiciela Polskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiedzialnego za przestrzeganie
praw marketingowych,
20. Zachowanie wyłączności branżowej Sponsorów Pucharu polski na wszelkich
powierzchniach reklamowych na stadionach, zwłaszcza na bandach reklamowych
wokół boiska.

Zakres praw marketingowych zastrzeżonych dla sponsora głównego i sponsorów
oficjalnych rozgrywek o Puchar Polski:
1. Ograniczenie liczby sponsorów Pucharu Polski do jednego sponsora głównego i
maksymalnie sześciu sponsorów oficjalnych,
2. Prawo do posługiwania się nazwą Pucharu „Główny Sponsor Pucharu Polski ”,
3. Tytuł „Główny Sponsor Pucharu Polski“ z prawem wykorzystania w działalności
marketingowej,
4. Prawo do posługiwania się nazwą Pucharu „Oficjalny Sponsor Pucharu Polski”,
5. Tytuł „Oficjalny sponsor Pucharu Polski” z prawem do wykorzystania w działalności
marketingowej,
6. Prawo do wykorzystania w działalności marketingowej logo Pucharu Polski,
7. Prawo do wykorzystywania w działalności marketingowej logotypów wszystkich
klubów uczestniczących w rozgrywkach o Puchar Polski,
8. Prawo do wykorzystywania w działalności marketingowej zbiorowych zdjęć zespołów
klubowych, uczestniczących w rozgrywkach o Puchar Polski,
9. Prawo do wykorzystywania koszulek klubowych w działalności marketingowej
sponsorów,
10. Prawo do wykorzystywania biletów na mecze o Puchar Polski w działalności
marketingowej sponsorów (szczegółowa ilość biletów jest podana w Regulaminie),
11. Prawo do organizowania akcji promocyjnych na stadionach,
12. Dodatkowe elementy brandingu w bezpośrednim sąsiedztwie stadionów,
13. Prawo do umieszczenia logotypów sponsora głównego i sponsorów oficjalnych na
podstronach www. klubów dotyczących Pucharu Polski,
14. Prawo do umieszczenia banerów ruchomych sponsora głównego i sponsorów
oficjalnych na oficjalnych stronach internetowych poświęconych Pucharowi Polski,
15. Gwarancja nieprzekazywania praw innym podmiotom w zakresie większym lub
równym jak Sponsorowi Głównemu,
16. Wyłączność branżowa w branży w zakresie rozgrywek o Puchar Polski, przy czym
ważność zachowują umowy już zawarte przez kluby, umowy takie mogą być również
przedłużane, ale nie może zwiększyć się ich zakres.

Wypełniony formularz zamówienia powinien zostać przesłany
faksem do Polskiego Związku Piłki Nożnej
(+48 22 55 12 240), bądź podpisany skan mail-em na adres
logotyp@pzpn.pl najpóźniej do 15 lipca 2014 roku.
Klub
Ulica, nr
Kod pocztowy, miasto
Adres e-mail
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, telefon, email)
Podstawowy zestaw materiałów reklamowych (naszywki-100 sztuk)
Flaga masztowa z logotypem Pucharu Polski
Płyta CD z zestawem plików graficznych (logotyp, naszywki, tablica środkowa, wzór plakatu i
baneru internetowego, wzór ścianki konferencyjnej, księga znaku)
Dodatkowe naszywki na strój meczowy na koszt klubu, cena za sztukę 3,50 PLN netto,
liczba zamawianych sztuk ……….
Płatność za naszywki na podstawie faktury VAT wystawionej przez Polski Związek Piłki
Nożnej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Marketingu i Spraw
Zagranicznych Polskiego Związku Piłki Nożnej (tel. +48 22 55 12 332) lub pod adresem email logotyp@pzpn.pl.
………………………………………

Data i podpis składającego zamówienie
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Uchwała nr V/85 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2014/2015
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
Przyjmuje się Regulamin Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2014/2015 w następującym
brzmieniu:

Regulamin Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2014/2015

Art. 1
1. W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów (CLJ) sezonu 2014/2015 biorą udział 32 drużyny w 2
grupach po 16 zespołów wg następującego podziału terytorialnego:
Grupa 1 – Zachodnia
 Kujawsko-Pomorski ZPN
 Pomorski ZPN
 Wielkopolski ZPN
 Zachodniopomorski ZPN
 Dolnośląski ZPN
 Lubuski ZPN
 Opolski ZPN
 Śląski ZPN
Grupa 2 – Wschodnia


Łódzki ZPN



Mazowiecki ZPN



Podlaski ZPN



Warmińsko-Mazurski ZPN



Lubelski ZPN



Małopolski ZPN



Podkarpacki ZPN



Świętokrzyski ZPN

2. W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1996 roku
lub młodsi potwierdzeni do klubu przez macierzysty związek piłki nożnej oraz uprawnieni do gry w
systemie extranet przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.

3. Współzawodnictwo w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów w sezonie 2014/2015 odbywać się
będzie wg następującej formuły:
a. prawo do gry w poszczególnych grupach mają po dwie drużyny z każdego Związku Piłki
Nożnej, wskazane przez dany ZPN;
b. każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, jedno jako gospodarz, jedno
jako gość;
c. po rozegraniu wszystkich meczów po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do
półfinałów;
d. drużyny które zajęły miejsca 13-16 w tabeli w każdej z grup otrzymują status drużyny
spadkowej i nie mogą uczestniczyć w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów w kolejnym sezonie,
mają jednakże prawo uczestniczyć w rozgrywkach prowadzonych przez dany ZPN;
e. po zakończeniu sezonu 2014/2015 do dwóch grup CLJ awansuje 8 drużyn (po 4 drużyny do
każdej z grup), wyłonionych w wyniku meczów barażowych z udziałem

mistrzów Lig

Wojewódzkich w kategorii Junior Starszy. Losowanie par barażowych przeprowadzi Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN;
f. W sytuacji, kiedy klub uprawniony do udziału w meczach barażowych o awans do rozgrywek
Centralnej Ligi Juniorów zrezygnuje z udziału, w jego miejsce wystąpi klub zajmujący kolejne
miejsce w tabeli Ligi Wojewódzkiej w kategorii Junior Starszy.
Art. 2
1. Rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
2. Rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów prowadzone są w terminach ustalonych przez Zarząd
PZPN na wniosek Departamentu Rozgrywek Krajowych.
3. W celu sprawnego prowadzenia rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów organ prowadzący
rozgrywki oraz kluby w nich uczestniczące zobligowane są do korzystania z funkcjonalności
systemu Extranet PZPN. Dotyczy to w szczególności:
a. definiowania rozgrywek;
b. uprawniania zawodników do gry na podstawie wystąpień klubów dokonywanych za
pośrednictwem systemu extranet;
c. wprowadzania przez kluby do systemu terminów meczów i składów meczowych;
d. dokonywania obsad sędziowskich;
e. weryfikacji meczów.
Art. 3
1. W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów obsadę sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów
PZPN.
2. Do prowadzenia zawodów w Centralnej Lidze Juniorów wyznacza się sędziów mających
uprawnienia co najmniej do III ligi lub sędzie szczebla centralnego. Kolegium Sędziów PZPN
może delegować na te mecze obserwatorów. W razie nieprzybycia sędziego lub niemożności

prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego obowiązują zasady zawarte w § 11
Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w
piłkę nożną.
3. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać lub dostać do wglądu następujące dokumenty:
a) weryfikację boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna, nie
obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno
prowadzić meczu,
b) protokoły wypełnione przez oba zespoły w systemie extranet, podpisane przez kapitanów i
kierowników drużyn,
c) karty zdrowia. Sędzia musi sprawdzić przed meczem ważność kart zdrowia wszystkich
zawodników biorących udział w zawodach. W przypadku braku ważnego badania – sędzia nie
dopuszcza takiego zawodnika do gry i fakt ten odnotowuje w sprawozdaniu z zawodów,
d) aktualną licencję trenerską.
4. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby medycznej na
zawodach i odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej
pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu
pomocy).
5. koszty delegowania sędziów do prowadzenia zawodów w centralnej lidze juniorów ponosi
PZPN.
6. 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.

Właściwą

do

orzekania

kary

w I instancji jest Komisja Dyscyplinarna PZPN.
Art. 4
1. Zawody Centralnej Ligi Juniorów rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną,
zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.
2. Uczestnicząc w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów kluby zobowiązane są:
a. przestrzegać przepisów gry w piłkę nożną oraz innych regulaminów PZPN,
b. przestrzegać zasad fair play,
c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,
d. przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie wskazanym przez Polski Związek
Piłki Nożnej zdjęcia i statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o historii klubu
oraz zdjęcia stadionu, a także inne informacje wymagane przez Polski Związek Piłki
Nożnej do celów promocyjnych,
e. przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie i formacie wskazanym przez Polski
Związek Piłki Nożnej zdjęcia wszystkich oficjalnych kompletów strojów meczowych
(koszulki, spodenki, getry, w tym stroje bramkarzy).

3. PZPN nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z umów pomiędzy
klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania przepisów PZPN.
4. Mecze Centralnej Ligi Juniorów muszą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub na
boiskach ze sztuczną nawierzchnią zweryfikowanych do IV ligi lub wyższej klasy rozgrywkowej.
5. Protokół weryfikacji boiska sporządza komisja powołana przez właściwy terytorialnie ZPN na
wniosek klubu - przed rozpoczęciem sezonu.
6. Protokół weryfikacji boiska powinien znajdować się w szatni sędziowskiej. Drugi egzemplarz
protokołu, przechowuje w swoich aktach właściwy terytorialnie Związek Piłki Nożnej.
7. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub - gospodarz zawodów
wpisany do terminarza na pierwszym miejscu.
8. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do IV ligi lub
wyższej klasy rozgrywkowej płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry

–

obowiązany jest udostępnić ją do 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, jednakże ostateczna decyzja co do weryfikacji
wyniku meczu bądź wyznaczenia nowego terminu należy do organu prowadzącego rozgrywki.
9. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu bądź w
dniu następnym na tym boisku są wyznaczone zawody szczebla wyższego lub zawody
międzynarodowe. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska i z winy
którego zawody nie odbyły się – ponosi konsekwencje dyscyplinarne i regulaminowe określone
przepisami związkowymi.
Art. 5
1. W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów prowadzonych przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN, pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych konsekwencji
dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodnicy potwierdzeni przez właściwy
Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnieni przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN w systemie Extranet.
2. W zakresie uprawniania zawodników mają zastosowanie przepisy Uchwały nr III/39 z dnia 14
lipca 2006 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach
piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (z późn. zm.) oraz inne przepisy PZPN.
3. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za
ewidencję żółtych i czerwonych kartek.
4. Najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, kluby muszą wystąpić o uprawnienie do
gry co najmniej 11 zawodników.
W trakcie całego sezonu kluby mogą wystąpić o uprawnienie do gry dowolnej liczby zawodników.
Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodnika do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem
systemu Extranet. Wystąpienie o uprawnienie zawodnika do gry przekazane w inny sposób niż
za pośrednictwem systemu Extranet nie będzie rozpatrywane.

Wraz z wystąpieniem o uprawnienie zawodnika do gry, klub zobowiązany jest przekazać, za
pośrednictwem systemu, extranet, deklarację gry amatora lub kontrakt o profesjonalne
uprawianie piłki nożnej.
5. W meczach Centralnej Ligi Juniorów kluby są zobowiązane do wystawiania w czasie trwania
całego meczu co najmniej dwóch zawodników urodzonych w roku 1997 lub młodszych.
6. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie bądź szkoleni
w klubie zrzeszonym w PZPN przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 miesięcy.
7. W protokole zawodów nazwiska zawodników młodszych winny być zaznaczone jako „Mł”. W
przypadku

kontuzji

zawodnika

młodszego

i

braku

możliwości

zastąpienia

go

innym

młodzieżowcem, drużyna kontynuuje grę w zmniejszonym składzie. W przypadku wykluczenia
(czerwonej kartki) dla młodzieżowca zespół występuje w zmniejszonym składzie bez
konieczności uzupełniania do wymaganego limitu zawodników młodszych. Gra w pełnym 11osobowym składzie bez wymaganej liczby zawodników młodszych, potraktowana zostanie jako
wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika. Zawody te zostaną zweryfikowane jako
walkower na niekorzyść tej drużyny.
8. Zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.
9. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza celem stwierdzenia
ich zdolności do gry.
Art. 6
1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie 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 ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi, wpisanymi do protokołu, może
przebywać najwyżej 7 osób. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane do sprawozdania
meczowego.
3. Zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych.
4. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery o wysokości między 25 a 35 cm, wykonane
w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej
odległości.
5. Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Departamentu
Rozgrywek Krajowych informację o aktualnych danych teleadresowych, zawierającą: adres, nr
telefoniczny, nr fax, adres e-mail. W trakcie rozgrywek kluby są zobowiązane do niezwłocznego
powiadamiania Departamentu Rozgrywek Krajowych o wszelkich zmianach teleadresowych.
6. Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Departamentu
Rozgrywek Krajowych PZPN informację na temat kolorów kompletnego ubioru zawodnika
i bramkarza (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. Bramkarze 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 bramkarze muszą zmienić koszulki
o odmiennych barwach od kolorów kostiumów zawodników.
Nieprzestrzeganie tego przepisu 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.
7. Zawodnicy wpisani do protokołu sędziowskiego z zawodów, muszą posiadać aktualne badania
lekarskie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy, licząc od daty badania.
8. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego zawierającego skład zawodników, wypełnionego w
systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez
złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy
również dostarczyć odcinki kart zgłoszeń /karty elektroniczne/ i karty zdrowia zawodników.
9. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi
wpisani do protokołu z zawodów. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą ilością 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 protokole z zawodów.
10. Kluby będące gospodarzami zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze załączników
do sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i
czerwonymi kartkami, a kierownicy drużyn do celów ewidencyjnych – zdobywców bramek dla
swego zespołu. Kierownicy drużyn kwitują odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym
podpisem po zakończeniu zawodów (bez względu, czy wnoszą zastrzeżenia, czy też nie).
11. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w
zawodach i nie może tego stwierdzić na podstawie karty zgłoszenia /karty elektronicznej/,
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.

12. 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.
13. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdanie Sędziego z zawodów
w systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania
kolejek ligowych w układzie sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany
wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po
zakończeniu spotkania. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki o
których mowa w ust. 8, sędzia jest zobowiązany przechowywać przez okres 12-miesięcy i
okazywać na żądanie organu prowadzącego rozgrywki.
Art. 7
Drużyny biorące udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów uprawnione są do wymiany
czterech zawodników przez cały okres trwania gry. Każda wymiana zawodnika może nastąpić
tylko jeden raz w ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany i dopełnieniu
formalności wpisania do protokołu imion i nazwisk nowo wchodzących do gry.
Art. 8
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 piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w
najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie
rozegrania 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.
3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu 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 wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry
w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:
- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem
czerwonej kartki lub w wyniku zmiany,
- którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach
występują w chwili dokańczania zawodów,
- którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości
kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.
d. zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymał liczbę
kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek
odbycia

kary

dyskwalifikacji

z

innych

przyczyn,

nie

może

odbyć

tej

kary

w dokańczanych zawodach.
Art. 9
1. 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
2. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść:
a.

drużyny

zawieszonej

w

prawach

członkowskich

lub

w

prawach

uczestnictwa

w rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku
Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
b. drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;
c. drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 Uchwały
nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę
nożną;
d. drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie
zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 10 i 11 Postanowień Polskiego
Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną;
e. drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta
w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;
f. drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie
z przepisami;
g. drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony
na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;

h. drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej, o
których mowa w § 24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie
organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
i. drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba
zawodników będzie mniejsza niż 7;
j. drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie
znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały
przerwane;
k. drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z
sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane;
l. drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez
sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
m. drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego powodu
zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
n. drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut;
o. drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład
zawodników, wraz z załącznikiem zgodnie z zasadami określonymi w Art.6 ust. 8;
p. drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono
pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;
q. drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej, ale
w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały
Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
r. drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim
i kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym
orzeczeniu kary finansowej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN;
s. drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od
wymaganej liczba zawodników młodszych.
3. W przypadku, o którym mowa w Art.9 ust. 2 pkt s, od uznania winy klubu należy odstąpić
w sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodszego na innego
zawodnika młodszego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu zmian) bądź w przypadku gdy drużyna
rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników młodszych
składzie osobowym.
4. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym
walkowerem.
5. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.
6. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej
decyzji.

Art. 10
1. W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów 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:
2.1 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, według obowiązującej reguły UEFA, 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 całego
cyklu,
f) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące 2 i 3
miejsce w rozgrywkach danej grupy, a także zespoły których kolejność decyduje o spadku
stosuje się zasady określone w punktach a,b,c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności zarządza
się spotkanie barażowe na neutralnym, wyznaczonym przez PZPN, boisku, wyznaczając
gospodarza meczu drogą losowania.
W przypadku braku rozstrzygnięcia wyniku meczu barażowego w regulaminowym czasie gry:
a) zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut,
b) jeśli w czasie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki lub oba zespoły zdobędą tę
samą liczbę goli, zarządzone zostaną rzuty karne według obowiązujących przepisów.
2.2 Przy więcej niż dwóch zespołach:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach miedzy tymi zespołami,
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
spotkaniach tych drużyn,
c) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu
rozgrywek,
d) przy dalszej równości większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu,
e) przy dalszej równości, o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje wynik losowania,
przeprowadzonego przez organ prowadzący rozgrywki.
3. W fazie pucharowej tj. 1/2 i Finał rozgrywa się po dwa mecze (mecz i rewanż).

Awans do dalszej rundy rozgrywek, uzyska zespół, który zgromadzi większą liczbę punktów, wg
zasad określonych w art. 9 ust. 1
W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie do kolejnej rundy bądź zdobyciu
mistrzostwa Centralnej Ligi Juniorów decyduje:
a) przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w
spotkaniach tych drużyn,
b) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe
liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
spotkaniach tych drużyn,
c) przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut,
d) jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli, gole strzelone na wyjeździe
liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami przyjętymi przez UEFA w
rozgrywkach europejskich,
e) jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki, zarządza się rzuty karne
według obowiązujących przepisów.
Art. 11
Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do
gry o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z następującymi zasadami:
1. Zawodnik może w tym samym terminie uczestniczyć w nie więcej niż dwóch zawodach
swego klubu w łącznym wymiarze czasu gry odpowiadającemu jednym zawodom w klasie
rozgrywkowej do której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową (przepis ten nie
dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza). Postanowienia pkt 3 stosuje się
odpowiednio).
2. 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 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dot. bramkarzy).
3. Zawodnik w drużynie juniorów może grać bez względu na liczbę rozegranych spotkań
w drużynie seniorów.
Art. 12
1. W przypadku niestawienia się drużyny na zawody, klub, niezależnie od sankcji określonej
w Art.9 ust.2 pkt b, zostanie ukarany karą finansową w wysokości 1.000,00- zł (tysiąc złotych).
2. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek zrezygnuje
z dalszego uczestnictwa otrzyma status drużyny spadkowej i nie będzie mogła uczestniczyć
w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów w dwóch kolejnych sezonach.

3. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych
spotkań, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i nie będzie mogła uczestniczyć
w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów w dwóch kolejnych sezonach.
4. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
a. w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych
spotkań tej drużyny,
b. 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.
Art. 13
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje
się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
2. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę)
zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:
a. przy czwartym napomnieniu - jeden mecz dyskwalifikacji,
b. przy ósmym napomnieniu - jeden mecz dyskwalifikacji,
c. przy dwunastym napomnieniu - kara dyskwalifikacji dwóch meczów,
d. przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - kara
dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów.
3. Kluby obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych,
szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Ewidencję kartek należy prowadzić
oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej, w której uczestniczą drużyny danego klubu.
4. Zawodnik, który w czasie zawodów Centralnej Ligi Juniorów zostanie wykluczony przez
sędziego z gry - czerwona kartka - zostaje automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i
nie

może

brać

udziału

w

tych

rozgrywkach

do

czasu

rozpatrzenia

sprawy

i wydania decyzji przez Komisję Dyscyplinarną PZPN.
5. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej klasie
rozgrywek, w której została wymierzona (Centralna Liga Juniorów). Do wykonania kary wliczane
są tylko zawody Centralnej Ligi Juniorów. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może
uczestniczyć w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów. Zawodnikowi 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
zawodników żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane i
zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez
zawodnika.

6. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za
przewinienie popełnione w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, wykonuje się w klasie
rozgrywkowej, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie rozgrywkowej, do
której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany z zastrzeżeniem ust. 7, 8 i 9.
7. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe,
w których klub aktualnie występuje.
8. Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów
w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu
rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy czym
wykonanie kary może również nastąpić:
a. w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia
przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki
wcześniej niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono tę karę,
b. w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu
rozgrywkowego zmienił przynależność klubową.
9. Z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego artykułu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz
uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w
sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się
w kolejnych edycjach rozgrywek, przy czym ust. 6 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.
10. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami
(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie
dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym.
11. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo
(zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów), zgodnie z odpowiednimi przepisami
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
12. Do czasu kary dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy
między rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym.
13. Klub pozyskujący zawodnika z innego klubu, ma obowiązek sprawdzić w Polskim Związku
Piłki Nożnej, jakie kary ciążą na danym zawodniku. Jeżeli zawodnik takie posiada, klub
przyjmujący go winien, uwzględnić je w swojej ewidencji wg następujących zasad:
a. jeżeli zmiana barw klubowych następuje z klubu uczestniczącego w rozgrywkach
Centralnej Ligi Juniorów do innego klubu uczestniczącego w tych rozgrywkach, to
zawodnik w dalszym ciągu posiada w rejestrze tę samą liczbę kartek, które posiadał
dotychczas,

b. natomiast, gdy zawodnik przechodzi z klubu nie uczestniczącego w rozgrywkach
Centralnej Ligi Juniorów do klubu występującego w tych rozgrywkach, to kartki żółte,
które otrzymał w poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie.
14. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.
15. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte i czerwone kartki
otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar.
Art. 14
1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera
posiadającego ważną dla tej klasy rozgrywkowej licencję trenerską.
2. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia licencji
uprawniających do prowadzenia zawodów III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej
męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej określa Uchwała Nr VII/190 z dnia 06 maja 2009
Zarządu PZPN.
3. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera
posiadającego licencję lub ważnej licencji będą stosowane przez Komisję Dyscyplinarną (kary
dyscyplinarne):
a. pierwszy mecz – kara pieniężna 1500 zł.
b. drugi mecz - kara pieniężna 3000 zł.
c. trzeci mecz i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/ na niekorzyść tej
drużyny.
Art. 15
1. Zawody w ramach Centralnej Ligi Juniorów mogą być rozgrywane na stadionach uznanych za
odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej, zgodnie z decyzją właściwych organów
PZPN. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub,
który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku ponosi stosowne
konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z
przyjazdem na nie odbyte zawody.
2. Mecze piłkarskie w ramach Centralnej Ligi Juniorów nie mogą odbywać się w żadnym
przypadku na boiskach zamkniętych na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub
organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie mają obowiązek sprawdzenia
dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku.
3. W przypadku organizacji meczu na boisku wyposażonym w sztuczną gospodarz spotkania
zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie drużynę przeciwną w terminie określonym w art. 16.
Art. 16
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami. Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt
własny.

2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem
zawodów, obowiązani są wskazać w systemie extranet dokładny termin (data i godzina) oraz
miejsce rozegrania meczu danej kolejki.
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
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.
Art. 17
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.
2. Zawody nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godz. 12.00. Gospodarz może wyznaczyć
wcześniejszą godzinę rozegrania meczu, po uzyskaniu zgody przeciwnika
3. Ustala się, że mecze Centralnej Ligi Juniorów odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów
obligatoryjnych PZPN, terminów wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek
pucharowych oraz terminów ustalonych ze stacją posiadającą prawa telewizyjne w terminach
określonych w terminarzu i rozpoczynać się będą w godzinach ustalonych przez Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN.
4. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu ze stacją posiadającą prawa
telewizyjne do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów może wyznaczyć obligatoryjny termin
rozegrania zawodów.
5. 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.
6. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów Centralnej
Ligi Juniorów w jednym terminie i o jednej godzinie.
Art. 18
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie reprezentacji
narodowej, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA,
co najmniej jednego zawodnika klubu uprawnionego do gry w rozgrywkach CLJ, może stanowić
podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny termin.
2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku,
przy czym nie jest zobowiązany do jego uwzględniania.
3. Zmiana terminu zawodów może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN.

Art. 19
Za utrzymanie porządku na boisku i w obrębie obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach
odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do
stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska.
Art. 20
1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni
i płycie stadionu zobowiązany jest do:
a. zapewnienia dla uczestników spotkania pomocy medycznej podczas całego czasu
trwania meczu,
b. zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,
c. zapewnienia odpowiednich miejsc dla widzów,
d. kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia
sanitarne, szatnie, bufety),
e. zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej,
f.

zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników
rezerwowych,

g. zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania
zawodów, dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu
Extranet.
2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach
Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do:
a. przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół
boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie
przestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator lub delegat) w
porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać
mecz,
b. stosowania tzw. „zakazu stadionowego” wobec osób naruszających regulaminy
stadionowe i informowanie o tych osobach Departamentu Organizacji Imprez,
Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN celem ewentualnego rozszerzenia tego zakazu na
teren całego kraju,
c. przestrzegania zakazu wnoszenia i używania przez kibiców elektronicznego sprzętu
nagłaśniającego.
3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego
przerwie

wymagają

Krajowych PZPN.

wcześniejszego

uzgodnienia

z

Departamentem

Rozgrywek

Art.21
1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucającą cień
na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w trakcie rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów,
udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku
może, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata PZPN, skutkować odpowiedzialnością
dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN ma prawo występować do właściwych organów
PZPN z wnioskami o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych.
Art. 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 winien być dołączony dowód wpłaty na konto 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 14 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu
kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.
Art. 23
1. Drużyny biorą udział w Centralnej Lidze Juniorów na koszt własny.
2. Drużyny biorące udział w Centralnej Lidze Juniorów w sezonie 2013/2014 otrzymają
z PZPN dofinansowanie w kwocie 30.000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych) netto.
3. Kwota dofinansowania, o której mowa w pkt. 2 zostanie przekazana klubom, których drużyny
przystąpią do Centralnej Ligi Juniorów.
4. Klub, którego drużyna wycofa się lub zostanie wycofana z rozgrywek przed ich zakończeniem,
zobowiązana będzie do zwrotu całej kwoty dofinansowania.
5. dofinansowanie klub musi przeznaczyć na sfinansowanie udziału drużyny w Centralnej Lidze
Juniorów w szczególności na koszty związane z organizacją meczów (przejazdy, wyżywienie
itp.), zakup sprzętu.
6. Ustala się następujące wysokości nagród dla drużyn biorących udział w turnieju finałowym:


200.000 PLN – Mistrz Polski (1 zespół)



100.000 PLN – Wicemistrz Polski (1 zespół)



50.000 PLN – pokonani w półfinałach (2 zespoły)

7.Nagrody o których mowa w ust. 6, klub ma obowiązek przeznaczyć na szkolenie dzieci i
młodzieży.

Art. 24
1. PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki Centralnej
Ligi Juniorów przysługują prawa komercyjne, tj. prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne,
prawa marketingowe oraz prawa do prowadzenia baz danych, określone odrębną uchwałą PZPN
dotyczące tych rozgrywek.
2. Polski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audiowizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw
klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji
meczów Centralnej Ligi Juniorów. Polski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia
fotograficznego, audio-wizualnych materiałów, które mogą być udostępniane mediom celem
publikacji.
3. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają
odrębne przepisy PZPN.
4. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 3 nie są upoważnione do przeprowadzania
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań
Centralnej Ligi Juniorów bez uzyskania zgody PZPN.
5. PZPN zastrzega sobie wszelkie prawa medialne do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów.
6. Ustala się następujący zakres praw marketingowych zastrzeżonych dla PZPN:
a) umieszczenia logotypu Centralnej Ligi Juniorów na górnej, zewnętrznej części prawego
rękawka koszulek meczowych, wg wzoru opracowanego przez PZPN,
b) umieszczenia tablicy Centralnej Ligi Juniorów wymiarach 6m x 1m lub 12m x 1m w
pierwszym rzędzie reklam,
c) umieszczenia tablic w pierwszym rzędzie band reklamowych o łącznych wymiarach 6m x1m
lub 12m x 1m wg wzorów opracowanych przez PZPN,
d) obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich, wykonanych według wzoru wskazanego
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie
konferencji prasowych.
7. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom
uczestniczącym w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów – banner o wymiarach 6m x 1m lub 12m
x 1m.
8. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom
uczestniczącym w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów ligi 60 szt. naszywek na koszulki.
9. Tablice do wywiadów zostaną wykonane i dostarczone klubom przez PZPN lub podmiot przez
niego wskazany. Zastrzeżenia o których mowa w ust 6 pkt. d będą mieć zastosowanie wyłącznie
w odniesieniu do wybranych zawodów. PZPN, na co najmniej 7 dni przed wybranymi zawodami,
powiadomi gospodarza meczu o obowiązku zastosowanie się do wskazanych postanowień.

Art. 25
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
Art. 26
Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 26 maja 2014 roku.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/86 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zatwierdzenia ramowego terminarza rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów
na sezon 2014/2015
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 12 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Na wniosek Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN zatwierdza się ramowy terminarz
rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2014/2015, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/87 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów
Młodszych (B1, B2) na sezon 2014/2015
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych (B1, B2)
na sezon 2014/2015 w następującym brzmieniu:
Regulamin Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych (B1, B2)
na sezon 2014/2015
- zawodnicy r. 1998-1999 (B1, B2)
Rozdział I
Cel i zasady rozgrywek
§1
1. Celem rozgrywek jest wyłonienie Klubowego Mistrza Polski Juniorów Młodszych w sezonie
2014/2015.
2. Rozgrywki prowadzi Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Polskiego Związku
Piłki Nożnej.
3. Współzawodnictwo w kategorii juniora B1, B2 odbywać się będzie wg następującej formuły:
 runda jesienna sezonu 2014/2015 – 16 Lig Wojewódzkich Juniorów Młodszych
prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wg regulaminów opracowanych
przez te ZPN i niniejszego regulaminu. System rozgrywek leży w gestii Wojewódzkich
ZPN.
 runda wiosenna sezonu 2014/2015 – 4 Ligi Makroregionalne Juniorów Młodszych.
Po dwie najlepsze drużyny z każdej Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych po rundzie
jesiennej awansują do wiosennych rozgrywek w Ligach Makroregionalnych, a pozostałe
zespoły z Lig Wojewódzkich w rundzie wiosennej rozgrywają zawody mistrzowskie
zgodnie z regulaminem rozgrywek w danym ZPN. Ligi Makroregionalne składające się
w rundzie wiosennej z 8 drużyn rozgrywają mecz systemem każdy z każdym mecz
i rewanż (14 spotkań).
 Turniej finałowy – Finał Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych rozgrywany będzie
wg niniejszego regulaminu. Wezmą w nim udział 4 drużyn - zwycięzcy poszczególnych
lig makroregionalnych. Zwycięzca każdej Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych
zostaje automatycznie finalistą Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. Mistrzem każdego
ZPN w kategorii juniorów młodszych zostaje zespół z danego województwa, który zajął
najwyższe miejsce w tabeli końcowej rozgrywkach ligi makroregionalnej.
4. Liga Makroregionalna Juniorów Młodszych w rundzie wiosennej sezonu 2014/2015 składać się
będzie z 4 grup po 8 drużyn każda. Prawo do gry w poszczególnych grupach mają po dwie
drużyny z każdego ZPN, które zajmą 1. i 2., miejsce w tabeli końcowej rozgrywek Ligi
Wojewódzkiej Juniorów Młodszych w rundzie jesiennej sezonu 2014/2015.
Grupa A
 Łódzki ZPN
 Mazowiecki ZPN
 Podlaski ZPN
 Warmińsko-Mazurski ZPN

Grupa B
 Kujawsko-Pomorski ZPN
 Pomorski ZPN
 Wielkopolski ZPN
 Zachodniopomorski ZPN
Grupa C
 Dolnośląski ZPN
 Lubuski ZPN
 Opolski ZPN
 Śląski ZPN
Grupa D
 Lubelski ZPN
 Małopolski ZPN
 Podkarpacki ZPN
 Świętokrzyski ZPN
5. Rozgrywki poszczególnych grup Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych w sezonie
2014/2015 będą prowadzone przez Związki wskazane przez Komisję Piłkarstwa Amatorskiego
i Młodzieżowego PZPN.
6. Rozgrywki w poszczególnych grupach muszą zakończyć się do 10 czerwca 2015 r. Związki
Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki, w terminie do dnia 13 czerwca 2015 r. mają obowiązek
przesłać do Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN weryfikacje rozgrywek.
§2
1. W przypadku rezygnacji z udziału w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych
przez drużynę lub drużyny zajmujące w tabeli końcowej po rundzie jesiennej Ligi Wojewódzkiej
Juniorów Młodszych miejsca 1. i 2., prawo udziału w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej
Juniorów Młodszych uzyska drużyna (drużyny) zajmujące kolejne najwyższe miejsce
w rozgrywkach danej Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych.
2. W przypadku, gdy z danego województwa liczba drużyn, które zrezygnują z udziału
w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych spowoduje, że z danego województwa
udział w rozgrywkach weźmie mniej niż 2 drużyny „wolne” miejsce zostanie rozlosowane
pomiędzy pozostałe (z danej grupy) Wojewódzkie ZPN.




Rozdział II
Postanowienia ogólne
§3
Rozgrywki Ligi Makroregionalnej prowadzone są we wszystkich tzw. „makroregionach”
w rundzie wiosennej sezonu 2014/2015.
Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek oraz
w oparciu o:







Przepisy gry w piłkę nożną;
Uchwałę Zarządu PZPN z dni 3 i 7.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę
nożną (z późniejszymi zmianami);
Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 14.07.2006 roku w sprawie statusu zawodników,
występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej
(z późniejszymi zmianami);
Regulamin Dyscyplinarny PZPN - Uchwała Walnego Zgromadzenia PZPN z dnia 21
czerwca 2013 roku;
Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 roku.;




Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 6.05.2009 roku w sprawie licencji trenerskich;
Uchwałę Zarządu PZPN nr IX/169 z dnia 31.08.2010 roku w sprawie współzawodnictwa
dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce.



Organizacja, nadzór i kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów gry i postanowień
niniejszego regulaminu – należy do właściwych organów Związku prowadzącego rozgrywki
w danym sezonie .



Kluby biorące udział w rozgrywkach przekazują informacje za pomocą poczty elektronicznej.
Za skuteczne dostarczenie takiej wiadomości należy uznać pismo, na które klub otrzymał
odpowiedź lub tzw. „potwierdzenie dostarczenia wiadomości”.



Rozgrywki Lig Makroregionalnych Juniorów prowadzone są w systemie Extranet – terminarz,
wyniki, rejestracja zawodników, wypełnianie sprawozdań sędziowskich i ewidencja kar
odbywają się za pośrednictwem niniejszego systemu.

Rozdział III
Boiska
§4
W rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych minimalny wymiar boisk wynosi
100m x 64m.
§5
1. Spotkania mistrzowskie muszą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub na boiskach ze
sztuczną nawierzchnią zweryfikowanym dla danej lub wyższej klasy rozgrywkowej.
2. W przypadku boisk ze sztuczną nawierzchnią wymagana jest zgoda właściwego organu
związkowego na rozgrywanie meczów piłkarskich.
3. Protokół weryfikacji boiska sporządza komisja powołana przez prowadzący rozgrywki ZPN na
wniosek klubu - przed rozpoczęciem sezonu.
4. Ważność weryfikacji dla klubów uczestniczących w rozgrywkach określa się na 2 lata, przy
czym okres jej ważności winien być zgodny z okresem ważności licencji, udzielonej klubowi.
Weryfikacja obiektu może być wcześniej unieważniona, po stwierdzeniu braków lub
nierealizowaniu przez klub zaleceń. Brak ważnej weryfikacji boiska jest podstawą do
zawieszenia licencji klubu.
5. W Lidze Makroregionalnej Juniorów Młodszych zawody muszą być rozgrywane na płytach
głównych. W przypadku klubów występujących w Ekstraklasie, I, II lidze dopuszcza się ich
rozegranie na trawiastych boiskach treningowych pierwszego zespołu z zastrzeżeniem
postanowień § 4.
6. Protokół weryfikacji boiska powinien znajdować się w szatni sędziowskiej. Drugi egzemplarz
protokołu, przechowuje w swoich aktach właściwy terenowo Związek Piłki Nożnej, a trzeci
egzemplarz klub przesyła do Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki danej grupy.
7. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub - gospodarz zawodów
wpisany do terminarza na pierwszym miejscu.
8. 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 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, jednakże ostateczna decyzja co do weryfikacji wyniku
meczu bądź wyznaczenia nowego terminu należy do Wydziału Gier i Ewidencji ZPN
prowadzącego rozgrywki.
9. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu bądź
w dniu następnym na tym boisku są wyznaczone zawody szczebla wyższego lub zawody
międzynarodowe. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska
i z winy którego zawody nie odbyły się – ponosi konsekwencje dyscyplinarne i regulaminowe
określone przepisami związkowymi.
Rozdział IV
Regulamin Rozgrywek
§6
1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 1998 i 1999 potwierdzeni
i uprawnieni do gry w systemie extranet przez właściwy ZPN. W przypadku zawodników
urodzonych po 31.12.1999 r. mogą oni brać udział w rozgrywkach pod warunkiem posiadania
aktualnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na grę w starszych klasach
rozgrywkowych, wydanego przez Przychodnię Sportowo-Lekarską lub posiadających Certyfikat
nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej oraz innych lekarzy, którzy zawarli
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielaniu świadczeń z zakresu medycyny
sportowej.
2. Listy zgłoszeń muszą być sporządzone w systemie Extranet. Klub ponosi pełną
odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych w liście. Lista
musi być opatrzona pieczęcią oraz podpisana przez upoważnionych przedstawicieli
macierzystego Związku.
3. W rozgrywkach klub mogą reprezentować wyłącznie zawodnicy potwierdzeni
i uprawnieni do gry przez macierzysty ZPN w systemie Extranet pod rygorem utraty punktów
walkowerem i innych konsekwencji dyscyplinarnych. Zasady, tryb zgłaszania i uprawniania
zawodników do gry określa Uchwała nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 Zarządu PZPN w sprawie
statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami).
4. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy mający obywatelstwo polskie bądź szkoleni
w klubie zrzeszonym w PZPN. 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).
5. Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać: tymczasowy dowód osobisty lub inną ważną
legitymację z fotografią, aktualne zaświadczenie lekarskie lub kartę zdrowia, stwierdzające
zdolność do gry oraz kartę zgłoszenia lub chip do danego klubu, potwierdzoną przez właściwy
Związek Piłki Nożnej.
6. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje
wyłącznie kapitanowi drużyny. Fakt sprawdzania tożsamości zawodników drużyny przeciwnej
musi być bezwzględnie zgłoszony sędziemu głównemu zawodów przez kapitana drużyny
w czasie pierwszej lub drugiej połowy gry oraz dogrywki, najpóźniej przed ostatnim gwizdkiem
kończącym zawody.
7. 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 i zawodników rezerwowych, którzy wpisani
do protokołu przebywają na ławce rezerwowych. 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 obu zespołów. Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości
sprawdzanych zawodników.
8. W sytuacji gdy protest dotyczący tożsamości zawodników został zgłoszony zgodnie
z procedurą przed rozpoczęciem meczu wszyscy zawodnicy nieposiadający dokumentów

tożsamości ze zdjęciem są nieuprawnieni do gry w tym meczu i nie mają prawa uczestniczyć
w zawodach.
9. W sytuacji zgłoszenia protestu dotyczącego tożsamości zawodników po rozpoczęciu
zawodów, 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 obowiązany 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 zawodnika rezerwowego) stawili się do
sprawdzenia tożsamości do szatni sędziowskiej. W przypadku braku posiadania ważnego
dokumentu tożsamości ze zdjęciem sędzia zawodów zobowiązany jest przeprowadzić procedurę
konfrontacji i wypełnić załącznik opracowany przez organ prowadzący rozgrywki. Sędzia
zobowiązany jest do opisania spornej sytuacji w sprawozdaniu z zawodów. Ostateczną decyzję
w przedmiotowej sprawie podejmuje organ prowadzący rozgrywki.
10. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim zgłoszeniu
tego faktu kapitanowi jego drużyny), zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w
tym meczu. Zawodnik, jego trener lub kierownik, kapitan zespołu i drużyna ponoszą
konsekwencje dyscyplinarne takie same jak za wstawienie do gry zawodnika pod obcym
nazwiskiem.
11. Zawodnik może grać w drużynie juniorów bez względu na ilość spotkań rozegranych w
drużynie seniorów.
12. W przypadku awansu do rozgrywek finałowych o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniora
Starszego lub Młodszego zawodnik tego klubu może brać udział w rozgrywkach tylko w jednej
kategorii wiekowej.
§7
1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera, bądź
instruktora posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską.
2. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia licencji
uprawniających do prowadzenia zawodów III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej
męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej określa Uchwała Nr VII/190 z dnia 06 maja 2009
Zarządu PZPN.
3. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera nie
posiadającego licencji lub ważnej licencji będą stosowane przez właściwą Komisję Dyscyplinarną
(Wydział Dyscypliny) kary dyscyplinarne:
(a) pierwszy mecz - kara pieniężna 1500 zł,
(b) drugi mecz - kara pieniężna 3000 zł,
(c) trzeci mecz i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/ na niekorzyść tej
drużyny.
§8
Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do
gry o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z następującymi zasadami:
1. Zawodnik może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swojego klubu, w tym samym terminie,
jeżeli w pierwszym spotkaniu grał nie dłużej niż połowę czasu gry. Przepis ten nie dotyczy
zawodników występujących na pozycji bramkarza.
2. Zawodnik w drużynie juniorów może grać bez względu na ilość rozegranych spotkań
w drużynie seniorów.
3. Zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w nie więcej niż dwóch
zawodach swego klubu w łącznym wymiarze czasu gry odpowiadającemu jednym zawodom
w klasie rozgrywkowej do której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową jeżeli
w pierwszym meczu grał nie dłużej niż połowę czasu gry. (przepis ten nie dotyczy zawodników
występujących na pozycji bramkarza). Postanowienia pkt 2 stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swojego
klubu dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis nie dotyczy zawodnika
grającego na pozycji bramkarza).

§9
1. Każda drużyna ma prawo zgłoszenia do rozgrywek dowolnej ilości zawodników.
2. Do każdych zawodów może być zgłoszonych max 18 zawodników.
3. Proponuje się wpisywanie do protokołu sędziowskiego oraz przydzielenie stałych numerów dla
18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę, w rubryce sprawozdania
sędziowskiego (L.p.) powinni być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane
zgodnie z zapisem w protokole.
4. Na ławce rezerwowych poza 7 zawodnikami rezerwowymi może przebywać maksymalnie
jeszcze 7 osób funkcyjnych.
Obowiązek kontroli osób zasiadających na ławkach rezerwowych spoczywa na sędziach
zawodów.
5. Zawodnik wykluczony z gry oraz trener lub inna osoba funkcyjna usunięta przez sędziego
w czasie zawodów nie może dalej przebywać na ławce rezerwowych.
6. W czasie meczu drużyna ma prawo do dokonania 7 zmian zawodników (w tym bramkarza) bez
prawa ich powrotu do gry po dokonaniu zmiany.
7. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w dowolnym obuwiu (wkręty lub lanki), spełniające
wymogi przepisów gry w piłkę nożną.
8. Każdy zawodnik podczas gry musi posiadać ochraniacze.
9. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.
10. Czas trwania zawodów w rozgrywkach wynosi 2 x 40 min z przerwą do 15 minut.
§ 10
1. W rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych, każda z drużyn rozgrywa
z pozostałymi drużynami po dwa spotkania:
 u siebie jako gospodarz,
 u przeciwnika jako gość.
2. Podczas rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych obowiązują następujące
zasady punktowania:
 za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 pkt,
 za mecz nierozstrzygnięty (remis) 1 pkt,
 za przegraną 0 pkt.
§ 11
Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów.
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu
decydują:
1. Przy dwóch zespołach:
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami;
b) przy równej ilości punktów - korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami
w spotkaniach tych drużyn;
c) przy dalszej równości - obowiązująca reguła UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe
w spotkaniach tych drużyn liczone są podwójnie;
Zasada ta ma zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy zainteresowane drużyny rozegrały
pomiędzy sobą dwa mecze. W przypadku gdy został rozegrany pomiędzy tymi drużynami tylko
jeden mecz, ustalając kolejność w tabeli nie stosujemy tej reguły.
d) przy dalszej równości - korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego
cyklu rozgrywek;
e) przy dalszej równości - większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego
cyklu rozgrywek;
f) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są drużyny, których kolejność
decyduje o awansie stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a), b), c).
Jeżeli i one nie rozstrzygają o kolejności zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym boisku.
Przy wyniku remisowym w tym spotkaniu sędzia zarządza dogrywkę 2 x 15 minut na dotychczas
obowiązujących zasadach, a w dalszej kolejności rzuty karne zgodnie z obowiązującymi
przepisami gry w piłkę nożną - po 5 rzutów karnych strzelanych na przemian i ewentualnie
kolejne strzelane na przemian do pierwszego rozstrzygnięcia.

2. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się zasadami podanymi w ustępie
1 w punktach a, b, c, d, e.
§ 12
1. Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach i godzinach wyznaczonych przez Komisję
ds. Rozgrywek (Wydział Gier i Ewidencji) właściwego ZPN prowadzącego rozgrywki i podanych
zainteresowanym klubom w oficjalnym terminarzu.
2. W rozgrywkach Makroregionalnej Ligi Juniorów Młodszych obowiązującym terminem jest
sobota, chyba że Wydział Gier i Ewidencji ZPN prowadzącego rozgrywki postanowi inaczej.
3. Termin i godzina ostatnich dwóch kolejek ligi jest obligatoryjny i nie ulega zmianie.
4. O zmianie terminu gospodarz meczu jest zobowiązany powiadomić najpóźniej 14 dni przed
meczem Wydział Gier i Ewidencji ZPN prowadzącego rozgrywki po uprzednim uzyskaniu zgody
przeciwnika.
5. Na podstawie terminarza, kluby pełniące rolę gospodarza zawodów (wymienione
w terminarzach na pierwszym miejscu) zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsce
rozegrania zawodów na całą rundę rozgrywkową oraz powiadomić o tym organ prowadzący
rozgrywki i przeciwników najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem rundy.
Organ prowadzący rozgrywki może wprowadzić zasadę, że klub będący gospodarzem meczu
przesyła drogą elektroniczną bądź faksem do właściwego Wydziału Gier i Ewidencji informację
dotyczącą daty, godziny oraz miejsca rozpoczęcia meczu.
W tym przypadku przyjmuje się, że opublikowanie terminarza rozgrywek na oficjalnej stronie ZPN
prowadzącego rozgrywki jest obowiązujące, a zamieszczone tam terminy rozegrania meczów są
wiążące dla obu klubów.
 Powołanie trzech i więcej zawodników jednego klubu do jakiejkolwiek reprezentacji (PZPN,
ZPN) względnie na zgrupowanie szkoleniowe poprzedzające ich udział w oficjalnych zawodach,
może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin wyznaczony przez Wydział Gier i
Ewidencji ZPN prowadzącego rozgrywki na wniosek zainteresowanego klubu.
§ 13
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 Zarządu PZPN z dnia 29.09.2000 roku w sprawie
organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami);
2. Drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów;
3. Drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5
Uchwały 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;
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 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 7;
10. Drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim meczu
nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym orzeczeniu kary finansowej
przez WD ZPN zgodnie z Uchwałą nr VII/190 Zarządu PZPN z dnia 06 maja 2009 roku;
11. Drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie
znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały
przerwane;
12. Drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek
z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane;

13. Drużyny, której kibice swoim zachowaniem spowodowali przerwanie i zakończenie meczu
przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry, w szczególności wtargnęli na pole gry;
14. Drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2
minut;
15. Drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład
zawodników, wraz z załącznikiem;
16. Drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono
pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;
17. Drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej
lub jakiejkolwiek reprezentacji Związku Piłki Nożnej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody
lekarza kadry lub właściwego Wydziału Szkolenia, również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały
nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek
w piłkę nożna (z późniejszymi zmianami);
18. Drużyny, której kibice swoim zachowaniem doprowadzili do zakończenia przez sędziego
zawodów przed upływem ustalonego czasu gry;
19. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostają one ukarane obustronnym
walkowerem.
W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego niż walkower 0:3
- utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.
Klub ukarany, winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty
podjęcia decyzji.
Rozdział V
Sędziowie
§ 14
1. W rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych obsadę sędziowską wyznacza
właściwy organ Związku prowadzącego rozgrywki spośród sędziów wyznaczonych przez
poszczególne ZPN. Listy sędziów do prowadzenia Ligi Makroregionalnej, ZPN muszą dostarczyć
do organu prowadzącego rozgrywki na 14 dni przed rozpoczęciem ligi. Każdy Wojewódzki ZPN
wyznacza minimum sześciu sędziów głównych posiadających minimum licencję sędziego IV ligi.
Rozgrywki prowadzone są przez sędziów z Wojewódzkiego ZPN na terenie którego rozgrywane
są zawody. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący rozgrywki może podjąć decyzję
o delegowaniu sędziego z neutralnego ZPN. Wysokość ryczałtu i koszty dojazdu dla sędziego
głównego i asystentów – według stawek obowiązujących w IV lidze.
2. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję
automatycznie przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez właściwy Wydział
Sędziowski.
3. 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.
4. Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie związkowi z jakichkolwiek powodów
będą nieobecni – zawody te muszą 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 kandydata do prowadzenia
zawodów.
5. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego.
W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, jemu przysługuje prawo
prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie
przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn.
6. 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.
7. Każde zawody mistrzowskie – niezależnie od sposobu wyznaczenia sędziego zastępczego,
muszą być rozegrane jako mistrzowskie, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, iż rozegrają je
jako zawody towarzyskie jest nieważna.

8. 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, 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).
Ponadto podejmując decyzję prowadzenia zawodów sędzia winien mieć na uwadze konieczność
ewentualnego rozegrania w danym dniu na tym samym boisku innych zawodów przewidzianych
terminarzem.
9. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać lub dostać do wglądu następujące dokumenty:
a) weryfikację boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna, nie
obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno
prowadzić meczu,
b) protokoły wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod
składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika imionami i nazwiskami osób
towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych,
c) karty zdrowia. Sędzia musi sprawdzić przed meczem ważność kart zdrowia wszystkich
zawodników biorących udział w zawodach. W przypadku braku ważnego badania – sędzia nie
dopuszcza takiego zawodnika do gry i fakt ten odnotowuje w sprawozdaniu z zawodów,
d) aktualne karty zawodnicze lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienie do gry określone
przez organ prowadzący rozgrywki,
e) aktualną licencje trenerską.
10. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na
zawodach i odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej
pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu
pomocy).
11. Sędziom delegowanym na zawody, kluby wypłacają ekwiwalent na podstawie delegacji
wystawionej przez właściwy Wydział Sędziowski, zgodnie z przepisami ustalonymi przez PZPN
oraz odprowadzają podatek do właściwego dla siedziby klubu Urzędu Skarbowego. Po
zakończeniu każdego roku kalendarzowego, klub jest zobowiązany przesłać (zgodnie z Ustawą o
podatku dochodowym od osób fizycznych) sędziemu i obserwatorowi PIT określający wysokość
jego dochodów oraz potrąconego podatku.
12. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, to przybyłym sędziom
i delegatom przysługuje zwrot kosztów podróży i diet oraz 50 % ekwiwalentu.
13. W przypadku nieuregulowania przez klub ekwiwalentu sędziemu bezpośrednio po zawodach,
właściwy organ dyscyplinarny nakłada na winny klub karę finansową.
14. Sędziowie zobowiązani są wypełnić sprawozdanie z zawodów w systemie Extranet
w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów.
Rozdział VI
Finansowanie rozgrywek
§ 15
1. Drużyny biorą udział w rozgrywkach Lig Wojewódzkich Juniorów Młodszych na koszt własny.
2. Drużyny biorące udział w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych w rundzie
wiosennej sezonu piłkarskiego 2014/2015 otrzymają z PZPN dofinansowanie w kwocie 15 000 zł
(piętnaście tysięcy) netto.
3. Kwota dofinansowania, o której mowa w pkt. 2 zostanie przekazana klubom, których drużyny
przystąpią do rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych przed rozpoczęciem rundy
wiosennej sezonu 2014/2015.
4. Klub, której drużyna wycofa się z rozgrywek przed ich zakończeniem, zobowiązana będzie do
zwrotu całej kwoty dofinansowania.
Rozdział VII
Obowiązki Gospodarza Zawodów
§ 16
1. Organizator zawodów jest zobowiązany do przestrzegania wymogów określonych w Ustawie

z dnia 20 marca 2009 roku o Bezpieczeństwie Imprez Masowych oraz przepisów Związkowych
z zakresu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.
2. 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 informacyjnych odpowiednio oznakowanych. Wykaz porządkowych powinien być
wręczony sędziemu przed rozpoczęciem zawodów.
Rozdział VIII
Opieka Lekarska
§ 17
1. Każdy zawodnik przed rozpoczęciem uprawiania sportu piłkarskiego obowiązany jest poddać
się wszechstronnym badaniom lekarskim.
2. Wyniki badań muszą być odnotowane w książeczce zdrowia lub zaświadczeniu lekarskim które
zobowiązani są posiadać wszyscy zawodnicy.
3. Zaświadczenie lekarskie zawodnika zawiera nazwisko i imię, datę urodzenia, pesel, orzeczenie
i winno być ostemplowane przez lekarza przeprowadzającego badania i zawierać datę badania
i podpis lekarza.
4. Badanie lekarskie jest ważne przez okres 6 miesięcy, licząc od daty badania, chyba że lekarz
zalecił wcześniejsze badania kontrolne.
5. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki
medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego
uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją na zawodach
przedstawiciel opieki medycznej – potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym
podpisem na załączniku do zawodów, który składa sędziemu zawodów. Brak opieki medycznej
lub noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje ukaranie gospodarzy karą finansową
w wysokości 300 zł.
Rozdział IX
Sprawy Dyscyplinarne
§ 18
1. W meczach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych stosuje się wyłącznie kary
przewidziane w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną tzn. żółte i czerwone kartki.
2. Zawodnikowi, który w czasie zawodów 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.
3. Zawodnik, który w czasie zawodów zostanie wykluczony z gry (samoistna - czerwona kartka)
zostaje automatycznie ukarany dyskwalifikacją i nie może brać udziału w rozgrywkach o klubowe
Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez
właściwy Wydział Dyscypliny(Komisję Dyscyplinarną).
§ 19
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców oraz
sędziów, obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym
PZPN oraz niniejszym Regulaminie.
2. Karze podlega również klub, którego kibice (gospodarzy lub gości) dopuścili się naruszenia
porządku.
3. Kluby 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.
4. Napomnienia (żółte kartki) otrzymane w trakcie rozgrywek Ligi Wojewódzkiej Juniorów
Młodszych przez zawodników drużyn, które uzyskały awans do Ligi Makroregionalnej Juniorów
Młodszych są anulowane. Natomiast kary dyscyplinarne wymierzone ilością meczów za
przewinienia popełnione w tych rozgrywkach muszą być wykonane zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym regulaminie.

5. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie
automatycznie ukarany:
a) przy czwartym napomnieniu - jeden mecz dyskwalifikacji;
b) przy ósmym napomnieniu - jeden mecz dyskwalifikacji;
c) przy dwunastym napomnieniu - kara dyskwalifikacji dwóch meczów;
d) przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) kara dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów.
6. Zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich 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.
7. Zawodnik, który w czasie zawodów zostanie wykluczony z gry (samoistna
- czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarany dyskwalifikacją i nie może brać udziału
w zawodach piłkarskich o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych do czasu
rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez właściwy Wydział Dyscypliny (Komisję
Dyscyplinarną).
8. Zawodnikowi wykluczonemu z gry (czerwona kartka) karę jednego meczu dyskwalifikacji
wymierza się w następujących przypadkach:
a) gdy zawodnik pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się
w kierunku bramki;
b) b) gdy zawodnik pozbawia drużynę przeciwnika bramki lub realnej szansy jej zdobycia
zagrywając piłkę ręką, przy czym nie dotyczy to bramkarza we własnym polu karnym;
c) gdy bramkarz pozbawia drużynę przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki,
zatrzymując piłkę ręką poza własnym polem karnym.
9. Usunięcie przez sędziego w czasie meczu z ławki przeznaczonej dla zawodników
rezerwowych którejkolwiek ze znajdujących się tam osób jest równoznaczne z wykluczeniem
z gry (czerwona kartka) i podlega karze. Decyzja w tych sprawach należy do Wydziału
Dyscypliny ZPN prowadzącego rozgrywki.
10. Karę dyskwalifikacji wymierza się: poprzez zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów
(górna granica dyskwalifikacji wynosi 10 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, iż okres przerwy między rundami trwa od 1 grudnia do
1 marca następnego roku.
11. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a niewykonana w danej rundzie (sezonie)
zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji
rozgrywek.
12. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia popełnione w rozgrywkach
mistrzowskich musi być wykonana w tej klasie rozgrywek, w której została wymierzona lub w
tej klasie rozgrywek do której drużyna awansowała bądź została zdegradowana,
z zastrzeżeniem że:
a) wykonanie kary dotyczącej żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na
kolejny sezon rozgrywkowy, w takim przypadku zawodnik obowiązany jest do wniesienia
opłaty w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki. Nie dotyczy to juniorów, z wyjątkiem
sytuacji, gdy zawodnik w sezonie, w którym otrzymał karę, kończy wiek juniora. W takim
przypadku klub zobowiązany jest do wniesienia opłaty jak za zawodnika najniższej klasy
rozgrywkowej seniorów,
b) 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:
- gdy zawodnikowi okres wykonania kary przechodzi na rundę wiosenną danego sezonu,
a inna drużyna tego klubu w które grał, rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół,
w której zawodnik otrzymał karę,
- gdy zawodnik w okresie okna transferowego pomiędzy rundami danego sezonu zmieni
przynależność klubową, odbywa karę w zespole, w którym został uprawniony do gry.

e) W przypadku dyskwalifikacji czasowej w wymiarze powyżej 3 miesięcy lub na stałe
- zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich, ani pełnić jakichkolwiek
funkcji związanych z działalnością w piłce nożnej.
f)

W przypadku, gdy zawodnik otrzymał żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze
jednego meczu, wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały
zweryfikowane jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą
i zawodnik taki nadal jest obowiązany do jej odbycia. W tym wypadku organ prowadzący
rozgrywki jest zobowiązany do powiadomienia klubu o fakcie braku uprawnienia zawodnika
do gry w kolejnych zawodach jako konsekwencji otrzymania żółtych kartek.

g) Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki,
meczu, którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a nie został rozegrany.
h) 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
odbywanych przez ukaranych zawodników.
i)

Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma
obowiązek sprawdzić w macierzystym związku (okręgu) piłki nożnej, jakie kary ciążą na
danym zawodniku oraz liczbę otrzymanych przez niego napomnień (żółtych kartek)
i uwzględnić je w swojej ewidencji wg następujących zasad:




jeżeli zmiana barw klubowych następuje w ramach tej samej klasy rozgrywkowej,
to zawodnik w dalszym ciągu posiada w rejestrze tę samą liczbę kartek, które
posiadał dotychczas,
jeżeli zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej, to żółte kartki, które
otrzymał w poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie.

Rozdział X Protesty i odwołania
§ 20
Po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują załącznik do sprawozdania bez
względu na to czy wnoszą zastrzeżenia.
1. Zastrzeżenia mogą dotyczyć:
- organizacji zawodów;
- stanu pola gry, w tym nieprawidłowego przygotowania, oznaczenia i wyposażenia;
- opóźnionego przybycia drużyny na miejsce rozgrywania zawodów;
- prawidłowości wypełnienia i czasu dostarczenia sprawozdania z zawodów;

- tożsamości zawodników;
- przebiegu zawodów oraz dyscypliny.
2. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić zastrzeżenia na załączniku do sprawozdania
sędziowskiego na następujących zasadach:
a) zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów.
Późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane chyba, że dotyczą spraw zaistniałych w
czasie trwania zawodów. Wszystkie zgłoszenia 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.
Zastrzeżenia 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 obydwu 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.
b) zastrzeżenia w załączniku do sprawozdania sędziowskiego muszą być czytelnie
podpisane przez kapitana i kierownika drużyny, są one wolne od opłacenia kaucji.
3. Zastrzeżenia o których mowa w punkcie 1 - mogą być także zgłoszone po zawodach przez
klub w formie pisemnego protestu skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki.
4. Protesty po zawodach muszą być złożone w ciągu 48 godzin. Do protestu należy załączyć
dowód uregulowania kaucji protestowej w wysokości 500 zł oraz dowód doręczenia odpisu
protestu stronie przeciwnej.
5. Nieopłacenie kaucji, lub też złożenie protestu po 48 godzinach, powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia. Wszystkie ewentualne koszty związane z przeprowadzeniem postępowania
wyjaśniającego dotyczącego złożonego protestu ponosi strona protestująca.
6. W rozgrywkach o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych pierwszą instancją jest
Wydział Gier i Ewidencji bądź Wydział Dyscypliny Związku Piłki Nożnej prowadzącego
rozgrywki.
7. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
8. W przypadku braku rozstrzygnięcia protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie zainteresowanej
przysługuje prawo wniesienia skargi, składanej bezpośrednio do organu drugiej instancji.
§ 21
1. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do organu II instancji.
2. Odwołania od decyzji podjętych w I instancji przez Wydział Gier i Ewidencji Związku Piłki
Nożnej
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Profesjonalnego PZPN.
3. Odwołania od decyzji podjętych w I instancji przez Wydział Dyscypliny Związku Piłki Nożnej

prowadzącego rozgrywki wnosi się do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.
4. Odwołania od decyzji podjętych w I instancji mogą być wnoszone w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji wraz z uzasadnieniem, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
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5. Do wnoszonego odwołania należy załączyć dowód uregulowania, na rachunek bankowy
PZPN, kaucji odwoławczej w wysokości określonej w regulaminie właściwego organu
II instancji.
6. W przypadku uwzględnienia odwołania kaucja odwoławcza podlega zwrotowi.
7. Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne.
8. Od ostatecznych orzeczeń organów przysługuje prawo złożenia kasacji w sytuacji naruszenia
prawa Związkowego. Tryb postępowania określają odrębne przepisy PZPN.
Rozdział XI
Turniej finałowy
§ 22
Organizator turnieju finałowego zostanie wyznaczony do 31 marca 2015 r.
§ 23
1. W turnieju finałowym, wyłonione 4 zespoły rozegrają mecze wg. zasady „każdy z każdym”.
2. Gry turnieju finałowego odbywać się będą wg następującego harmonogramu po uprzednim
rozlosowaniu drużyn:
- pierwszy dzień rozgrywek: A1-A4 i A2-A3,
- dzień wolny od rozgrywania meczów,
- drugi dzień rozgrywek: A4-A3 i A1-A2,
- dzień wolny od rozgrywania meczów,
- trzeci dzień rozgrywek: A2-A4 i A3-A1.
3. Podczas turnieju finałowego obowiązują następujące zasady punktowania:
- za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 pkt,
- za mecz nierozstrzygnięty (remis) 1 pkt,
- za przegraną 0 pkt.
§ 24
1. W turnieju finałowym kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu
decydują:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego
spotkania),
b) korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkań rozegranych w turnieju finałowym,
c) przy takiej samej różnicy – większa liczba strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach
turnieju,
d) rezultat rzutów karnych określonych w pkt 3.
3. Po nierozstrzygniętych spotkaniach rozgrywanych w turnieju finałowym, sędzia zarządza
wykonywanie rzutów karnych według ogólnie przyjętych zasad (po 5). W przypadku gdyby
pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia zawodów nakazuje wykonywanie
rzutów karnych „na przemian” aż do rozstrzygnięcia.

4. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż dwie drużyny, o zajętym
miejscu decydują:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między zainteresowanymi drużynami,
b) korzystniejsza różnica bramek z tych meczów,
c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,
d) większa różnica bramek w turnieju finałowym,
e) większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym.
5. W przypadku, gdyby kryteria określone w pkt 1-4 okazały się niewystarczające, o kolejności
zespołów w tabeli decyduje losowanie.
§ 25
1. Kluby, których drużyny zajmą pierwsze miejsce w ligach makroregionalnych mają obowiązek
przesłać do Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN dwa egzemplarze list
zawodników (do 26 zawodników w porządku alfabetycznym) celem uprawnienia do turnieju
finałowego (imię i nazwisko, data urodzenia, nr karty zgłoszenia, data potwierdzenia przez
właściwy ZPN). Listy muszą być potwierdzone przez Związki macierzyste (z równoczesnym
wskazaniem obowiązujących jeszcze czerwonych kartek dla poszczególnych zawodników)
i przesłane do Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego do dnia 13 czerwca 2015 r.
2. Kluby, które zakwalifikują się do turnieju finałowego zobowiązane są dostarczyć na turniej
finałowy dwa egzemplarze list zawodników do 18 z listy 26 zawodników zatwierdzonych do
rozgrywek wraz z pełną dokumentacją dopuszczającą zawodników do gry.
3. W ekipie przystępującej do turnieju finałowego dopuszcza się 18 zawodników. Ekipa finałowa
może liczyć łącznie 23 osoby.
§ 26
1. W turnieju finałowym stosuje się wyłącznie kary przewidziane w obowiązujących przepisach
gry w piłkę nożną tzn. żółte i czerwone kartki.
2.Karę dyscyplinarną dla zawodnika ukaranego czerwona kartką w turnieju finałowym orzeka
Komisja Techniczno-Dyscyplinarna Turnieju.
3. Zawiesza się na czas rozgrywek finałowych kary za kartki żółte, otrzymane w rozgrywkach
seniorów i w rozgrywkach ligi makroregionalnej. Obowiązują natomiast kary za czerwone kartki.
§ 27
W turnieju finałowym obsadę sędziowską na każdy mecz wyznacza Kolegium Sędziów PZPN.
§ 28
1. W turnieju finałowym przy zgłaszaniu zastrzeżeń i protestów obowiązuje zasada
dwuinstancyjności.
2. Pierwszą instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna Turnieju, a drugą Komisja
Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN.
3. Przedstawiciel Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego jest z urzędu
Przewodniczącym Komisji Techniczno-Dyscyplinarnej i nadzoruje organizację turnieju, drugi
przedstawiciel tej samej Komisji jest Wiceprzewodniczącym tej Komisji.
4. Wysokość kaucji protestacyjnej przy składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie
rozgrywek finałowych wynosi 200 zł, a kaucji odwoławczej 400 zł. Protesty do których nie
dołączono dowodów dokonania opłat nie będą rozpatrywane.
5. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne.
6. W przypadku uwzględnia protestu bądź odwołania kaucja podlega zwrotowi.
Rozdział XII
Nagrody
§ 29
1. Drużyna, która zdobędzie Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych otrzyma Puchar
PZPN, oraz koszulki PZPN z Godłem Państwa i pamiątkowe medale w kolorze złotym (wszystko
po 26 sztuk).
2. Drużyna, która zdobędzie Klubowe Wicemistrzostwo Polski Juniorów Młodszych otrzyma
Puchar PZPN oraz pamiątkowe medale w kolorze srebrnym (po 26 sztuk).
3. Drużyna, która zajmie trzecie miejsce w turnieju finałowym Mistrzostw Polski Juniorów
Młodszych otrzymuje Puchar PZPN oraz pamiątkowe medale w kolorze brązowym (po 26 sztuk).

4. Drużyny, które zajmą miejsca od 1 do 4 w turnieju finałowym otrzymają pamiątkowe dyplomy
PZPN (po 26 sztuk).
Rozdział XIII Postanowienia końcowe
§ 30
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje we wszystkich Ligach Makroregionalnych Juniorów
Młodszych.
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.
3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie poprzez
stosowne Uchwały Zarządu PZPN.
7. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w dniu 26 maja 2014 r.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/88 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny
na sezon 2014/2015
Na podstawie art. 36 § 1 ust. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny na sezon 2014/2015
w następującym brzmieniu:
REGULAMIN ROZGRYWEK
o PUCHAR im. KAZIMIERZA DEYNY
NA SEZON 2014/2015
- zawodnicy rocznik 1999 (B2)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Deyny, wybitnego piłkarza, wielokrotnego reprezentanta
Polski, współtwórcy sukcesów polskiej piłki nożnej są jedną z form popularyzacji piłki nożnej oraz
selekcji utalentowanej młodzieży, a zarazem formą sportowej rywalizacji reprezentacji
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.
§2
1. Rozgrywki prowadzi Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN.
2. Zawody o Puchar im. Kazimierza Deyny rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę
nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN.
3. Organizatorem turnieju finałowego jest Wojewódzki Związek Piłki Nożnej na terenie którego
rozgrywane są zawody z cyklu rozgrywek o Puchar im. K. Deyny.

4. Delegowani przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz ZPN, na terenie którego
organizowany jest turniej finałowy pełnią rolę obserwatora do oceny poziomu sportowego
poszczególnych reprezentacji ZPN oraz najzdolniejszych zawodników.
§3
Rozgrywki zostaną przeprowadzane są w dwóch etapach:
a) rozgrywki grupowe;
b) rozgrywki finałowe.
§4
1. W fazie grupowej rozgrywki prowadzone są w 4 grupach eliminacyjnych liczących po
4 reprezentacje Wojewódzkich ZPN). Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi po 2 mecze
(mecz
i rewanż)
2. 2 najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do fazy finałowej.
§5
1. W rozgrywkach grupowych i finałowych uczestniczą reprezentacje Wojewódzkich Związków,
złożone z zawodników potwierdzonych do klubów mających siedzibę na terenie danego ZPN
i uprawnionych do gry w systemie Extranet.
2. Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy urodzeni w 1999 roku lub młodsi, z uwzględnieniem
postanowień ust.3. Każdy z zawodników obowiązany jest posiadać: paszport lub ważną
legitymację szkolną ze zdjęciem oraz kartę zgłoszenia, aktualne zaświadczenie lekarskie
(karta zdrowia) zezwalające na grę, wydane przez lekarzy wyznaczonych przez Przychodnie
Sportowo-Lekarskie lub posiadających certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo
Medycyny Sportowej lub innych lekarzy, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej. Ponadto
zawodnik musi posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw Unii
Europejskiej.
3. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się udział w meczu nie więcej niż czterech
zawodników młodszych (urodzonych w 2000 roku), jeśli trener-selekcjoner reprezentacji
Związku Piłki Nożnej uzna, że udział w tych rozgrywkach będzie miał pozytywny wpływ na
rozwój ich umiejętności piłkarskich.
4. Zawodnik młodszy może brać udział tylko w jednym meczu danej kolejki rozgrywek, w
ramach której rozgrywane są mecze z udziałem poszczególnych reprezentacji ZPN.
Nieprzestrzeganie tego postanowienia i występ zawodnika w meczach więcej niż jednej
reprezentacji ZPN w jednej kolejce rozgrywek, zostanie potraktowane jako udział zawodnika
nieuprawnionego do gry w drugim i następnym w kolejności meczu.
5. W przypadku awansu więcej niż jednej reprezentacji danego ZPN do fazy finałowej
poszczególnych rozgrywek, zawodnik młodszy może być powołany i występować w meczach
tylko jednej reprezentacji danego ZPN. Nieprzestrzeganie tego postanowienia i występ
zawodnika w meczach więcej niż jednej reprezentacji ZPN w turniejach finałowych
rozgrywek, zostanie potraktowane jako udział zawodnika nieuprawnionego do gry w
meczach drugiego i następnego w kolejności turnieju.

§6
1. Czas trwania zawodów-meczu wynosi 2×40 minut z przerwą do 15-minut.
2. Mecze rozgrywane są na boiskach pełnowymiarowych - min. 100 m x 60 m.
3. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić włącznie z bramkarzem siedmiu
zawodników, bez prawa ich powrotu do gry.
4. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów.
5. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu dowolnym (wkręty lub lanki).
6. Mecze rozgrywa się piłkami nr 5.
7. Każdy zawodnik w czasie gry musi posiadać na nogach ochraniacze.
8. Mecze muszą być rozgrywane na boiskach z nawierzchnią naturalna lub sztuczną,
zweryfikowanych do danej klasy rozgrywkowej. Związek Piłki Nożnej, jako gospodarz
zawodów-turnieju jest zobowiązany do zapewnienia obiektu o możliwie najwyższej jakości
oraz fachowej opieki medycznej.
9. W zawodach grupowych i finałowych drużynom przyznaje się punkty:
– za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty;
– za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) jeden punkt;
– za przegraną zero punktów.

II. ROZGRYWKI GRUPOWE I FINAŁOWE
§7
1. Drużyny awansujące do finału (miejsce 1, 2 w grupie) wyłonione zostaną w trakcie rozgrywek
grupowych według następujących zasad:
a) w rozgrywkach grupowych uczestniczyć będzie 16 reprezentacji ZPN, podzielonych na 4
grupy zgodne z przyjętym podziałem terytorialnym:
Grupa I:
Podlaski ZPN (Białystok)
Łódzki ZPN (Łódź)
Warmińsko-Mazurski ZPN (Olsztyn)
Mazowiecki ZPN (Warszawa)
Grupa II:
Kujawsko-Pomorski ZPN (Bydgoszcz)
Pomorski ZPN (Gdańsk)
Zachodniopomorski ZPN (Szczecin)
Wielkopolski ZPN (Poznań)
Grupa III:
Śląski ZPN (Katowice)
Opolski ZPN (Opole)
Dolnośląski ZPN (Wrocław)
Lubuski ZPN (Zielona Góra)

Grupa IV:
Świętokrzyski ZPN (Kielce)
Małopolski ZPN (Kraków)
Lubelski ZPN (Lublin)
Podkarpacki ZPN (Rzeszów)
b) rozgrywki w grupach przeprowadzone zostaną systemem „każdy z każdym”, „meczrewanż”, zaś kolejność miejsc ustalona zostanie na zasadach określonych w § 9 niniejszego
Regulaminu;
c) rozgrywki w grupach w sezonie 2014/2015 prowadzą ZPN wskazane przez Komisję
ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN;
d) mecze odbywać się będą w terminach wrzesień-październik oraz kwiecień-czerwiec.
2. Miejsce i termin rozegrania finału będzie rozpatrywany przez Komisję Piłkarstwa
Amatorskiego
i Młodzieżowego PZPN spośród zgłoszonych kandydatur z poszczególnych ZPN.
§8
1. Z każdej grupy do rozgrywek finałowych awansują reprezentacje ZPN z miejsc 1, 2 w tabeli
(łącznie 8 drużyn).
2. Osiem awansujących drużyn/reprezentacji ZPN podzielonych zostaje na dwie grupy
następująco:
Grupa A:
A1. pierwsza drużyna z grupy I
A2. druga drużyna z grupy II
A3. pierwsza drużyna z grupy III
A4. druga drużyna z grupy IV

Grupa B:
B1. druga drużyna z grupy I
B2. pierwsza drużyna z grupy II
B3. druga drużyna z grupy III
B4. pierwsza drużyna z grupy IV
3. Zespoły w grupach rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” w 6-cio dniowym
turnieju zgodnie z następującym rozkładem:
pierwszy dzień - mecze w grupach: A1-A4; A2-A3; B1-B4; B2-B3;
drugi dzień - mecze w grupach: A4-A3; A1-A2, B4-B3; B1-B2;
trzeci dzień - przerwa w rozgrywkach;
czwarty dzień - mecze w grupach: A2-A4; A3-A1; B2-B4; B3-B1;
piąty dzień - przerwa w rozgrywkach;
szósty dzień - mecze o miejsca.
–

na piąty i szósty dzień turnieju pozostają ekipy-reprezentacje ZPN grające o miejsca 1-4,
- pozostałe ekipy wyjeżdżają po meczach w czwartym dniu turnieju
1- 4
2-3

4-3
1-2

2-4
3-1

4. Zwycięzcy grup - reprezentacje ZPN spotykają się w meczu o I miejsce, zdobywcy drugich
miejsc w grupach grają mecz o III miejsce w turnieju.
5. Drużyny, które zajmą trzecie i czwarte miejsca w swoich grupach, kończą rozgrywki
w turnieju zajmując odpowiednio miejsca 5-6 i 7-8.
6. W przypadku uzyskania wyniku remisowego w spotkaniach finałowych o miejsca
pierwsze
i trzecie, sędzia zawodów zarządza dogrywkę 2×10 minut.
Jeżeli dogrywka nie wyłoni zwycięzcy, sędzia spotkania zarządza rzuty karne wg ogólnie
przyjętych zasad - po 5 rzutów karnych strzelanych na przemian, a jeżeli one nie
przyniosą rozstrzygnięcia, zarządzane są kolejne serie po 1 rzucie karnym strzelanym na
przemian do pierwszej rozstrzygniętej serii.
7. Zespoły - reprezentacje ZPN przyjeżdżające na turniej finałowy dostarczają dla Komisji
Techniczno - Dyscyplinarnej 2 egzemplarze list potwierdzone przez właściwy ZPN celem
uprawnienia zawodników do turnieju.
8. W rozgrywkach finałowych zawodnicy przez cały czas trwania turnieju obowiązani
są występować z tymi samymi numerami na koszulkach meczowych.
§9
1. W rozgrywkach grupowych i finałowych kolejność w grupach ustala się według liczby
zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny w fazie grupowej, o
zajętym miejscu kolejno decyduje:
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami
w spotkaniach tych drużyn,
c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki zdobyte 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 rozegranych
spotkaniach,
e) przy dalszej równości, większa ilość zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach
całego cyklu,
f) przy dalszej równości rezultat rzutów karnych pomiędzy tymi drużynami strzelanym przy
wyniku remisowym w meczu w grupie.
3. W przypadku uzyskania w rozgrywkach grupowych równej ilości punktów przez więcej niż
dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,
b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań,
c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,
d) korzystniejsza różnica bramek w rozgrywkach grupowych,
e) większa ilość strzelonych bramek w rozgrywkach grupowych,
f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a–e okazały się niewystarczające,
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie.
4. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,
o zajętym miejscu kolejno decyduje:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego
spotkania),

b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań,
c) przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek,
d) rezultat rzutów karnych określonych w pkt. 5.
5. Po nierozstrzygniętych spotkaniach rozgrywanych w grupach i w turnieju finałowym sędzia
zarządza wykonywanie rzutów karnych według ogólnie przyjętych zasad (po 5). W przypadku
gdyby pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia zawodów nakazuje
wykonywanie rzutów karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia.
Rezultat rzutów karnych jest brany pod uwagę wyłącznie w sytuacji braku możliwości
ustalenia kolejności miejsc w rozgrywkach grupowych lub finałowych dla 2 drużyn tj. w
przypadkach
o których mowa w § 9. ust. 2 pkt f, i ust. 4 pkt d.
6. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie
drużyny
o zajętym miejscu kolejno decydują:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,
b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań,
c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami,
d) korzystniejsza różnica bramek w turnieju finałowym,
e) większa ilość strzelonych bramek w turnieju finałowym,
f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające,
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie.
7. W rozgrywkach finałowych nie zalicza się żadnych wyników z rozgrywek grupowych.
§ 10
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki grupowe w terminie do dnia 13
czerwca 2015 roku mają obowiązek zgłosić do Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i
Młodzieżowego PZPN zweryfikowane wyniki meczów grupowych.
§ 11
1. Zwycięska ekipa - reprezentacja ZPN otrzyma Puchar im. Kazimierza Deyny ufundowany
przez PZPN oraz 26 sztuk pamiątkowych medali w kolorze złotym.
2. Reprezentacja ZPN, która zajmie drugie miejsce w finale otrzymuje puchar PZPN oraz
26 sztuk pamiątkowych medali w kolorze srebrnym.
3. Reprezentacja ZPN, która zajmie trzecie miejsce otrzyma puchar PZPN oraz 26 sztuk
pamiątkowych medali w kolorze brązowym.
4. Reprezentacja ZPN, która zajmie czwarte miejsce otrzyma puchar PZPN.
5. Reprezentacje ZPN, które w turnieju finałowym zajmą miejsca od 1 do 4 otrzymają po 26
sztuk pamiątkowych dyplomów PZPN.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną sędzia
zawodów w celach wychowawczych może okresowo wykluczyć zawodnika z gry na okres
3-5-10 minut. Wysokość tych kar uzależniona jest od stopnia przewinienia. Czwarte
okresowe wykluczenie tego samego zawodnika powoduje całkowite wykluczenie go z gry.

2. Drużyna, której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry nie
może w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika.
3. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika wykluczonego całkowicie z gry lub ukaranego
czerwoną kartką w rozgrywkach grupowych orzeka Wydział Dyscypliny Związku
prowadzącego rozgrywki.
4. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika ukaranego czerwoną kartką w rozgrywkach
finałowych orzeka Komisja Techniczno-Dyscyplinarna nadzorująca turniej.
5. Przedstawiciele Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego są z urzędu:
Przewodniczącym Komisji Techniczno-Dyscyplinarnej oraz Wiceprzewodniczącym tej
Komisji, nadzorującej organizację turnieju.
§ 13
Obsadę sędziowską zapewniają:
a) dla rozgrywek grupowych - Związki prowadzące rozgrywki;
b) dla rozgrywek finałowych - sędziów głównych KS PZPN, a sędziów asystentów KS Związku
na terenie którego odbywa się turniej finałowy przy czym (w meczach grupowych bierze
udział
4 sędziów głównych wyznaczonych przez KS PZPN, a na mecze finałowe o I i III miejsce
pozostaje 2 sędziów wyznaczonych przez Komisję Techniczno-Dyscyplinarną nadzorującą
turniej.
§ 14
Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązują następujące zasady:
1. W rozgrywkach grupowych - pierwszą instancją jest Wydział Gier i Ewidencji Związku
prowadzącego rozgrywki, a drugą - Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego
PZPN.
2. Protesty do pierwszej instancji w sprawie rozgrywek grupowych należy składać w terminie
2 dni, a odwołania od tych decyzji do drugiej instancji - w terminie 4 dni od dnia podjęcia
decyzji
w pierwszej instancji.
3. W rozgrywkach finałowych postępowanie jest jednoinstancyjne, a ewentualne protesty
rozpatruje Komisja Techniczno-Dyscyplinarna nadzorująca przebieg turnieju.
4. Protesty w rozgrywkach finałowych należy składać w terminie 6 godzin.
5. Wysokość kaucji protestacyjnej przy składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie
rozgrywek grupowych i finałowych wynosi 200 zł, a kaucji odwoławczej 400 zł.
6. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne.
7. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
§ 15
1. Koszty organizacji turnieju finałowego pokrywa PZPN. Reprezentacje ZPN przyjeżdżają na
koszt własny.

2. Reprezentacje ZPN uczestniczące w rozgrywkach finałowych mogą liczyć najwyżej po 23
osoby,
w tym 18 zawodników.
§ 16
O wszystkich innych sprawach dotyczących rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny,
a nie objętych przepisami niniejszego Regulaminu decyzje podejmuje Komisja Piłkarstwa
Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN.
§ 17
Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 18
Niniejszy Regulamin obowiązuje na sezon rozgrywkowy 2014/2015.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/89 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Górskiego
na sezon 2014/2015
Na podstawie art. 36 § 1 ust. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Górskiego na sezon 2014/2015
w następującym brzmieniu:

REGULAMIN ROZGRYWEK
O PUCHAR im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO
NA SEZON 2014/2015
- zawodnicy rocznika 2000 (C1)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Górskiego, wybitnego sportowca i trenera, współtwórcy
sukcesów polskiej piłki nożnej, są jedną z form popularyzacji piłki nożnej oraz selekcji
utalentowanej młodzieży,a zarazem formą rywalizacji sportowej Wojewódzkich Związków Piłki
Nożnej.
§2
1. Rozgrywki prowadzi Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Polskiego Związku
Piłki Nożnej.

2. Zawody o Puchar im. Kazimierza Górskiego rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę
nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN.
§3
Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących etapach:
a) rozgrywki grupowe;
b) rozgrywki finałowe.
§4
Rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Górskiego rozpoczynają się od fazy grupowej.
§5
1. W rozgrywkach grupowych i finałowych uczestniczą reprezentacje Wojewódzkich Związków,
złożone z zawodników potwierdzonych do klubów mających siedzibę na terenie danego ZPN
i uprawnionych do gry w systemie Extranet.
2. Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy urodzeni w 2000 roku lub młodsi, z uwzględnieniem
postanowień ust.3. Każdy z zawodników obowiązany jest posiadać: paszport lub ważną
legitymację szkolną ze zdjęciem oraz kartę zgłoszenia, aktualne zaświadczenie lekarskie
(karta zdrowia) zezwalające na grę, wydane przez lekarzy wyznaczonych przez Przychodnie
Sportowo-Lekarskie lub posiadających certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo
Medycyny Sportowej lub innych lekarzy, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej. Ponadto musi
posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej.
3. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się udział w meczu nie więcej niż czterech
zawodników młodszych (urodzonych w 2001 roku), jeśli trener-selekcjoner reprezentacji
Związku Piłki Nożnej uzna, że udział w tych rozgrywkach będzie miał pozytywny wpływ na
rozwój ich umiejętności piłkarskich.
4. Zawodnik młodszy może brać udział tylko w jednym meczu danej kolejki rozgrywek, w
ramach której rozgrywane są mecze z udziałem poszczególnych reprezentacji ZPN.
Nieprzestrzeganie tego postanowienia i występ zawodnika w meczach więcej niż jednej
reprezentacji ZPN w jednej kolejce rozgrywek, zostanie potraktowane jako udział zawodnika
nieuprawnionego do gry w drugim i następnym w kolejności meczu.
5. W przypadku awansu więcej niż jednej reprezentacji danego ZPN do fazy finałowej
poszczególnych rozgrywek, zawodnik młodszy może być powołany i występować w meczach
tylko jednej reprezentacji danego ZPN. Nieprzestrzeganie tego postanowienia i występ
zawodnika w meczach więcej niż jednej reprezentacji ZPN w turniejach finałowych
rozgrywek, zostanie potraktowane jako udział zawodnika nieuprawnionego do gry w
meczach drugiego i następnego w kolejności turnieju.
§6
1.

Czas trwania spotkania wynosi 2x40 minut z przerwą do 15 minut.

2.

Mecze odbywają się na boiskach pełnowymiarowych - minimum 100 m x 64 m.

3.

W czasie spotkania każda drużyna może wymienić łącznie z bramkarzem siedmiu
zawodników, bez prawa ich powrotu do gry.

4.

Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów.

5.

Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu dowolnym (wkręty lub lanki).

6.

Mecze rozgrywa się piłkami nr 5.

7.

Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać na nogach ochraniacze.

8. Mecze muszą być rozgrywane na boiskach z nawierzchnią naturalną lub sztuczną,
zweryfikowanych do danej klasy rozgrywkowej. Związek Piłki Nożnej, jako gospodarz
zawodów-turnieju jest zobowiązany do zapewnienia obiektu o możliwie najwyższej jakości
oraz fachowej opieki medycznej.
9.

W zawodach grupowych i finałowych gry punktuje się następująco:
– za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty,
– za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) jeden punkt,
– za przegraną zero punktów.
II. ROZGRYWKI GRUPOWE I FINAŁOWE
§7

1.

Drużyny awansujące do finału (miejsce 1, 2 w grupie) wyłonione zostaną w trakcie rozgrywek
grupowych według następujących zasad:
a) w rozgrywkach grupowych uczestniczyć będzie 16 reprezentacji ZPN podzielonych na 4
grupy zgodnie z przyjętym podziałem terytorialnym:

Grupa I:
Podlaski ZPN (Białystok)
Łódzki ZPN (Łódź)
Warmińsko-Mazurski ZPN (Olsztyn)
Mazowiecki ZPN (Warszawa)
Grupa II:
Kujawsko-Pomorski ZPN (Bydgoszcz)
Pomorski ZPN (Gdańsk)
Zachodniopomorski ZPN (Szczecin)
Wielkopolski ZPN (Poznań)
Grupa III:
Śląski ZPN (Katowice)
Opolski ZPN (Opole)
Dolnośląski ZPN (Wrocław)
Lubuski ZPN (Zielona Góra)

Grupa IV:
Świętokrzyski ZPN (Kielce)
Małopolski ZPN (Kraków)
Lubelski ZPN (Lublin)
Podkarpacki ZPN (Rzeszów)
b) rozgrywki w grupach przeprowadzone zostaną systemem „każdy z każdym”, „meczrewanż”, kolejność miejsc zostanie ustalona na zasadach określonych w § 9 niniejszego
Regulaminu,

c) rozgrywki w grupach w sezonie 2014/2015 prowadzą ZPN wskazane przez Komisję
ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN,
d) mecze odbywać się będą w stałych terminach wrzesień-październik oraz kwiecieńczerwiec.
2. Miejsce i termin rozegrania zawodów finałowych wyznaczy Komisja Piłkarstwa Amatorskiego
i Młodzieżowego PZPN.
§8
1. Z każdej grupy do rozgrywek finałowych awansują reprezentacje ZPN z miejsc 1 i 2 w tabeli
(łącznie 8 drużyn).
2. Osiem awansujących drużyn/reprezentacji ZPN podzielonych zostaje na dwie grupy
następująco:
Grupa I:
A l. pierwsza drużyna z grupy I
A2. druga drużyna z grupy II
A3. pierwsza drużyna z grupy III
A4. druga drużyna z grupy IV
Grupa II:
Bl. druga drużyna z grupy I
B2. pierwsza drużyna z grupy II
B3. druga drużyna z grupy III
B4. pierwsza drużyna z grupy IV.
3. Zespoły w grupach – reprezentacje ZPN rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym”
w 6-cio dniowym turnieju zgodnie z następującym rozkładem:
pierwszy dzień - mecze w grupach: A1-A4; A2-A3; B1-B4; B2-B3;
drugi dzień - mecze w grupach: A4-A3; A1-A2, B4-B3; B1-B2;
trzeci dzień - przerwa w rozgrywkach;
czwarty dzień - mecze w grupach: A2-A4; A3-A1; B2-B4; B3-B1;
piąty dzień - przerwa w rozgrywkach;
szósty dzień - mecze o miejsca.
–

na piąty i szósty dzień turnieju pozostają ekipy-reprezentacje ZPN grające o miejsca 1-4,
- pozostałe ekipy wyjeżdżają po meczach w czwartym dniu turnieju

1- 4
2-3

4-3
1-2

2-4
3-1

4. Zwycięzcy grup - reprezentacje ZPN spotykają się w meczu o I miejsce, zdobywcy drugich
miejsc w grupach grają mecz o III miejsce w turnieju.
5. Drużyny, które zajmą trzecie i czwarte miejsca w swoich grupach, kończą rozgrywki w
turnieju, zajmując odpowiednio miejsca 5-6 i 7-8.

6. W przypadku uzyskania wyniku remisowego w spotkaniach finałowych o miejsca
pierwsze
i trzecie, sędzia zawodów zarządza dogrywkę 2×10 minut.
Jeżeli dogrywka nie wyłoni zwycięzcy, sędzia spotkania zarządza rzuty karne wg ogólnie
przyjętych zasad - po 5 rzutów karnych strzelanych na przemian, a jeżeli one nie
przyniosą rozstrzygnięcia, zarządzane są kolejne serie po 1 rzucie karnym strzelanym na
przemian do pierwszej rozstrzygniętej serii.
7. Zespoły - reprezentacje ZPN przyjeżdżające na turniej finałowy dostarczają dla Komisji
Techniczno-Dyscyplinarnej 2 egzemplarze list potwierdzone przez właściwy ZPN celem
uprawnienia zawodników do turnieju finałowego.
8. W rozgrywkach finałowych zawodnicy przez cały czas trwania turnieju obowiązani są
występować z tymi samymi numerami na koszulkach meczowych.
§9
1. W rozgrywkach grupowych i finałowych kolejność w grupach ustala się według liczby
zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny w fazie grupowej,
o zajętym miejscu kolejno decyduje:
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami
w spotkaniach tych drużyn,
c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki zdobyte 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 rozegranych
spotkaniach,
e) przy dalszej równości, większa ilość zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach całego
cyklu,
f) przy dalszej równości rezultat rzutów karnych pomiędzy tymi drużynami strzelanym przy
wyniku remisowym w meczu w grupie.
3. W przypadku uzyskania w rozgrywkach grupowych równej ilości punktów przez więcej
niż dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,
b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań,
c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,
d) korzystniejsza różnica bramek w rozgrywkach grupowych,
e) większa ilość strzelonych bramek w rozgrywkach grupowych,
f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się niewystarczające,
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie.
4. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,
o zajętym miejscu kolejno decyduje:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego
spotkania),
b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań,
c) przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek,
d) rezultat rzutów karnych określonych w pkt. 5.
5. Po nierozstrzygniętych spotkaniach rozgrywanych w grupach i w turnieju finałowym sędzia
zarządza wykonywanie rzutów karnych według ogólnie przyjętych zasad (po 5). W przypadku

gdyby pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia zawodów nakazuje
wykonywanie rzutów karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia.
Rezultat rzutów karnych jest brany pod uwagę wyłącznie w sytuacji braku możliwości
ustalenia kolejności miejsc w rozgrywkach grupowych lub finałowych dla 2 drużyn tj. w
przypadkach
o których mowa w § 9. ust. 2 pkt f, i ust. 4 pkt d.
6. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie
drużyny
o zajętym miejscu kolejno decydują:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,
b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań,
c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami,
d) korzystniejsza różnica bramek w turnieju finałowym,
e) większa ilość strzelonych bramek w turnieju finałowym,
f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające,
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie.
7. W rozgrywkach finałowych nie zalicza się żadnych wyników z rozgrywek grupowych
§ 10
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki grupowe w terminie do dnia 13 czerwca
2015 roku mają obowiązek zgłosić do Komisji ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego
PZPN zweryfikowane wyniki meczów grupowych.
§ 11
1. Zwycięski zespół – reprezentacja ZPN otrzyma Puchar im. Kazimierza Górskiego
ufundowany przez PZPN oraz 26 sztuk pamiątkowych medali PZPN w kolorze złotym.
2. Reprezentacja ZPN, która zajmie drugie miejsce otrzymuje Puchar PZPN oraz 26 sztuk
pamiątkowych medali PZPN w kolorze srebrnym.
3. Reprezentacja ZPN, która zajmie trzecie miejsce otrzyma Puchar PZPN oraz 26 sztuk
pamiątkowych medali PZPN w kolorze brązowym.
4. Reprezentacja ZPN, która zajmie czwarte miejsce otrzymuje Puchar PZPN.
5. Reprezentacje ZPN, które w turnieju finałowym zajmą miejsca od 1 do 4 otrzymają po 26
sztuk pamiątkowych dyplomów PZPN.

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną sędzia
zawodów w celach wychowawczych może okresowo wykluczyć zawodnika z gry na okres 35-10 minut. Wysokość tych kar uzależniona jest od stopnia przewinienia. Czwarte okresowe
wykluczenie tego samego zawodnika powoduje całkowite wykluczenie go z gry.
2. Drużyna, której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry nie
może w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika.

3. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika wykluczonego całkowicie z gry lub ukaranego
czerwoną kartką w rozgrywkach grupowych orzeka Wydział Dyscypliny Związku
prowadzącego rozgrywki.
4. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika ukaranego czerwoną kartką w rozgrywkach
finałowych orzeka Komisja Techniczno-Dyscyplinarna nadzorująca turniej.
5. Przedstawiciele Komisji ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN są z urzędu:
Przewodniczącym Komisji Techniczno-Dyscyplinarnej oraz Wiceprzewodniczącym tej
Komisji, nadzorującej organizację turnieju.
§ 13
Obsadę sędziowską zapewniają:
a) dla rozgrywek grupowych - Związki prowadzące rozgrywki;
b) dla rozgrywek finałowych - sędziów głównych KS PZPN, a sędziów asystentów KS Związku
na terenie którego odbywa się turniej finałowy przy czym (w meczach grupowych bierze
udział
4 sędziów głównych wyznaczonych przez KS PZPN, a na mecze finałowe o I i III miejsce
pozostaje 2 sędziów wyznaczonych przez Komisję Techniczno-Dyscyplinarną nadzorującą
turniej.
§ 14
Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązują następujące zasady:
1. W rozgrywkach grupowych - pierwszą instancją jest Wydział Gier i Ewidencji Związku
prowadzącego rozgrywki, a drugą - Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego
PZPN.
2. Protesty do pierwszej instancji w sprawie rozgrywek grupowych należy składać w terminie
2 dni, a odwołania od tych decyzji do drugiej instancji - w terminie 4 dni od dnia podjęcia
decyzji
w pierwszej instancji.
3. W rozgrywkach finałowych postepowanie jest jednoinstancyjne, a ewentualne protesty
rozpatruje Komisja Techniczno-Dyscyplinarna nadzorująca przebieg turnieju.
4. Protesty w rozgrywkach finałowych należy składać w terminie 6 godzin.
5. Wysokość kaucji protestacyjnej przy składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie
rozgrywek grupowych i finałowych wynosi 200 zł, a kaucji odwoławczej 400 zł.
6. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne.
7. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
§ 15
1. Koszty organizacji turnieju finałowego pokrywa PZPN.
2. Reprezentacje uczestniczące w rozgrywkach finałowych mogą liczyć najwyżej po 23 osoby,
w tym 18 zawodników.

§ 16
O wszystkich innych sprawach, dotyczących rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Górskiego, a nie
objętych przepisami niniejszego Regulaminu decyzje podejmuje Komisja Piłkarstwa
Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN.
§ 17
Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 18
Niniejszy Regulamin obowiązuje na sezon rozgrywkowy 2014/2015.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
90
Uchwała nr V/90 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. Włodzimierza Smolarka
na sezon 2014/2015
Na podstawie art. 36 § 1 ust. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar im. Włodzimierza Smolarka na sezon 2014/2015
w następującym brzmieniu:
REGULAMIN ROZGRYWEK
O PUCHAR im. WŁODZIMIERZA SMOLARKA
NA SEZON 2014/2015
- zawodnicy 2001 r. (C2)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Rozgrywki o Puchar im. Włodzimierza Smolarka, wybitnego piłkarza, reprezentanta Polski,
są jedną z form popularyzacji piłki nożnej oraz selekcji utalentowanej młodzieży, a zarazem formą
rywalizacji sportowej Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.
§2
1. Rozgrywki prowadzi Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Polskiego Związku
Piłki Nożnej.
2. Zawody o Puchar im. Włodzimierza Smolarka rozgrywa się na podstawie przepisów gry
w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN.
§3
Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących etapach:

a) rozgrywki grupowe - 4 turnieje (2 w rundzie jesiennej i 2 w rundzie wiosennej sezonu
2014/2015);
b) rozgrywki finałowe.
§4
Rozgrywki o Puchar im. Włodzimierza Smolarka rozpoczynają się od fazy grupowej.
§5
1. W rozgrywkach grupowych i finałowych uczestniczą reprezentacje Wojewódzkich Związków
Piłki Nożnej złożone z zawodników potwierdzonych do klubów mających siedzibę na terenie
danego ZPN i uprawnionych do gry w systemie extranet.
2. Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy urodzeni w 2001 roku lub młodsi, z uwzględnieniem
postanowień ust.3. Każdy z zawodników obowiązany jest posiadać: paszport lub ważną
legitymację szkolną ze zdjęciem oraz kartę zgłoszenia, aktualne zaświadczenie lekarskie
(karta zdrowia) zezwalające na grę, wydane przez lekarzy wyznaczonych przez Przychodnie
Sportowo-Lekarskie lub posiadających certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo
Medycyny Sportowej lub innych lekarzy, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej. Ponadto musi
posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej.
3. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się udział w meczu nie więcej niż czterech
zawodników młodszych (urodzonych w 2002 roku), jeśli trener-selekcjoner reprezentacji
Związku Piłki Nożnej uzna, że udział w tych rozgrywkach będzie miał pozytywny wpływ na
rozwój ich umiejętności piłkarskich.
4. Zawodnik młodszy może brać udział tylko w jednym meczu danej kolejki rozgrywek, w
ramach której rozgrywane są mecze z udziałem poszczególnych reprezentacji ZPN.
Nieprzestrzeganie tego postanowienia i występ zawodnika w meczach więcej niż jednej
reprezentacji ZPN w jednej kolejce rozgrywek, zostanie potraktowane jako udział zawodnika
nieuprawnionego do gry w drugim i następnym w kolejności meczu.
5. W przypadku awansu więcej niż jednej reprezentacji danego ZPN do fazy finałowej
poszczególnych rozgrywek, zawodnik młodszy może być powołany i występować w meczach
tylko jednej reprezentacji danego ZPN. Nieprzestrzeganie tego postanowienia i występ
zawodnika w meczach więcej niż jednej reprezentacji ZPN w turniejach finałowych
rozgrywek, zostanie potraktowane jako udział zawodnika nieuprawnionego do gry w
meczach drugiego i następnego w kolejności turnieju.
§6
1.

Czas trwania zawodów w rozgrywkach grupowych wynosi 2×25 minut z przerwą do
15 minut.

2.

Czas trwania zawodów w rozgrywkach finałowych wynosi 2×30 minut z przerwą do
15 minut.

3.

Wymiary boiska: min. 100 x 60 m.

4.

Wymiary bramki: 7,32 m × 2,44 m.

5.

Rzut karny wykonywany jest z odległości 11 m.

6.

Drużyny występują w składach jedenastoosobowych.

7. Mecze rozgrywane są z zastosowaniem przepisu o spalonym.
8. W czasie meczu każda drużyna może wymienić siedmiu zawodników.
Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów.

9.
10.

Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu dowolnym (wkręty lub lanki).

11. Mecze rozgrywa się piłkami nr 5.
12. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać na nogach ochraniacze.
13. Mecze muszą być rozgrywane na boiskach z nawierzchnią naturalna lub sztuczną,
zweryfikowanych do danej klasy rozgrywkowej. Związek Piłki Nożnej, jako gospodarz
zawodów-turnieju jest zobowiązany do zapewnienia obiektu o możliwie najwyższej jakości
oraz fachowej opieki medycznej.
14. W zawodach grupowych i finałowych gry punktuje się następująco:
- za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty,
- za mecz nierozstrzygnięty (remis) jeden punkt,
- za przegraną zero punktów.
II. ROZGRYWKI GRUPOWE I FINAŁOWE
§7
1.

Drużyny awansujące do finału (miejsce 1, 2 w grupie) wyłonione zostaną w trakcie rozgrywek
grupowych według następujących zasad:
a) w rozgrywkach grupowych uczestniczyć będzie 16 reprezentacji ZPN podzielonych na
4 grupy zgodne z podziałem terytorialnym:

Grupa I:
Podlaski ZPN (Białystok)
Łódzki ZPN (Łódź)
Warmińsko-Mazurski ZPN (Olsztyn)
Mazowiecki ZPN (Warszawa)

Grupa II:
Kujawsko-Pomorski ZPN (Bydgoszcz)
Pomorski ZPN (Gdańsk)
Zachodniopomorski ZPN (Szczecin)
Wielkopolski ZPN (Poznań)
Grupa III:
Śląski ZPN (Katowice)
Opolski ZPN (Opole)

Dolnośląski ZPN (Wrocław)
Lubuski ZPN (Zielona Góra)
Grupa IV:
Świętokrzyski ZPN (Kielce)
Małopolski ZPN (Kraków)
Lubelski ZPN (Lublin)
Podkarpacki ZPN (Rzeszów)
b) rozgrywki w grupach przeprowadzone zostaną systemem turniejowym: 4 dwudniowe
turnieje (tj. 2 w rundzie jesiennej oraz 2 w rundzie wiosennej). Kolejność miejsc ustalona
zostanie na zasadach określonych w § 9 niniejszego Regulaminu,
c) rozgrywki w grupach w sezonie 2014/2015 prowadzą Związki wskazane przez Komisję
ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego,
d) mecze odbywać się będą w stałych terminach wrzesień-październik oraz kwiecień
-czerwiec.
2. Miejsce i termin rozegrania zawodów finałowych wyznaczy Komisja Piłkarstwa Amatorskiego
i Młodzieżowego PZPN.
§8
1. Z każdej grupy do rozgrywek finałowych awansują reprezentacje ZPN z miejsc 1 i 2 w tabeli
(łącznie 8 drużyn).
2. Osiem awansujących drużyn/reprezentacji ZPN podzielonych zostaje na dwie grupy
następująco:
Grupa I:
A l.
A2.
A3.
A4.

pierwsza drużyna z grupy I
druga drużyna z grupy II
pierwsza drużyna z grupy III
druga drużyna z grupy IV

Grupa II:
Bl. druga drużyna z grupy I
B2. pierwsza drużyna z grupy II
B3. druga drużyna z grupy III
B4. pierwsza drużyna z grupy IV.
3. Zespoły w grupach rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” w 6-cio dniowym
turnieju zgodnie z następującym rozkładem:
pierwszy dzień - mecze w grupach: A1-A4; A2-A3; B1-B4; B2-B3;
drugi dzień - mecze w grupach: A4-A3; A1-A2, B4-B3; B1-B2;
trzeci dzień - przerwa w rozgrywkach;
czwarty dzień*1 - mecze w grupach: A2-A4; A3-A1; B2-B4; B3-B1;
piąty dzień - przerwa w rozgrywkach;
szósty dzień - mecze o miejsca.
-

na piąty i szósty dzień turnieju pozostają ekipy-reprezentacje ZPN grające o miejsca 1-4,
- pozostałe ekipy wyjeżdżają po meczach w czwartym dniu turnieju
1- 4

4-3

2-4

2-3
4.

1-2

3-1

Zwycięzcy grup - reprezentacje ZPN spotykają się w meczu o I miejsce, zdobywcy drugich
miejsc w grupach grają mecz o III miejsce w turnieju.

5. Drużyny - reprezentacje ZPN, które zajmą trzecie i czwarte miejsca w swoich grupach,
kończą rozgrywki w turnieju, zajmując odpowiednio miejsca 5-6 i 7-8.
6. W przypadku uzyskania wyniku remisowego w spotkaniach finałowych o miejsca
pierwsze i trzecie, sędzia zawodów zarządza dogrywkę 2×10 minut.
Jeżeli dogrywka nie wyłoni zwycięzcy, sędzia spotkania zarządza rzuty karne wg ogólnie
przyjętych zasad - po 5 rzutów karnych strzelanych na przemian, a jeżeli one nie
przyniosą rozstrzygnięcia, zarządzane są kolejne serie po 1 rzucie karnym strzelanym na
przemian do pierwszej rozstrzygniętej serii.
7. Zespoły – reprezentacje ZPN przyjeżdżające na turniej finałowy dostarczają dla Komisji
Techniczno-Dyscyplinarnej 2 egzemplarze list potwierdzone przez właściwy ZPN celem
uprawnienia zawodników do turnieju finałowego.
8. W rozgrywkach finałowych zawodnicy przez cały czas trwania turnieju obowiązani są
występować z tymi samymi numerami na koszulkach meczowych.
§9
1. W rozgrywkach grupowych (w turniejach) i finałowych kolejność w grupach ustala się według
liczby zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny w fazie grupowej,
o zajętym miejscu kolejno decyduje:
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki zdobyte 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 rozegranych
spotkaniach,
e) przy dalszej równości, większa ilość zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach
całego cyklu,
f) przy dalszej równości rezultat rzutów karnych pomiędzy tymi drużynami strzelanych przy
wyniku remisowym w meczu w grupie.
3. W przypadku uzyskania w rozgrywkach grupowych równej ilości punktów przez więcej niż
dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,
b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań,
c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami,
d) korzystniejsza różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym,
e) większa ilość strzelonych bramek w turnieju finałowym,
f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające,
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie.
4. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,
o zajętym miejscu kolejno decyduje:

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego
spotkania),
b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań,
c) przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek,
d) rezultat rzutów karnych określonych w pkt 5.
5. Po nie rozstrzygniętych spotkaniach rozgrywanych w turnieju finałowym sędzia zarządza
wykonywanie rzutów karnych według ogólnie przyjętych zasad (po 5). W przypadku gdyby
pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia zawodów nakazuje
wykonywanie rzutów karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia.
Rezultat rzutów karnych jest brany pod uwagę wyłącznie w sytuacji braku możliwości
ustalenia kolejnych miejsc w rozgrywkach grupowych lub finałowych dla 2 drużyn tj.
w przypadkach o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. f i ust. 4 pkt. d.
6. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie
drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,
b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań,
c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami,
d) większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym,
e) większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym,
f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające,
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie.
7. W rozgrywkach finałowych nie zalicza się żadnych wyników z rozgrywek grupowych.
§ 10
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki grupowe w terminie do dnia 13 czerwca
2015 roku mają obowiązek zgłosić do Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN
zweryfikowane wyniki meczów grupowych.

§ 11
1. Zwycięski zespół – reprezentacja ZPN otrzyma Puchar im. Włodzimierza Smolarka
ufundowany przez PZPN a ekipa 26 sztuk pamiątkowych medali PZPN w kolorze złotym.
2. Reprezentacja ZPN, która zajmie drugie miejsce otrzymuje Puchar PZPN oraz 26 sztuk
pamiątkowych medali PZPN w kolorze srebrnym.
3. Reprezentacja ZPN, która zajmie trzecie miejsce otrzyma Puchar PZPN oraz 26 sztuk
pamiątkowych medali PZPN w kolorze brązowym.
4. Reprezentacja ZPN, która zajmie czwarte miejsce otrzymuje Puchar PZPN.
5. Reprezentacje ZPN, które w turnieju finałowym zajmą miejsca od 1 do 4 otrzymają po 26
sztuk pamiątkowych dyplomów PZPN.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną sędzia
zawodów w celach wychowawczych może okresowo wykluczyć zawodnika z gry na okres
3-5-10 minut. Wysokość tych kar uzależniona jest od stopnia przewinienia. Czwarte
okresowe wykluczenie tego samego zawodnika powoduje całkowite wykluczenie go z gry.
2. Drużyna, której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry nie
może w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika.
3. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika wykluczonego całkowicie z gry lub ukaranego
czerwoną kartką w rozgrywkach półfinałowych orzeka Wydział Dyscypliny Związku
prowadzącego rozgrywki.
4. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika ukaranego czerwoną kartką w rozgrywkach
finałowych orzeka Komisja Techniczno-Dyscyplinarna nadzorująca termin.
5. Przedstawiciele Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN są z urzędu:
Przewodniczącym Komisji Techniczno-Dyscyplinarnej oraz Wiceprzewodniczącym tej
Komisji, która nadzoruje organizację turnieju.
§ 13
Obsadę sędziowską zapewniają:
a) dla rozgrywek grupowych - Związki prowadzące rozgrywki;
b) dla rozgrywek finałowych - sędziów głównych KS PZPN, a sędziów asystentów
KS Związku na terenie którego odbywa się turniej finałowy przy czym (w meczach
grupowych bierze udział 4 sędziów głównych wyznaczonych przez KS PZPN, a na
mecze finałowe o I i III miejsce pozostaje 2 sędziów wyznaczonych przez Komisję
Techniczno-Dyscyplinarną nadzorującą turniej.
§ 14
Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązują następujące zasady;
1. W rozgrywkach grupowych - pierwszą instancją jest Wydział Gier i Ewidencji Związku
prowadzącego rozgrywki, a drugą - Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego
PZPN.
2. Protesty do pierwszej instancji w sprawie rozgrywek grupowych należy składać w terminie
2 dni, a odwołania od tych decyzji do drugiej instancji - w terminie 4 dni od dnia podjęcia
decyzji w pierwszej instancji.
3. W rozgrywkach finałowych postępowanie jest jednoinstancyjne, a ewentualne protesty
rozpatruje Komisja Techniczno-Dyscyplinarna nadzorująca przebieg turnieju.
4. Protesty w rozgrywkach finałowych należy składać w terminie 6 godzin.
5. Wysokość kaucji protestacyjnej przy składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie
rozgrywek grupowych i finałowych wynosi 200 zł, a kaucji odwoławczej 400 zł.
6. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne.

7. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
§ 15
1.

Koszty organizacji turnieju finałowego pokrywa PZPN.

2.

Ekipy uczestniczące w rozgrywkach finałowych mogą liczyć najwyżej po 23 osoby,
w tym 18 zawodników.
§ 16

O wszystkich innych sprawach, dotyczących rozgrywek o Puchar im. Włodzimierza Smolarka,
a nie objętych przepisami niniejszego Regulaminu decyzje podejmuje Komisja Piłkarstwa
Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN.
§ 17
Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 18
Niniejszy Regulamin obowiązuje na sezon rozgrywkowy 2014/2015.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/91 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie licencji dla klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu w sezonie 2014/2015 i
następnych
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 10), w zw. z art. 12 § 1 pkt 23 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej
oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z pózn.
zm. postanawia się, co następuje:

1. Postanowienia ogólne
§1
1.Niniejsza Uchwała określa zasady nadawania, odmowy nadania, zawieszenia lub
pozbawienia licencji uprawniających kluby futsalowe do udziału w rozgrywkach szczebla centralnego
Polskiej Ligi Futsalu (Ekstraklasa Futsalu, I liga PLF).
2.Upoważnia się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do nadawania, odmowy nadania, zawieszenia
lub pozbawienia licencji klubom uczestniczącym w rozgrywkach II Polskiej Ligi Futsalu.
§2
Posiadanie licencji, o której mowa w § 1 stanowi warunek uczestnictwa klubu w
rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF w sezonie 2014/2015 i następnych
prowadzonych przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej Polskiego Związku Piłki Nożnej, Spółkę

Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. oraz Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
§3
Uzyskanie przez kluby piłkarskie licencji, o których mowa w § 1 i 2 uzależnione jest od spełnienia
kryteriów prawnych, sportowych, infrastruktury, personelu i administracji oraz finansowych, a
ponadto od złożenia przez władze klubu oświadczeń o przestrzeganiu obowiązujących przepisów
sportowych oraz uchwał i decyzji PZPN i Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN oraz Spółki
Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. którego klub jest członkiem.
2. Kryteria prawne
§4
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie kluby uczestniczące w
rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi futsalu prowadzonych
przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN Komisję Futsalu i Piłki Plażowej Polskiego
Związku Piłki Nożnej oraz Spółkę Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o., muszą posiadać formę osób
prawnych i być członkami właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz PZPN.
2. Klub posiadający licencję nadaną przez Komisję ds. Licencji klubowych PZPN nie może bez
zgody Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN lub Komisji Futsalu i Piłki Plażowej
uczestniczyć w jakichkolwiek rozgrywkach prowadzonych przez inny podmiot w kraju lub zagranicą.
§5
1. Wniosek o nadanie licencji dla klubu Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF sporządza się na
druku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do wniosku każdy klub Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF załącza następujące dokumenty:
1) Wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub administracyjnego zawierający dane dotyczące
formy prawnej klubu oraz aktualnego składu osobowego jego władz - wystawione nie później niż 3
miesiące przed datą złożenia dokumentów licencyjnych,
2) Wyciąg z uchwały właściwego wojewódzkiego związku piłki nożnej o przyjęciu klubu w
poczet członków Polskiego Związku Piłki Nożnej lub zaświadczenie potwierdzające członkostwo w
strukturach macierzystego związku piłki nożnej,
3) Dla klubów występujących w rozgrywkach ekstraklasy zaświadczenie właściwego
Urzędu Skarbowego o realizacji przez klub zobowiązań podatkowych - wystawione nie później
niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów licencyjnych,
4) Dla klubów występujących w rozgrywkach ekstraklasy zaświadczenie właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o realizacji przez klub składek na ubezpieczenie społeczne
i innych zobowiązań - wystawione nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia
dokumentów licencyjnych,
5) Dla klubów występujących w I i II lidze oświadczenie Zarządu o braku zaległości
finansowych wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
6) Oświadczenie Zarządu o braku zaległości finansowych w stosunku do członków Polskiego
Związku Piłki Nożnej, sędziów, zawodników oraz innych osób prawnych i osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą,
7) Zaświadczenie Spółki Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. o objęciu i opłaceniu udziałów w Spółce
przez Kluby Ekstraklasy Futsalu,
8) Oświadczenie Zarządu
o
prowadzeniu
dokumentacji
finansowej,
zgodnie
z
obowiązującymi przepisami prawnymi i finansowymi,
9) Dokument dotyczący prawa do korzystania z obiektów sportowych wraz z potwierdzeniem
zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich następstw związanych z organizacją zawodów,
10) Kserokopię arkusza weryfikacji obiektu z decyzją dopuszczającą obiekt do rozgrywek

Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF wraz z kserokopią dowodu uiszczenia opłaty:
- 300 zł w przypadku Ekstraklasy Futsalu płatne na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej
przeprowadzającego weryfikację obiektu,
- 150 zł w przypadku I i II ligi PLF płatne na konto wojewódzkiego związku piłki nożnej
przeprowadzającego weryfikację obiektu,
11) Kluby Ekstraklasy Futsalu i I ligi PLF, zobowiązane są do zgłoszenia drużyny w rozgrywkach
młodzieżowych mistrzostw Polski w co najmniej jednej z czterech kategorii wiekowych: U-14, U-16,
U-18, U-20,
12) Kluby Ekstraklasy i I ligi Futsalu zobowiązane są do zgłoszenia drużyny do rozgrywek
Halowego Pucharu Polski,
13) Pisemną deklarację klubu wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) dotyczącą:
a. Uznania PZPN i Spółki Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jako jedynego podmiotu
uprawnionego do organizowania i prowadzenia rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu,
b. Uznania PZPN i Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jako jedynego podmiotu uprawnionego
do organizowania i prowadzenia rozgrywek o mistrzostwo I ligi PLF,
c. Uznania PZPN i właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej jako jedynego podmiotu
uprawnionego do organizowania i prowadzenia rozgrywek o mistrzostwo II ligi PLF,
d. prawidłowości dokumentacji licencyjnej przedstawionej do Komisji ds. Licencji
Klubowych PZPN.
14) Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów niniejszej Uchwały, stanowiące załącznik nr
3,
15) Kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty licencyjnej w wysokości 300 zł płatnej na
konto PZPN,
16) Kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty startowej do rozgrywek: Ekstraklasy
Futsalu w wysokości określonej odrębnymi przepisami wydanymi przez Spółkę Futsal
Ekstraklasa Sp. z o.o.,; II ligi PLF w wysokości 1000 zł (na konto Wojewódzkiego Związku
Piłki Nożnej prowadzącego daną grupę rozgrywkową),
17) Dokumenty przewidziane w § 7 niniejszej Uchwały.
18. Klub powinien niezwłocznie zawiadomić Komisję ds. Licencji Klubowych oraz Komisję
Futsalu i Piłki Plażowej PZPN o wszelkich zmianach w dokumentach, o których mowa w ust.
2 pkt 1-7.
3. Kryteria sportowe
§6
1.Kluby Ekstraklasy Futsalu i I ligi PLF wnioskujący o licencję na sezon 2014/2015 powinny
posiadać odpowiednie warunki do szkolenia i opieki medycznej nad piłkarzami, w tym co najmniej
jedną grupę młodzieżową biorącą udział w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w
kategoriach wiekowych wskazanych w §5 pkt.2 ust.11. 2. Kluby II ligi PLF wnioskujący o licencję
na sezon 2014/2015 powinny posiadać odpowiednie warunki do szkolenia i opieki medycznej nad
piłkarzami, w tym również dla grup młodzieżowych.
2. Zatrudniać wykwalifikowanych trenerów lub instruktorów oraz zapewnić podczas
meczów ekstraklasy, I ligi, II ligi wykwalifikowany personel medyczny.
§7
Do wniosku o nadanie licencji należy ponadto dołączyć:
1. Kopie umowy dotyczącą zatrudnienia trenera pierwszej drużyny, posiadającego uprawnienia
instruktora piłki nożnej lub uprawnienia instruktora futsalu,

2. Oświadczenie w przedmiocie zapewnienia udziału osób, o których mowa w pkt.1 we
wszystkich oficjalnych meczach pierwszej drużyny,
3. Oświadczenie w przedmiocie zapewnienia opieki medycznej, we wszystkich oficjalnych
meczach pierwszej drużyny, rozgrywanych na obiektach własnych,
4.Oświadczenie Prezesa Klubu, że wszyscy zawodnicy są zarejestrowani w PZPN
i w organie prowadzącym rozgrywki oraz, jeśli są to zawodnicy profesjonalni, że posiadają
pisemną umowę o pracę z zarejestrowanym członkiem PZPN.
4. Kryteria dotyczące infrastruktury sportowej
§8
Klub wnioskujący o licencję winien dysponować infrastrukturą sportową pozwalającą
widzom i przedstawicielom środków masowego przekazu do oglądania meczów na dobrze
wyposażonych, oznakowanych i bezpiecznych obiektach sportowych.
§9
Klub wnioskujący o licencję zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia dostatecznego wyposażenia medycznego przeznaczonego dla zawodników
i sędziów,
2. Posiadania szatni dla drużyn gospodarzy i gości, mogących pomieścić 20 osób, każda
z natryskami i toaletami,
3. Posiadania szatni dla sędziów wyposażonych w natrysk i toaletę,
4. Zapewnienia pomieszczenia dla obserwatora(delegata) meczowego umożliwiającego
wykonywanie wymienionym osobom obowiązków,
5. Zapewnienia, iż wszystkie szatnie, pokoje, o których mowa powyżej będą jasne,
czyste, higieniczne, przestronne i odpowiednio wyposażone,
6. Zapewnienia odpowiedniego parkingu dla autokaru lub samochodów, w tym drużyny
przyjezdnej, sędziów, obserwatora (delegata) oraz osób funkcyjnych,
7. Zapewnienia udogodnień dotyczących wjazdu i przyjęcia kibiców drużyny gości
oraz zapewniania minimum 5% miejsc dla kibiców tej drużyny w odrębnym sektorze,
8. Czytelnego oznakowania w języku polskim wszelkich przejść i dróg ewakuacyjnych,
9. Właściwego nagłośnienia obiektu oraz prowadzenia zawodów przez spikera posiadającego
stosowne uprawnienia,
10. Zapewnienia oznakowanego pomieszczenia dla potrzeb przeprowadzenia badań lekarskich i
kontroli antydopingowych,
11. Zapewnienia oznaczonego na stałe punktu sanitarnego - na białej tablicy zielonego koloru krzyż,
12. Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy, I i II ligi Futsalu mogą odbywać się na boiskach o wymiarach
minimum 38 x18 metrów,
13. Zapewnienia miejsc dla zawodników rezerwowych oraz sztabu szkoleniowo- medycznego
zespołu w bezpośrednim sąsiedztwie pola gry,
14. Podczas trwania zawodów muszą być zabezpieczone nosze oraz noszowi wyposażeni w
kamizelki z oznaczeniem na białym tle zielonego koloru krzyża.
5. Kryteria dotyczące personelu i administracji
§ 10
Zgodnie z zaleceniami PZPN, administracja oraz organizacja wewnętrzna klubu powinna być
dostosowana do wymogów i standardów współczesnego futbolu.

§ 11
Klub wnioskujący o licencję powinien spełniać następujące warunki w zakresie wymogów Personelu
i Administracji:
1. Wskazanie osoby kierującej klubem i odpowiadającej za należyte funkcjonowanie personelu
klubowego,
2. Dla klubów występujących w ekstraklasie: posiadanie sekretariatu klubu, który stanowi biuro
kierującego klubem, wspomagające pozostałe organa klubu, zawodników i wszystkich innych
pracowników w sprawach administracyjnych. Sekretariat klubu musi dysponować niezbędną
infrastrukturą techniczną, umożliwiającą komunikację z licencjodawcą. Każdy klub musi posiadać
linię telefoniczną, faks i pocztę elektroniczną oraz stronę internetową. Sekretariat klubu powinien
obowiązkowo funkcjonować w dni rozgrywania meczów na własnym obiekcie; każdy klub
powinien posiadać osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe i księgowość, legitymująca się
kwalifikacjami uznawanymi przez stosowne władze państwowe,
3. Dla klubów I i II ligi wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie biura lub sekretariatu
klubu, dysponującego telefonem komórkowym, poczta elektroniczną oraz będącego w stałym
kontakcie z właściwym Związkiem prowadzącym rozgrywki ligowe. Osoba ta powinna obowiązkowo
przebywać oraz funkcjonować w dni rozgrywania meczów na własnym obiekcie,
4. Każdy klub ubiegający się o licencję musi powołać kierownika ds. bezpieczeństwa i określić na
piśmie prawa i obowiązki tej osoby. Kierownik ds. bezpieczeństwa musi posiadać kwalifikacje
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie wymogów,
jakie powinni spełniać kierownicy ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.
U. Nr 52 poz. 308),
5.
Każdy Klub Ekstraklasy Futsalu zobowiązany jest do wyznaczenia rzecznika
prasowego, odpowiedzialnego za problematykę mediów. Taka osoba będzie dostępna dla
dziennikarzy podczas wszystkich meczów klubu rozgrywanych u siebie.

6. Organy Komisji ds. licencji klubowych
§ 12
1.Organami decyzyjnymi są:
a) Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN – pełniąca obowiązki organu pierwszej instancji,
b) Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN – pełniąca obowiązki
odwoławczego/organu drugiej instancji.

organu

2. Organy decyzyjne są od siebie wzajemnie niezależne i będą otrzymywać pomoc administracyjną
Działu Licencji oraz innych komórek organizacyjnych PZPN.
3. Skład organów decyzyjnych jest ustanawiany zgodnie ze Statutem PZPN.
§ 13
W ramach Departamentu Rozgrywek Krajowych Licencjodawcy funkcjonuje Dział Licencji, którego
pracą kieruje Dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych, który powołuje wykwalifikowanych
członków swojego personelu oraz w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji ds. Licencji PZPN
przynajmniej jednego eksperta, z który jest odpowiedzialny za weryfikację dokumentacji składanej
przez kluby biorące udział w rozgrywkach futsalu.

§ 14
1.Wszystkie strony uczestniczące w procesie licencyjnym muszą ściśle przestrzegać zasad
zachowania poufności w odniesieniu do informacji uzyskanych w trakcie procedury licencyjnej.
2. Członkowie organów decyzyjnych powoływani są na czteroletni okres kadencji, równy kadencji
Zarządu PZPN. Członkowie mogą podlegać ponownemu powołaniu.
3. Członkowie organów decyzyjnych muszą przestrzegać zasad bezwzględnej poufności w takim
samym zakresie jak członkowie Działu Licencji. PZPN określa powyższe zasady, a członkowie
organów decyzyjnych muszą je zaakceptować w formie pisemnej.
4. Członek musi automatycznie wstrzymać się od głosu, jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co
do jego niezależności względem wnioskującego o wydanie licencji lub w przypadku występowania
konfliktu interesów.
W związku z powyższym, niezależność członka nie może zostać zagwarantowana, jeśli on lub
jakikolwiek członek jego rodziny (małżonek/-ka, dzieci, rodzice, rodzeństwo) jest:
- członkiem;
- akcjonariuszem;
- partnerem biznesowym;
- sponsorem lub
- konsultantem
ubiegającego się o licencję. Powyższa lista ma charakter przykładowy i niewyczerpujący.

§ 15
1.Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN podejmuje decyzję, czy licencja powinna zostać
wydana/niewydana w oparciu o dokumenty złożone w wyznaczonym przez licencjodawcę terminie
oraz poprzez weryfikację, czy kryteria wymienione w niniejszym Podręczniku Licencyjnym PZPN
zostały spełnione.
2. Zarząd PZPN powołuje i odwołuje skład Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN.
3. Członkowie personelu administracyjnego PZPN mogą być powoływani na członków Komisji ds.
Licencji Klubowych PZPN, z wyjątkiem Kierownika Działu Licencji, który nie może być powołany,
jako członek tej Komisji.
4. Dla ważności orzeczeń Komisji, która rozpatruje sprawę wymagana jest obecność co najmniej
3 członków, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego wiceprzewodniczącego.
5. Decyzje Komisji ds. Licencji Klubowych, podejmowane są zwykłą większością głosów członków
składu orzekającego Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN, przy czym w przypadku równej ilości
głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego (lub w przypadku jego nieobecności,
Wiceprzewodniczącego).
6. Decyzja musi być wydana w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie w przypadku odmowy
wydania licencji.
7. Wśród osób odpowiedzialnych za przebieg procedury licencyjnej w przedmiocie wydania licencji
lub odmowy wydania licencji upoważniającej do udziału w rozgrywkach futsalu musi być

Przewodniczący i/lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz co najmniej
jeden członek Komisji.
§ 16
1.Zarząd PZPN powołuje i odwołuje skład Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych.
2. Pracownicy PZPN nie mogą jednocześnie być członkami Komisji Odwoławczej ds. Licencji
Klubowych.
3. Członkowie Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych nie mogą jednocześnie należeć
statutowego ciała/organu decyzyjnego PZPN i Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o.
4. Komisja rozpatrując odwołanie Klubu może:
a. utrzymać w mocy decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych,
b. uchylić decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych i przyznać licencję uprawniającą do udziału w
rozgrywkach,
c. uchylić decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych, przyznać licencję uprawniającą do udziału w
rozgrywkach oraz nałożyć na klub sankcje regulaminowe lub wykonanie obowiązków zgodnie z
par. 17 ust. 1 i 2.
5. Dla ważności orzeczeń Komisji, która rozpatruje sprawę wymagana jest obecność co najmniej
3 członków, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego wiceprzewodniczącego.
6. Odwołania mogą składać tylko ubiegający się o licencję, którzy otrzymali odmowną decyzję
Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN lub licencjobiorcy, którym licencja została cofnięta przez
Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN.
7. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN podejmuje decyzję w oparciu o decyzję
Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN oraz wszelkie dopuszczalne materiały dowodowe dostarczone
przez odwołującego się, wraz z pisemnym odwołaniem oraz we wskazanym terminie. Wszelkie inne
dowody przedłożone Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w późniejszym terminie nie
podlegają uwzględnieniu.
8. Decyzja musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie w przypadku odmowy wydania
licencji.
§ 17
1.W przypadkach określonych w odrębnych przepisach PZPN, Komisja ds. Licencji Klubowych
lub
Komisja Odwoławcza
ds. Licencji Klubowych mają
prawo stosowania wobec
licencjobiorców dopuszczających się naruszeń przepisów dotyczących licencji następujących
sankcji regulaminowych:
-ostrzeżenie i/lub
-zakaz transferów na okres do jednego roku i/lub
-karę pieniężną do kwoty 30.000pln i/lub
-karę pozbawienia punktów w rozgrywkach ligowych od -1 do – 10 punktów.
2. Komisje, o których mowa w ust. 1 mogą zobowiązać ubiegającego się o licencję/licencjobiorcę
do dostarczenia dowodów, wypełnienia określonych warunków lub wykonania obowiązków,
określonych przez organ decyzyjny, w szczególności objąć ubiegającego się o
licencję/licencjobiorcę w dowolnym momencie w trakcie trwania sezonu nadzorem. Komisja

Odwoławcza
ds. Licencji Klubowych może ograniczyć możliwość uprawniania nowych
zawodników, uzależniając to od wykonania obowiązków, określonych przez organ decyzyjny.
3. Od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych w zakresie nałożenia sankcji, określonych w ust.1
przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN.
4. Od decyzji w sprawie zawieszenia lub cofnięcia Licencji przysługuje odwołanie do Najwyższej
Komisji Odwoławczej PZPN, na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN .
§ 18
1.Ubiegający się o licencję ma zagwarantowane prawo do równego traktowania oraz prawo do bycia
wysłuchanym (uczciwy proces), w tym prawo do przedstawienia własnego stanowiska, do
zapoznania się z aktami sprawy, z dowodami i przedkładania dowodów, a także do uzasadnionej
decyzji.
2. Licencjobiorca ma prawo do wyrażania własnej opinii przed obydwoma organami decyzyjnymi,
Ma również prawo do reprezentacji prawnej przed Komisją I i II instancji. Ubiegający się o licencję
może być reprezentowany przez upoważnionego wykwalifikowanego prawnika.
3. Ciężar dowodu spoczywa na ubiegającym się o licencję.
4. Posiedzenie organów decyzyjnych odbywa się w sposób zamknięty. Decyzje organów
decyzyjnych obejmują wskazanie składu podejmującego decyzje. Decyzja musi być wydana w
formie pisemnej i zawierać przynajmniej:
- Datę wydania;
- Miejsce wydania;
- Imiona i nazwiska osób należących do składu organów decyzyjnych podejmujących decyzję;
- Faktyczne i prawne uzasadnienie jej decyzji,
- Wskazanie w stosownych przypadkach prawa do złożenia odwołania do Komisji
Odwoławczej ds. Licencji Klubowych (forma i termin),
- Podpis Przewodniczącego oraz członków danego organu decyzyjnego.
5. Ubiegający się o licencję może złożyć skargę do Licencjodawcy. Licencjodawca rozpatrzy skargę
i ustali, czy jest uzasadniona.
6. Zgodnie z niniejszym podręcznikiem Licencjodawca nie będzie obciążać ubiegającego się o
licencję żadnymi opłatami z tytułu całej procedury decyzyjnej.
7. Oficjalnym językiem stosowanym przez Licencjodawcę jest język polski
8. Powyższe prawa dotyczą również licencjobiorców, którym Licencja została cofnięta.
7. Przebieg procedury licencyjnej
§ 19
1.Licencja zostaje nadana klubom na okres jednego sezonu piłkarskiego.
2. Opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 300 zł płatne na konto PZPN.
3. Wnioski o nadanie licencji dla klubów Ekstraklasy Futsalu należy składać w okresie od 1 czerwca

do 15 czerwca 2014 roku.
4. Wnioski o nadanie licencji dla klubów I ligi PLF należy składać w okresie od 1 czerwca do 20
czerwca 2014 roku.
5. Wnioski o nadanie licencji dla klubów II ligi PLF należy składać w okresie od 1 lipca do 31
sierpnia 2014 roku do Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.
§ 20
1.Klub wnioskujący o licencję składa do Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN pisemny
wniosek, o którym mowa w § 5 niniejszej uchwały, zawierający:
a. nazwę i adres klubu,
b. określenie klasy rozgrywkowej, w której wnioskodawca uczestniczy,
c. datę sporządzenia wniosku i podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w
imieniu klubu.
2. Do wniosku należy dołączyć załączniki, o których mowa w § 5, 7, 9 pkt. 1, 11 niniejszej uchwały.
§ 21
1.Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN wraz z Komisją Futsalu i Piłki Plażowej PZPN
wyznacza osoby które będą dokonywać lustracji obiektów sportowych. Weryfikację obiektów
klubów Futsal Ekstraklasy dokonuje komisja weryfikacyjna działająca przy Komisji Futsalu i Piłki
Plażowej PZPN natomiast weryfikację obiektów klubów I i II ligi dokonuje komisja weryfikacyjna
właściwego związku na terenie, którego znajduje się siedziba klubu.
2. Wnioskodawca wypełnia dokumenty i zwraca je (doręcza) Kierownikowi Działu Licencji
najpóźniej w terminie do dnia 15 czerwca roku kalendarzowego w przypadku klubów Ekstraklasy
Futsalu oraz w terminie 20 czerwca roku kalendarzowego w przypadku klubów I ligi Futsalu w
którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny. Kierownik Działu Licencji lub Organy Licencyjne w
dowolnym momencie mogą zażądać od Wnioskodawcy dostarczenia oryginału dowolnego
dokumentu składanego przez Wnioskodawcę, określając przy tym ostateczny termin na jego
dostarczenie.
3.Kierownik Działu Licencji przy odbiorze dokumentów zwróconych przez Wnioskodawcę
sprawdza czy są one kompletne i prawidłowo wypełnione oraz czy zostały zwrócone w terminie
wskazanym w pkt 2 powyżej. Jeśli dokumenty nie są kompletne lub jeśli nie zostaną zwrócone w
terminie, Kierownik Działu Licencji kontaktuje się z Wnioskodawcą celem uzgodnienia dalszych
działań, które powinny być podjęte (np. zwraca się o brakujące informacje, potwierdzające
dokumenty lub formularze).
4.Jeśli dokumenty są kompletne i zostały dostarczone przez Wnioskodawcę w terminie o
którym mowa w pkt 2 powyżej, Kierownik Działu Licencji sprawdza otrzymane informacje,
rejestruje je i przekazuje do analizy powołanym członkom lub Ekspertom odpowiedzialnym za
poszczególne dziedziny.
§ 22
1. W razie spełnienia przez wnioskodawców warunków określonych w niniejszej uchwale
Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN przyznaje w drodze decyzji licencję.

2.
Orzeczenia Organów Licencyjnych zapadają w formie decyzji i postanowień. Decyzje
rozstrzygają sprawę co do jej istoty, a postanowienia wydawane są w kwestiach proceduralnych.
3.
Postanowienia Organów Licencyjnych powinny być sporządzone na piśmie i zawierać:
oznaczenie organu, podstawę prawną, imiona i nazwiska jego członków wydających
postanowienie oraz datę i miejsce wydania postanowienia, wymienienie uczestników
postępowania, oznaczenie przedmiotu sprawy oraz rozstrzygnięcie. Postanowienia powinny być
podpisane przez Przewodniczącego Organu Licencyjnego lub upoważnionego przez niego
Wiceprzewodniczącego oraz Kierownika Działu Licencji.
4.
Decyzje Organów Licencyjnych powinny być sporządzone na piśmie i zawierać:
oznaczenie organu, podstawę prawną imiona i nazwiska jego członków wydających decyzję oraz,
datę i miejsce wydania decyzji, wymienienie uczestników postępowania, oznaczenie przedmiotu
sprawy oraz rozstrzygnięcie i jego zwięzłe uzasadnienie, a także w stosownych przypadkach
pouczenie o możliwości wniesienia odwołania od decyzji (w tym terminie i formie odwołania). W
przypadku, gdy decyzja Organu Licencyjnego jest zgodna z żądaniem Wnioskodawcy, Organy
Licencyjne mogą odstąpić od jej uzasadnienia, w każdym innym przypadku uzasadnienie musi
być sporządzone.
Decyzje powinny być podpisane przez Przewodniczącego Organu
Licencyjnego lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego oraz Kierownika Działu
Licencji.
5.
Decyzje Organów Licencyjnych doręcza się z urzędu niezwłocznie, nie później niż w
terminie 3 dni od ich wydania.
6.
W przypadku, gdy decyzja Organu Licencyjnego nie jest zgodna z żądaniem
wnioskodawcy Organy Licencyjne zobowiązane są do sporządzenia zwięzłego uzasadnienia
decyzji nie później niż w terminie 48 godzin od jej wydania. Uzasadnienie doręcza się z urzędu
niezwłocznie.
7.
Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia oraz
wyjaśnienie jego motywów i powinno być podpisane przez Przewodniczącego Organu
Licencyjnego lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego oraz Kierownika Działu
Licencji.
§ 23
1.Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN odmawia przyznania licencji dla klubu Ekstraklasy i I
PLF, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w niniejszej uchwale, a braki
formalne lub merytoryczne wniosku lub dołączonych do niego dokumentów nie zostały
usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie.
2.Komisja ds. Licencji Klubowych Wojewódzkich Związków odmawia przyznania licencji dla
klubów II ligi, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w niniejszej uchwale. a
braki formalne lub merytoryczne wniosku lub dołączonych do niego dokumentów nie zostały
usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie.
3. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia.

§ 24
Komisja
ds.
Licencji
Klubowych
PZPN
uchwałę
w
przedmiocie
nadania
lub odmowy (z uzasadnieniem) przyznania licencji opublikuje na stronach internetowych
oficjalnego serwisu Polskiego Związku Piłki Nożnej (www.pzpn.pl - zakładka rozgrywki krajowe
futsal) w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały albo powiadomi wnioskodawcę pocztą elektroniczną lub
tradycyjną.

§ 25
1.Od uchwały w przedmiocie odmowy nadania licencji przysługuje klubowi odwołanie.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty doręczenia Uchwały z
uzasadnieniem do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych.
3. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty jego
złożenia.
4. Decyzja Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych w przedmiocie nadania lub odmowy (z
uzasadnieniem) przyznania licencji zostanie opublikowana na stronach internetowych oficjalnego
serwisu Polskiego Związku Piłki Nożnej (www.pzpn.pl - zakładka rozgrywki krajowe futsal) w
ciągu 3 dni od podjęcia uchwały albo powiadomi wnioskodawcę pocztą elektroniczną lub
tradycyjną.
5.Uchwała Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych jest ostateczna.
§ 26
Komisja ds. Licencji Klubowych może zawiesić korzystanie klubom Ekstraklasy oraz I ligi Futsalu z
przyznanej licencji w razie:
a) Odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym,
b) Odpadnięcia któregokolwiek z warunków licencji.

§ 27
Komisja ds. Licencji Klubowych Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej może zawiesić klubom II ligi
Futsalu korzystanie z przyznanej licencji w razie:
a) Odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym,
b) Odpadnięcia któregokolwiek z warunków licencji.
§ 28
W stosunku do klubu, który w trakcie trwania sezonu naruszył minimalne wymogi w zakresie
realizacji procedury licencyjnej Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN lub Komisja ds. Licencji
Klubowych WZPN w zależności od klasy rozgrywkowej może stosować następujące środki
zapobiegawcze i kary, zalecane przez UEFA:
1. nagana,
2. kara pieniężna w kwocie od 200 zł do 30000 zł.,
3. odjęcie do 10 punktów w trwającym lub w przyszłym sezonie piłkarskim,
4. zakaz transferów,
5. ograniczenie rejestracji zawodników.
§ 29
1.Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN lub Komisja ds. Licencji Klubowych WZPN w zależności
od klasy rozgrywkowej - może pozbawić klub licencji w razie:
1) utraty osobowości prawnej lub wszczęcia wobec klubu postępowania likwidacyjnego lub

upadłościowego,
2) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej uczestnictwo we
współzawodnictwie sportowym.
2. Pozbawienie klubu licencji wymaga uzasadnienia.
§ 30
1.Od decyzji w przedmiocie zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje klubowi
odwołanie składane w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Najwyższej Komisji Odwoławczej
PZPN na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym PZPN.
2. Decyzja Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN jest ostateczna.
§ 31
1Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN i Komisja ds. Licencji Klubowych WZPN prowadzi
ewidencję nadanych oraz nieprzyznanych licencji.
§ 32
Prawo interpretacji niniejszej uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 32
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wniosków
składanych na sezon 2014/2015 i następne.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/92 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie odwołania trenera reprezentacji U-19 kobiet
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Odwołuje się Pana Wojciecha Basiuka z funkcji trenera reprezentacji U-19 kobiet.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/93 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie odwołania trenera reprezentacji U-15 kobiet
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Odwołuje się Pana Marcina Kasprowicza z funkcji koordynatora ds. naboru grup
15-latek.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

94
Uchwała nr V/94 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie powołania trenera reprezentacji U-19 kobiet
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Powołuje się Pana Marcina Kasprowicza na funkcję trenera reprezentacji U-19 kobiet.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/95 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie powołania trenera reprezentacji U-15 kobiet
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Powołuje się Panią Annę Gawrońską na funkcję trenera U-15 kobiet.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
96
Uchwała nr V/96 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Powierza się Mazowieckiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację XXIX Turnieju U-17 o Puchar
Syrenki, zaplanowanego na 25-30.08.2014 roku.
II. Powierza się Małopolskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu towarzyskiego U-19:
Polska-Włochy, zaplanowanego na 9.09.2014 roku.
III. Powierza się Zachodniopomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację dwumeczu
towarzyskiego U-16: Polska-Irlandia Północna, zaplanowanego na 15 i 17.09.2014 roku.
IV. Powierza się Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu eliminacyjnego do
Mistrzostw Świata Kobiet reprezentacji A: Polska-Szwecja, zaplanowanego na 21.08. 2014 roku.
V. Powierza się Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczów
eliminacyjnych do Mistrzostw Świata Kobiet reprezentacji A: Polska-Irlandia Północna,
zaplanowanego na 13.09.2014 roku oraz Polska-Bośnia i Hercegowina, zaplanowanego na
17.09.2014 roku.
VI.Powierza się Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację Międzynarodowego Turnieju
Futsalu 4 Narodów, zaplanowanego na 24-29.10.2014 roku.

VII. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN.
VIII.W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji
dot. lokalizacji ww. meczów reprezentacji narodowych w przypadku niespełnienia przez
organizatora warunków przeprowadzenia imprezy.
IX. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/97 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie lokalizacji meczu reprezentacji narodowej
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

I.

Ustala się, że mecz towarzyski Reprezentacji A Polska – Szwajcaria zaplanowany na
17 listopada 2014 roku odbędzie się na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

II.

Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN.

III.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/98 z dnia 26 maja 2014 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zasad dotyczących obowiązków sędziów, obserwatorów sędziów
oraz delegatów meczowych w rozgrywkach szczebla centralnego

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Przyjmuje się następujące zasady dotyczące obowiązków sędziów, obserwatorów sędziów oraz
delegatów meczowych w rozgrywkach szczebla centralnego (Ekstraklasa, I Liga, II Liga) od
sezonu 2014/2015.
I.

Zasady ogólne

1.
Obowiązkiem sędziów, obserwatorów sędziów oraz delegatów meczowych, zwanych
dalej „oficjalnymi przedstawicielami PZPN”, jest zachowanie całkowitej obiektywności
i neutralności we wszelkich działaniach, jakie mają być podejmowane.
2.
Obowiązkiem oficjalnych przedstawicieli PZPN jest informowane właściwych organów
PZPN i/lub organizatora rozgrywek o wszelkich próbach wpływania na ich decyzje lub mających
na celu naruszenie ich obiektywności i neutralności.
3.
Niezachowanie niniejszych zasad przez oficjalnych przedstawicieli PZPN stanowić będzie
podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, określonego odrębnymi przepisami
PZPN.
4.
Sędziom, obserwatorom sędziów oraz delegatom meczowym nie wolno uczestniczyć
w jakichkolwiek zakładach bukmacherskich oraz innych grach dotyczących rozgrywek, w których
prowadzą / obserwują zawody.

II.

Sędzia

1.
Sędzia zawodów jest zobowiązany do powstrzymywania się od utrzymywania
jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielami klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi
zawody, z zastrzeżeniem ust. 3 i 13 niniejszego rozdziału.
2.
Sędzia zawodów zobowiązany jest poinformować właściwy organ PZPN i/lub
organizatora rozgrywek o wszelkich próbach skontaktowania się z nim przez przedstawiciela
klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi zawody.
3.
Jakiekolwiek kontakty sędziego zawodów z przedstawicielami klubów mogą nastąpić
wyłącznie w celach szkoleniowych w sposób ustalony przez właściwy organ PZPN i/lub
organizatora rozgrywek i nie mogą być związane z prowadzeniem przez sędziego konkretnych
zawodów.
4.
Sędzia zawodów zobowiązany jest do nie przyjmowania jakichkolwiek prezentów
od przedstawicieli klubów za wyjątkiem pamiątek klubowych wręczanych po zakończonych
zawodach, których wartość nie może przekroczyć 250 złotych.
5.
Sędzia zawodów zobowiązany jest do nie wypowiadania się w imieniu PZPN i/lub
organizatora rozgrywek i powinien powstrzymać się od wszelkich działań, które mogą naruszyć
interes PZPN i/lub organizatora rozgrywek.
6.
Sędzia zawodów zobowiązany jest do poinformowania PZPN i/lub organizatora
rozgrywek o wszelkich istniejących związkach sędziego z klubem klasy rozgrywkowej, w której
prowadzi zawody, w szczególności dotyczących spraw rodzinnych, finansowych itp.
7.
Sędzia zawodów jest wyznaczany przez właściwy organ PZPN. Obsada jest jawna i jest
dokonywana najpóźniej w tygodniu poprzedzającym dane spotkanie. Właściwy organ PZPN
powiadamia arbitrów w ustandaryzowany sposób.
8.
PZPN, w ramach systemu ekstranet, zapewnia komunikację pomiędzy sędzią zawodów
a właściwym organem PZPN.
9.
Sędzia zawodów jest zobowiązany do poinformowania właściwego organu PZPN
o sposobie podróży na dane zawody (szacowany czas podróży, środek transportu itp.).
Sędziowie mogą wspólnie odbywać podróż na konkretne zawody, ale są jednocześnie
zobowiązani do odbywania podróży na zawody bez innych, niż członkowie danego zespołu
sędziowskiego, osób towarzyszących.
10.
W sytuacji, gdy sędzia zawodów zamierza korzystać z noclegu, może być zobowiązany
do korzystania z hotelu wskazanego przez PZPN.
11.
Sędzia zawodów przyjeżdżając na zawody do klubu zobowiązany jest do przedstawienia
legitymacji sędziowskiej, której wzór jest przekazany klubom do wiadomości przez PZPN oraz
wydruku z informacją z systemu PZPN, poświadczającą wyznaczenie na dane zawody.
12.
Sędzia zawodów zobowiązany jest do przybycia na stadion w czasie wskazanym
w przepisach dotyczących przedmeczowego spotkania organizacyjnego (SPO).
13.
Po przybyciu na zawody sędzia zawodów nie kontaktuje się z przedstawicielami klubów
poza sytuacją określoną w procedurze przedmeczowego spotkania organizacyjnego (SPO,
sprawdzenie strojów, boiska itp.)
14.
We wszelkich sprawach wymagających skontaktowania się z klubem (np. niewłaściwe
przygotowanie boiska, brak wody w szatni itp.) sędzia zawodów zobowiązany jest do przekazania

swoich uwag delegatowi meczowemu pełniącemu funkcję na danych zawodach jako jedynej
osobie uprawnionej do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem zawodów. W przypadku
nieobecności delegata meczowego jego funkcję pełni obserwator sędziów.
15.
Sędzia zawodów, po ich zakończeniu, odbywa spotkanie z delegatem meczowym celem
wypełnienia dokumentów regulaminowych (np. formularz fair play, uwagi dot. bezpieczeństwa
itp.). Sędzia zawodów nie uczestniczy w oficjalnych spotkaniach pomeczowych w klubie, a po
zakończeniu omówienia zawodów z obserwatorem sędziów opuszcza obiekt klubu.
16.
Sędzia zawodów odbywa spotkanie z obserwatorem sędziów przed ich rozpoczęciem
oraz po zakończeniu meczu w celu omówienia prowadzonych zawodów.
17.
Sędzia zawodów zobowiązany jest do przesłania raportu / sprawozdania sędziowskiego
do właściwego organu PZPN i/lub organizatora rozgrywek we wskazanym odrębnie terminie,
co do zasady w ciągu 24 godzin po zakończonych zawodach.
18.
Sędzia zawodów ma prawo do podjęcia działań określonych w regulaminie działania
Komisji Obserwatorów.
19.
Zasady określone w niniejszym dokumencie dotyczą wszystkich sędziów prowadzących
zawody.
20.
Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej uchwale każdy pobyt osoby innej niż
sędziowie w szatni sędziów przed, w trakcie i po meczu podlega odpowiedzialności
dyscyplinarnej. W przypadku, gdy w szatni sędziów przebywa osoba związana z klubem
odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi poza tą osobą także klub. W przypadku gdy w szatni
sędziów przebywa niezidentyfikowana osoba odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi klub
będący gospodarzem meczu.
III.

Obserwator sędziów

1.
Obserwator sędziów jest zobowiązany do powstrzymywania się od utrzymywania
jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielami klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi
obserwację zawodów, z zastrzeżeniem ust. 3, 13 i 18 niniejszego rozdziału.
2.
Obserwator zawodów zobowiązany jest do poinformowania właściwego organu PZPN
i/lub organizatora rozgrywek o wszelkich próbach skontaktowania się z nim przez przedstawiciela
klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi obserwację zawodów.
3.
Jakiekolwiek kontakty obserwatora sędziów z przedstawicielami klubów mogą nastąpić
wyłącznie w celach szkoleniowych w sposób ustalony przez właściwy organ PZPN i/lub
organizatora rozgrywek i nie mogą być związane z prowadzeniem przez niego obserwacji
konkretnych zawodów.
4.
Obserwator sędziów zobowiązany jest do nie przyjmowania jakichkolwiek prezentów
od przedstawicieli klubów za wyjątkiem pamiątek klubowych wręczanych po zakończonych
zawodach, których wartość nie może przekroczyć 250 złotych. Obserwator sędziów nie może
przyjmować jakichkolwiek prezentów od sędziów zawodów ani od delegata meczowego.
5.
Obserwator sędziów zobowiązany jest do nie wypowiadania się w imieniu PZPN i/lub
organizatora rozgrywek i powinien powstrzymać się od wszelkich działań, które mogą naruszyć
interes PZPN i/lub organizatora rozgrywek.
6.
Obserwator sędziów zobowiązany jest do poinformowania PZPN i/lub organizatora
rozgrywek o wszelkich istniejących związkach obserwatora z klubem klasy rozgrywkowej,
w której prowadzi zawody, w szczególności dotyczących spraw rodzinnych, finansowych itp.

7.
Obserwator sędziów jest wyznaczany przez właściwy organ PZPN. Obsada jest tajna
i jest dokonywana najpóźniej w tygodniu poprzedzającym dane zawody. Właściwy organ PZPN
powiadamia obserwatora sędziów w ustandaryzowany sposób. Obserwator sędziów
zobowiązany jest do nie ujawniania innym osobom faktu wyznaczenia do obserwacji danych
zawodów.
8.
PZPN w ramach systemu ekstranet zapewnia komunikację pomiędzy obserwatorem
sędziów a właściwym organem PZPN.
9.
Obserwator sędziów jest zobowiązany do poinformowania właściwego organu PZPN
o sposobie podróży na dane zawody (szacowany czas podróży, środek transportu itp.).
Obserwator sędziów może odbywać podróż na zawody wspólnie z delegatem meczowym.
10.
W sytuacji, gdy obserwator sędziów zamierza korzystać z noclegu, może być
zobowiązany do korzystania z hotelu wskazanego przez PZPN.
11.
Obserwator sędziów przyjeżdżając na zawody do klubu zobowiązany jest
do przedstawienia legitymacji obserwatora sędziów PZPN, której wzór jest przekazany klubom
do wiadomości przez PZPN oraz wydruku z informacją z systemu PZPN, poświadczającą
wyznaczenie na dane zawody.
12.
Obserwator sędziów, co do zasady, zobowiązany jest do przybycia na stadion nie później
niż na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.
13.
Po przybyciu na zawody obserwator sędziów, co do zasady, nie kontaktuje się
z przedstawicielami klubu
poza sytuacjami wymagającymi
technicznego kontaktu
z przedstawicielami klubu (wskazanie miejsca, wyznaczenie pokoju obserwatora itp.).
14.
We wszelkich sprawach wymagających skontaktowania się z klubem (np. niewłaściwe
przygotowanie boiska, brak wody w szatni itp.) obserwator sędziów, co do zasady, zobowiązany
jest do przekazania swoich uwag delegatowi meczowemu na zawodach jako jedynej osobie
uprawnionej do nadzoru nad prawidłową organizacją zawodów.
15.
Obserwator sędziów nie uczestniczy w oficjalnych spotkaniach pomeczowych w klubie,
a po zakończeniu czynności regulaminowych opuszcza obiekt klubu.
16. Obserwator sędziów może odbyć spotkanie z sędziami zawodów przed meczem, ale musi
opuścić ich szatnię najpóźniej na 45 minut przed terminem rozpoczęcia zawodów oraz,
po zakończeniu zawodów, ma obowiązek ich omówienia zgodnie z obowiązującą instrukcją.
17.
Obserwator sędziów zobowiązany jest do przesłania raportu / sprawozdania
sędziowskiego do właściwego organu PZPN we wskazanym odrębnie terminie (do 36 godzin
po zawodach). Obserwator sędziów zobowiązany jest nie ujawniać treści raportu innym osobom
niż sędziowie i właściwy organ PZPN. Organizator rozgrywek może zażądać przekazania raportu
obserwatora sędziów w sytuacjach wymagających rozstrzygnięć dyscyplinarnych.
18.
Jeżeli na dane zawody nie wyznaczono delegata meczowego, wówczas jego funkcję
pełni obserwator sędziów, a zasady określone w ustępach 12.-15. regulowane są przez przepisy
dotyczące delegatów meczowych.
IV.

Delegat meczowy

1.

Delegat meczowy jest najwyższym rangą przedstawicielem PZPN na zawodach.

2.
Delegat meczowy jest osobą nadzorującą prawidłowy sposób organizacji zawodów,
przeprowadzającą spotkanie organizacyjne w dniu meczu (SPO), wspierającą organizatora

zawodów w sprawach organizacyjnych i bezpieczeństwa oraz przygotowującą dokumentację
meczową.
3.
Delegat meczowy jest zobowiązany do powstrzymywania się od utrzymywania
jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielami klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi
obserwację zawodów poza przypadkami wynikającymi z przepisów niniejszej uchwały oraz
Wytycznych dla Delegatów Meczowych PZPN.
4.
Delegat meczowy zobowiązany jest poinformować właściwy organ PZPN i/lub
organizatora rozgrywek o wszelkich próbach skontaktowania się z nim przez przedstawiciela
klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi obserwację zawodów poza przypadkami
określonymi w odrębnych przepisach.
5.
Jakiekolwiek kontakty delegata meczowego z przedstawicielami klubów mogą nastąpić
wyłącznie w celach szkoleniowych, organizacyjnych lub bezpieczeństwa, w sposób ustalony
przez właściwy organ PZPN i/lub organizatora rozgrywek. W przypadku, gdy w związku
z obserwacją konkretnych zawodów istnieje konieczność skontaktowania się delegata
meczowego z przedstawicielami klubów, delegat meczowy może się skontaktować
z przedstawicielami klubów i jest zobowiązany poinformować o tym fakcie właściwy organ PZPN
i/lub organizatora rozgrywek.
6.
Delegat meczowy zobowiązany jest do nie przyjmowania jakichkolwiek prezentów
od przedstawicieli klubów za wyjątkiem pamiątek klubowych wręczanych po zakończonych
zawodach, których wartość nie może przekroczyć 250 złotych. Delegat meczowy nie może
przyjmować jakichkolwiek prezentów od sędziów ani od obserwatora sędziów.
7.
Z zastrzeżeniem ust. 8, delegat meczowy zobowiązany jest do nie wypowiadania się
w imieniu PZPN i/lub organizatora rozgrywek i powinien powstrzymać się od wszelkich działań,
które mogą naruszyć interes PZPN i/lub organizatora rozgrywek.
8.
W przypadku przerwania zawodów i/lub zakończenia zawodów przed upłynięciem
regulaminowego czasu gry delegat meczowy wydaje stosowne oświadczenie podczas konferencji
prasowej organizowanej przez klub będący gospodarzem zawodów bezpośrednio
po przerwanych / zakończonych zawodach. Oświadczenie delegata meczowego powinno
zawierać wyłącznie przyczynę przerwania / zakończenia zawodów przed upłynięciem
regulaminowego czasu gry, informację o podmiocie podejmującym przedmiotową decyzję oraz
informację o procedurze dotyczącej weryfikacji wyniku zawodów lub konieczności
ich dokończenia. W szczególności delegat meczowy powinien powstrzymać się od wyrażania
własnej opinii i komentowania decyzji o przerwaniu / zakończeniu zawodów przed upłynięciem
regulaminowego czasu gry oraz informowania o ewentualnych konsekwencjach dyscyplinarnych.
9.
Delegat meczowy zobowiązany jest do poinformowania PZPN i/lub organizatora
rozgrywek o wszelkich istniejących związkach delegata meczowego z klubem klasy
rozgrywkowej, w której jest obsadzany na zawody, w szczególności dotyczących spraw
rodzinnych, finansowych itp.
10.
Delegat meczowy jest wyznaczany na konkretne zawody przez właściwy organ PZPN.
Obsada jest dokonywana najpóźniej w tygodniu poprzedzającym dane zawody. Właściwy organ
PZPN powiadamia delegatów meczowych w ustandaryzowany sposób.
11.
PZPN w ramach systemu ekstranet zapewnia komunikację pomiędzy delegatem
meczowym a właściwym organem PZPN i/lub organizatora zawodów.
12.

Delegat meczowy może odbywać podróż na zawody wspólnie z obserwatorem sędziów.

13.
W sytuacji, gdy delegat meczowy zamierza korzystać z noclegu, może być zobowiązany
do korzystania z hotelu wskazanego przez PZPN.

14.
Delegat meczowy przyjeżdżając na zawody do klubu zobowiązany jest do przedstawienia
identyfikatora / legitymacji delegata meczowego, której wzór jest przekazany klubom
do wiadomości przez PZPN..
15.
Delegat meczowy zobowiązany jest do przybycia na stadion w czasie wskazanym
w przepisach dotyczących przedmeczowego spotkania organizacyjnego (SPO).
16.
Sędzia zawodów po ich zakończeniu odbywa spotkanie z delegatem meczowym celem
wypełnienia dokumentów regulaminowych (np. formularz fair play, uwagi dot. bezpieczeństwa
itp.).
17.
Delegat meczowy zobowiązany jest do przesłania raportu oraz innej dokumentacji
do właściwego organu PZPN i/lub organizatora rozgrywek we wskazanym odrębnie terminie
(co do zasady, do 24 godzin po zakończonych zawodach). Delegat meczowy jest zobowiązany
do odnotowania wszystkich uwag zgłaszanych przez sędziów, obserwatora sędziów
lub przedstawicieli klubów. Delegat meczowy zobowiązany jest nie ujawniać treści raportu innym
osobom niż właściwy organ PZPN i/lub organizatora rozgrywek.
18. Właściwy organ PZPN i/lub organizatora rozgrywek jest upoważniony do kontaktu
z delegatem meczowym w dowolnym momencie w celu prawidłowego wykonania obowiązków
oraz postanowień regulaminów, w tym w szczególności w celu poinformowania o ustaleniach
dotyczących wszelkich dodatkowych imprez i uroczystości, planowanych przed meczem, w jego
przerwie lub po meczu.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają Wytyczne dla
Delegatów Meczowych PZPN, których obowiązująca wersja znajduje się na stronie internetowej
PZPN.
II.Traci moc uchwała nr IX/133 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie zasad dotyczących obowiązków sędziów, obserwatorów oraz delegatów ds.
bezpieczeństwa w rozgrywkach Ekstraklasy
III.Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew BONIEK
99
Uchwała nr V/99 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek
organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A. /Wersja 2014/
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek organizowanych
przez PZPN i Ekstraklasę S.A. /Wersja 2014/, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
II. Traci moc Uchwała nr X/110 z dnia 10 lipca 2007 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia
Regulaminu w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN
i Ekstraklasa S.A. /Wersja 2007/.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Regulamin w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN i
Ekstraklasę SA. /Wersja 2014/

I.

Ogólne założenia

Artykuł 1 – Zakres obowiązywania
1.
Niniejsze przepisy obowiązują we wszystkich rozgrywkach organizowanych przez
PZPN/Ekstraklasę SA, chyba, że postanowiono odmiennie.
2.
Niniejsze przepisy obejmują kwestie organizacyjne mające zapewnić bezpieczeństwo na
stadionie i wokół stadionu przed, w trakcie i po każdym meczu.
3.
Niniejsze przepisy nie wyczerpują wszystkich kwestii organizacyjnych obowiązujących
organizatora meczu, federacji oraz klubów i nie wpływają na obowiązki prawne wynikające z
prawa powszechnego.
Artykuł 2 – Cele
1.
Celem niniejszych przepisów jest uświadomienie organizatorom meczów i klubom ich
obowiązków oraz odpowiedzialności przed, w trakcie i po meczu w celu zapewnienia
bezpieczeństwa wszystkim obecnym na imprezie sportowej oraz zabezpieczenia stadionu i jego
infrastruktury.
Artykuł 3 – Definicje pojęć
1

Dla celów niniejszych przepisów, stosuje się następujące definicje:

1.1.
System monitoringu wizyjnego (cctv): kamery przemysłowe z udogodnieniami
technicznymi do monitorowania widzów, stref wokół stadionu, w szczególności wejść i wyjść ze
stadionu.
1.2.
Stanowisko dowodzenia: pomieszczenie dedykowane dla osób odpowiadających za
wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, przede wszystkim dla dowódcy operacji Policji
oraz kierownika ds. bezpieczeństwa i ich personelu.
1.3.
Awaryjny system oświetlenia: system, który zapewnia podtrzymanie oświetlenia w
wypadku awarii zasilania, w tym podświetlenie wyjść ewakuacyjnych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i wskazania drogi widzom.
1.4.
Organizator meczu: klub lub inny podmiot odpowiedzialny za organizację meczu
rozegranego na neutralnym terenie, niezależnie od tego czy jej drużyna bierze w nim udział.
1.5.
Policja: służby publiczne odpowiedzialne za zabezpieczenie porządku publicznego i
bezpieczeństwa meczu.
1.6.
System nagłośnienia: elektroniczny system głośników zdolny do przekazywania jasnych
komunikatów do wszystkich widzów.
1.7.
Służby publiczne: wszystkie krajowe lub lokalne służby odpowiedzialne za sprawy
bezpieczeństwa (Policja, pogotowie i służby medyczne, straż pożarna etc.).
1.8.
Stewardzi: członkowie służb informacyjnych oraz członkowie służb porządkowych
organizatora meczu.

1.9.
Ochrona: pracownicy ochrony fizycznej chroniący obiekt stadionowy zarówno w czasie
trwania imprezy masowej, jak i poza tym okresem.
1.10. Służby techniczne: wszystkie inne prywatne służby wyznaczone przez organizatora meczu
dbające o prawidłową organizację meczu.
Artykuł 4 – Wyznaczenie kierownika ds. bezpieczeństwa
1.

Każdy klub musi wyznaczyć kierownika ds. bezpieczeństwa, aby:

1.1.

był zaznajomiony ze zwyczajami i zachowaniem kibiców.

1.2.
był w stanie stworzyć – we współpracy z Policją – akta znanych osób sprawiających
kłopoty i używał ich we współpracy ze swoimi odpowiednikami w innych klubach, firmami
przewozowymi, stowarzyszeniami kibiców, służbami policyjnymi itp.
2.
Kierownik ds. bezpieczeństwa musi mieć doświadczenie w sprawach związanych z
kontrolą tłumu, bezpieczeństwem na obiektach piłkarskich, biletami i organizacją meczu.
Artykuł 5 – Stosunki ze stowarzyszeniami kibiców i wyznaczenie SLO
1.
Zaleca się Klubom rozwijanie i utrzymywanie dobrych stosunków z oficjalnymi i
zarejestrowanymi stowarzyszeniami kibiców poprzez:
zachęcanie ich do rozwijania i utrzymywania bliskiej współpracy z klubami
zachęcanie ich do wyznaczania stewardów spośród ich członków żeby pomagali przy
informowaniu kibiców na meczach i towarzyszyli kibicom jeżdżącym na mecze wyjazdowe
1.3.
informowanie o ich istnieniu jako oficjalnych przedstawicielstw kibiców
1.4.
traktowanie ich preferencyjnie przy dystrybucji biletów
1.5.
organizowanie wycieczek po stadionie, spotkań z piłkarzami i władzami klubowymi oraz
innych podobnych wydarzeń
1.6.
oferowanie pomocy przy organizowaniu wyjazdów na mecze, włączając w to wyznaczenie
osoby do kontaktowania się w sytuacjach awaryjnych
1.7.
pozostawanie
w
kontakcie
ze
stowarzyszeniami
poprzez
informacje
e-mail/newslettery bądź inne środki komunikacyjne.
2.
Kluby realizują zadania wskazane w ust. 1 w szczególności poprzez Klubowych
Koordynatorów ds. Współpracy z Kibicami (SLO).
1.1
1.2.

3.
Kluby muszą wymagać od stowarzyszeń kibiców by kładły one nacisk na standardy
dobrego zachowania swoich członków oraz by wykluczały członkostwo osób zaangażowanych w
jakiekolwiek formy chuligaństwa czy antyspołecznego zachowania.
4.
Kluby muszą nalegać by stowarzyszenia kibiców podejmowały skuteczne próby w celu
zapewnienia niezabierania i niespożywania przez kibiców alkoholu podczas zorganizowanych
wyjazdów na mecze oraz nie zabierania i nie używania przez kibiców przedmiotów
niebezpiecznych.
II

Przygotowania do meczów

Rozdział 1: Współpraca
Artykuł 6 – Obowiązek współpracy ze służbami publicznymi
1.
Przed meczem organizator musi skontaktować się ze wszystkimi służbami publicznymi
zapewniającymi bezpieczeństwo ażeby upewnić się, że wszystkie środki bezpieczeństwa zawarte
w przepisach prawa powszechnego oraz w niniejszym Regulaminie zostaną wdrożone.

2.

Organizator meczu oraz kluby muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby:

2.1.
2.2

umożliwić (przede wszystkim Policji) przeprowadzenie skutecznej wymiany informacji
zapobiec wyjazdowi na mecz znanym i potencjalnym osobom sprawiającym kłopoty (we
współpracy z Policją i stowarzyszeniami kibiców).

3.

Zainteresowane kluby / organizatorzy muszą w pełni współpracować.

Artykuł 7 – Identyfikacja osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
1.

Organizator meczu musi znać:

1.1.

Dowódcę operacji Policji i kierownika ds. bezpieczeństwa, którzy są odpowiedzialni za
zapewnienie bezpieczeństwa na meczu;
wszystkie inne osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby medyczne i straż
pożarną;
oficjalnych przedstawicieli klubów, mogących udzielić wszelkich potrzebnych informacji
związanych z organizacją meczu.

1.2.
1.3.

Artykuł 8 – Ochrona
1.
We współpracy ze służbami publicznymi, organizator meczu musi zapewnić
wystarczającą liczbę funkcjonariuszy Policji oraz stewardów, aby zapobiec możliwym wybuchom
przemocy albo nieporządku publicznego oraz by zapewnić bezpieczeństwo publiczności i
uczestnikom meczu na stadionie w obrębie ogrodzenia stadionu.
Artykuł 9 – Grupa szybkiego reagowania
1.
Organizator meczu musi zorganizować Grupę szybkiego reagowania, w której skład
wchodzą:
1.1.
1.2.

1.3.

przedstawiciel działający z upoważnienia organizatora
bezpieczeństwa)
przedstawiciel:
- każdej służby publicznej biorącej udział w zabezpieczeniu
- służb stewardów
- właściciela stadionu
- uczestniczących drużyn
delegat meczowy PZPN

meczu

(kierownik

2.
Organizator meczu musi przygotować miejsce na stadionie, gdzie
szybkiego reagowania spotka się w przypadku zaistnienia poważnego zagrożenia.

ds.

Grupa

3.
Członkowie Grupy szybkiego reagowania muszą mieć ustalony krótki, zakodowany
sygnał, który będzie wyemitowany przez system nagłaśniający w celu zebrania ich w umówionym
miejscu. Sygnał ustalany jest przez delegata meczowego podczas spotkania organizacyjnego w
dniu meczu (SPO).
4.
Organizator meczu musi zapewnić swobodną komunikację pomiędzy członkami Grupy
szybkiego reagowania przez radiotelefony / inne środki łączności.
5.
W sprawach dotyczących Grupy szybkiego reagowania nieuregulowanych w niniejszym
Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy PZPN, w szczególności Wytyczne dla Delegatów
Meczowych PZPN oraz przepisy dotyczące spotkania organizacyjnego w dniu meczu (SPO).

Artykuł 10 – Rozdzielenie kibiców i strategia rozproszenia tłumu
1.
W meczu, na którym kibice mają być rozdzieleni, strategia rozdzielenia musi być ustalona
przez organizatora meczu w połączeniu z dowódcą operacji Policji i kierownikiem ds.
bezpieczeństwa. Jeśli to konieczne, strategia ta powinna zawierać rozdzielenie miejsc
parkingowych dla grup kibiców. Wszelkie ustalenia dotyczące przedmiotowej strategii muszą
zostać potwierdzone podczas spotkania organizacyjnego w dniu meczu.
2.
Strategia rozejścia publiczności / rozproszenia tłumu po meczu musi także zostać
omówiona na spotkaniu organizacyjnym w dniu meczu.
Artykuł 11 – Inspekcja stadionu
1.
Organizator meczu musi zapewnić, że na stadionie przeprowadzona została inspekcja
przez odpowiednie służby publiczne i, w przypadku organizacji imprezy masowej, zostało wydane
zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.
2.
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej musi być wydane zgodnie
z właściwymi przepisami prawa powszechnego.
Artykuł 12 – Pomoc medyczna dla widzów
1.
Liczba i kwalifikacje służb medycznych przeznaczonych dla publiczności muszą być
zatwierdzone przez odpowiednie służby publiczne, co dotyczy również ilości karetek obecnych na
stadionie podczas meczu.
2.

Służby medyczne muszą być łatwo rozpoznawalne.

3.
Służby medyczne powinny osiągnąć gotowość operacyjną najpóźniej na kwadrans przed
udostępnieniem stadionu dla publiczności.
Artykuł 13 – Wyposażenie ratunkowe
1.
Na stadionie muszą być zapewnione odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie dla
Policji, służb medycznych i straży pożarnej (zgodne z ich wymaganiami).
Rozdział 2: Bilety
Artykuł 14 – Sprzedaż biletów
1.
Sprzedaż biletów musi być ściśle kontrolowana i odbywać się zgodnie z zasadami
ustalonymi przez organizatora rozgrywek oraz zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych (jeżeli mecz piłki nożnej nosi znamiona imprezy masowej).
Artykuł 15 – Dystrybucja biletów
1.
Kluby biorące udział w meczu muszą zapewnić, że bilety przekazane do ich dyspozycji
(sprzedaży) są rozprowadzane jedynie wśród kibiców danego klubu.
2.
Organizatorzy meczu oraz kluby, którym przekazano bilety są całkowicie odpowiedzialni,
jeśli bilety znajdą się na czarnym rynku bądź w posiadaniu nieuprawnionych podmiotów.
Artykuł 16 – Posiadacze biletów
1.

Organizator meczu oraz kluby przy dystrybucji biletów muszą zapewnić, że:

1.1
bilety są przekazywane tylko pod warunkiem sporządzenia dokumentów dowodzących
sprawdzenie tożsamości kibiców, którym zostały sprzedane bilety;

1.2.
firmy rozprowadzające bilety nie przekazują ich innym podmiotom, nad którymi
organizator lub kluby nie mają kontroli;
3.
organizator meczu zobowiązany jest prowadzić sprzedaż i dystrybucję biletów przy
spełnieniu wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (jeżeli mecz piłki nożnej nosi
znamiona imprezy masowej) oraz innych przepisów organizatora rozgrywek.
Artykuł 17 – Strategia dystrybucji biletów
1.
Organizator meczu, po konsultacji z Policją i odpowiednimi służbami musi zapewnić, że
dystrybucja biletów uwzględnia rozdzielenie grup kibiców (biorąc pod uwagę, iż w przypadku
meczu na neutralnym terenie mamy do czynienia z trzema grupami kibiców)
2.

W ramach rozdzielenia grup kibiców, widzowie muszą być poinformowani:

2.1
na jakie sektory mogą nabywać bilety
2.2.
że jeśli znajdą się na niewłaściwym sektorze, pośród kibiców drużyny przeciwnej, mogą
być przemieszczeni do właściwego sektora lub usunięci ze stadionu, jeśli tak zdecyduje Policja.
3.
Jeśli strategia dystrybucji biletów została uzgodniona z Policją i innymi służbami i jeśli
bilety zostały rozprowadzone zgodnie z jej przepisami, żadne uwagi zmieniające tę strategię nie
będą brane pod uwagę, chyba że rozdzielenie kibiców wymaga wycofania ze sprzedaży partii
biletów.
Artykuł 18 – Czarny rynek i metody przeciwko fałszowaniu biletów
1.
Organizator meczu powinien, jeśli to konieczne, omówić z Policją i innymi służbami, jakie
działania należy podjąć przeciwko sprzedawaniu biletów przez osoby nieuprawnione pod
stadionem, szczególnie mając na uwadze, że może to zagrozić rozdzieleniu grup kibiców.
2.

Takie działania mogą obejmować limitowanie ilości biletów sprzedawanych jednej osobie.

3.
Przy produkcji biletów muszą być użyte wszystkie najbardziej wyszukane metody
przeciwko fałszowaniu biletów i cały personel klubu musi być z nimi zaznajomiony, aby ułatwić
błyskawiczne rozpoznanie podrobionych biletów.
4.
Jak tylko organizator meczu zorientuje się, że podrobione bilety znajdują się w obiegu
musi skontaktować się z Policją i innymi służbami publicznymi, aby ustalić strategię rozwiązania
tego problemu.
Artykuł 19 – Liczba i ceny biletów
1.
Zainteresowane kluby muszą ustalić liczbę sprzedawanych biletów, chyba że regulaminy
rozgrywek wskazują PZPN / Ekstraklasę SA jako odpowiedzialną za podjęcie takiej decyzji.
2.
Nawet jeśli wydzielone miejsce na stadionie dla kibiców przyjezdnych składa się z
większej liczby miejsc niż 5 % pojemności obiektu, wszystkie miejsca na tym sektorze powinny
być udostępnione dla kibiców przyjezdnych.
3.
Ceny biletów dla zorganizowanej grupy kibiców klubu drużyny gościa nie mogą być
wyższe niż ceny biletów na sektory podobnej kategorii dla kibiców miejscowych.

Artykuł 20 – Oznaczenie biletów
1.
Jeśli organizator rozprowadza więcej niż 10% ogólnej liczby biletów jednej ze stron (np.
klubowi przyjezdnemu) musi oznaczyć nazwę tego klubu na awersie biletu w celu ułatwienia
szybkiej identyfikacji i pomocy przy rozdzielaniu kibiców.
Artykuł 21 – Informacje na bilecie
1.
Bilety muszą posiadać wszystkie informacje jakich może potrzebować ich posiadacz, tj.
nazwę rozgrywek, nazwy uczestniczących drużyn, datę i godzinę rozpoczęcia meczu i czytelne
oznaczenie miejsca (sektor, rząd, numer miejsca) oraz wyciąg z regulaminu stadionu, a jeśli
zawody organizowane są w formie imprezy masowej – także wyciąg z przepisów ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych oraz regulaminu imprezy masowej.
Artykuł 22 – Informacja o meczu
1.
Następujące informacje muszą być dostępne dla posiadaczy biletów i innych osób
upoważnionych do przebywania na meczu:
1.1
regulamin stadionu opracowany w oparciu o ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych
(jeżeli mecz piłki nożnej nosi znamiona imprezy masowej);
1.2.
mapa stadionu z rozmieszczeniem sektorów oraz planem wyjść ewakuacyjnych;
1.3.
godzina udostępnienia stadionu dla publiczności.
Rozdział 3: Drużyna gości i kibice przyjezdni
Artykuł 23 – Bezpieczeństwo drużyny gości
1.
Organizator meczu musi we współpracy z miejscową Policją zapewnić bezpieczeństwo
drużynie przyjezdnej i przedstawicielom klubu na stadionie.
Artykuł 24 – Podróż kibiców przyjezdnych
1.
Jeśli ze względów bezpieczeństwa przyjazd kibiców gości niósłby ze sobą zagrożenia,
organizator i uczestniczące kluby muszą zrobić wszystko co możliwe by zapobiec wyjazdowi
kibiców.
2.
Jeśli spodziewanych jest więcej niż 500 kibiców udających się na mecz wyjazdowy,
zaleca się, aby klub wyznaczył odpowiednią liczbę stewardów/przedstawicieli klubu, którzy będą
towarzyszyć kibicom podczas ich podróży z i na mecz i współpracować ze służbami
zabezpieczającymi spotkanie.
3.
Zorganizowana grupa kibiców przyjezdnych musi stawić się w miejscu i o godzinie
wyznaczonych przez organizatora meczu i/lub organizatora rozgrywek zgodnie z zasadami
przyjmowania kibiców drużyny gości na zawodach podczas rozgrywek organizowanych przez
PZPN i Ekstraklasę SA.

III.

Wpuszczanie widzów na stadion

Artykuł 25 – Kontrola i ochrona stadionu
1.

Organizator meczu musi zapewnić, że:

1.1.

stadion jest strzeżony przed wtargnięciem osób trzecich;

1.2
przed wpuszczeniem widzów przeprowadzona będzie skuteczna kontrola, w celu
niewpuszczenia nieuprawnionych osób i niedopuszczenia do wniesienia zakazanych
przedmiotów i substancji.
Artykuł 26 – Rozdzielenie widzów
1.
Jeśli sytuacja tego wymaga, rozdzielenie grup kibiców musi zacząć się jak najdalej od
stadionu, żeby zapobiec przemieszaniu się grup kibiców w okolicach stadionu i przy bramkach
wejściowych.
2.
Dla różnych grup kibiców muszą być zapewnione osobne parkingi dla samochodów i
autobusów, najlepiej z różnych stron stadionu i jak najbliżej właściwych sektorów.
Artykuł 27 – Informacja dla widzów
1.
Organizator meczu musi zapewnić, że widzowie są poinformowani przed meczem o
wszystkich zakazach i kontrolach obowiązujących na stadionie.
2.
Organizator meczu musi przypomnieć widzom o zakazie wnoszenia zabronionych
przedmiotów i substancji, o konieczności sportowego i odpowiednio powściągliwego zachowania i
o potencjalnych poważnych konsekwencjach złamania tych reguł – włącznie z możliwą
dyskwalifikacją ich drużyny w rozgrywkach.
Artykuł 28 – Obecność stewardów i innych służb
1.
Stewardzi, służby medyczne i straż pożarna muszą znajdować się na swoich
wyznaczonych stanowiskach zanim stadion zostanie otwarty dla publiczności.
Artykuł 29 – Udostępnienie stadionu dla publiczności
1.
Organizator meczu razem z dowódcą operacji Policji oraz kierownikiem ds.
bezpieczeństwa decydują, o której godzinie stadion zostanie udostępniony dla widzów, biorąc
pod uwagę poniższe kryteria:
1.1
1.2
1.3
1.4.
1.5
1.6.

przewidywana liczbę widzów;
oczekiwany czas przyjazdu różnych grup kibiców;
rozrywka dla widzów na stadionie (rozrywki na placu gry, stoiska wokół stadionu)
miejsce dostępne poza stadionem;
możliwe rozrywki dla kibiców poza stadionem;
strategia rozdzielenia kibiców poza stadionem.

Artykuł 30 – Oznakowanie sektorów
1.
Jeśli system biletów jest oparty na przyporządkowaniu kolorów odpowiednim sektorom,
odpowiednie oznakowanie musi być umieszczone na wszystkich znakach kierujących widzów na
sektory stadionu.
Artykuł 31 – Ochrona imprezy
1.
Kołowrotki, bramy i wejścia/wyjścia na stadion muszą być sprawne i obsługiwane przez
odpowiednio przeszkolony personel.
2.
Odpowiednia liczba stewardów musi być dostępna przy wszystkich wejściach do
stadionu, przy kołowrotkach oraz w całym wnętrzu stadionu, rozmieszczona na podstawie planu
zabezpieczenia imprezy.

3.
Odpowiednia liczba stewardów musi być obecna na stadionie, żeby zapewnić, że
widzowie będą obsługiwani bez opóźnień i nieporozumień.
4.
Wszyscy stewardzi muszą być należycie oznakowani i zaznajomieni z planem stadionu i z
jego procedurami bezpieczeństwa i ewakuacji.
Artykuł 32 – Kontrola i przeglądanie zawartości odzieży i bagaży widzów
1.
Widzowie będą kontrolowani wstępnie przez stewardów na wysokości zewnętrznego
ogrodzenia jeśli takie istnieje, bądź przez zewnętrzny kordon stworzony przez stewardów.
Kontrola ta ma zapewnić, że jedynie posiadacze biletów dostaną się w strefę kołowrotków oraz
dokonać pierwszego przeglądania zawartości odzieży i bagaży pod kątem wnoszenia
niedozwolonych przedmiotów i substancji na stadion.
2.
Ostatnia kontrola i przeglądanie zawartości odzieży i bagaży musi być przeprowadzona
przez stewardów żeby zapewnić, że:
2.1.
2.2.
2.3

widzowie wchodzą na odpowiednią część stadionu;
widzowie nie wnoszą jakichkolwiek przedmiotów, które mogłyby zostać użyte w aktach
przemocy, alkoholu oraz jakichkolwiek środków pirotechnicznych zabronionych przez
prawo powszechne;
nie dopuszczono do wejścia znanych bądź potencjalnych osób sprawiających kłopoty, a
także osób będących pod wpływem alkoholu bądź narkotyków.

3.
Przeglądanie zawartości odzieży i bagaży oraz kontrola widzów musi odbywać się
sprawnie, żeby zapewnić, że dana osoba nie jest przeszukiwana więcej niż raz w jednym etapie
oraz że przeszukiwania nie powodują opóźnień i nie prowadzą do wzrostu niepotrzebnego
napięcia wśród kibiców.
4.
Każdy widz ma być przeszukany przez stewardów tej samej płci co on sam.
Artykuł 33 – Usunięcie albo odmowa wejścia
1.
Organizator meczu ma prawo usunąć ze stadionu lub odmówić wejścia osobom
naruszającym regulamin stadionu lub regulamin imprezy / imprezy masowej.
IV.

Kontrola widzów na stadionie

Artykuł 34 – Obecność służb
1.
Stewardzi, służby medyczne oraz straż pożarna, a także spiker zawodów muszą
znajdować się na swoich wyznaczonych stanowiskach (zgodnie z zaleceniami dowódcy operacji
Policji lub kierownika ds. bezpieczeństwa) poprzez cały czas, kiedy publiczność jest na stadionie,
aż do momentu całkowitego opuszczenia obiektu.
Artykuł 35 – Sprzedaż napojów
1.

Organizator meczu musi zapewnić, że:

1.1.

na stadionie oraz należących do niego terenach ewentualna sprzedaż / podawanie
alkoholu będzie odbywała się zgodnie z obowiązującym prawem powszechnym.
wszystkie napoje są sprzedawane / podawanie w otwartych opakowaniach papierowych
bądź plastikowych, które nie mogą być użyte w niebezpieczny sposób.

1.2.

Artykuł 36 – Ograniczenie przemieszczania się widzów
1.
Organizator meczu musi przedsięwziąć środki, żeby zapewnić, że widzowie nie mogą
przemieszczać się z jednego sektora na inny.

2.
Jeśli konieczne jest przebywanie więcej niż jednej grupy widzów na jednej trybunie,
należy podjąć środki co do ich rozdzielenia, tj. instalację nieprzekraczalnej bariery bądź
ogrodzenia pilnowanego przez stewardów lub stworzenie strefy buforowej, w której nie będą
zasiadać widzowie, a jedynie członkowie służb.
Artykuł 37 – Przejścia publiczne
1.
Organizator meczu musi zapewnić ze wszystkie przejścia, korytarze, schody, bramy i
wyjścia ewakuacyjne są pozbawione przeszkód czy obecności osób, które mogłyby utrudnić
przepływ ludzi.
Artykuł 38 – Drzwi i bramy
1.
Organizator meczu musi podjąć środki, aby:
1.1.
wszystkie wyjściowe bramy i drzwi na stadionie oraz wszystkie furtki prowadzące od
sektorów widowni na pole gry pozostawały otwarte podczas pobytu widzów na stadionie.
1.2.
przy wszystkich bramach, drzwiach i furtkach znajdował się przez cały czas wyznaczony
do tego steward, który będzie pilnował drożności przejść oraz nadzorował natychmiastową
ewakuację.
1.3.
jakiekolwiek z tych drzwi, bram i furtek pod jakimkolwiek pozorem nie mogą być
zamknięte na klucz.
1.4.
jeżeli jest to fizycznie możliwe (np. brak nadmiernej różnicy poziomów) plany ewakuacji
dolnych trybun muszą przewidywać ewakuowanie kibiców z tych miejsc także na płytę boiska.
Artykuł 39 – Zabezpieczenie pola gry i ochrona oficjeli meczowych
1.
Organizator meczu musi zapewnić bezpieczeństwo piłkarzy, sędziów i innych osób
przeciwko wtargnięciu widzów na pole gry. Może to być osiągnięte poprzez użycie następujących
środków, zależnie od indywidualnych okoliczności:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

obecność stewardów w pobliżu pola gry,
fosy o odpowiedniej szerokości i głębokości,
ustawienie pierwszego rzędu krzesełek na odpowiedniej wysokości nad polem gry, co
uczyni wtargnięcie niemożliwym,
nieprzekraczalna bariera lub płot, który może być zainstalowany na stałe, bądź
zdejmowany, gdy jego użycie nie wydaje się konieczne.

2.
Którakolwiek z metod zostanie użyta, musi zawierać możliwość ucieczki publiczności na
pole gry, chyba że istnieje ważna opinia władz publicznych, że inne drogi ewakuacji z trybuny
umożliwiają swobodną ewakuację widowni.
3.
Rodzaj zabezpieczenia przeciwko wtargnięciu musi być zatwierdzony przez władze
publiczne i nie może stanowić zagrożenia dla widzów w przypadku paniki lub sytuacji kryzysowej.
4.
Co do zasady, stewardzi nie powinni wkraczać na pole gry w celu sprowadzenia sędziów
zawodów do szatni, a powinni oni oczekiwać na sędziów poza polem gry. Odstępstwa od tej
zasady są jednak możliwe na wniosek delegata meczowego lub samych sędziów.
Artykuł 40 – System monitoringu wizyjnego
1.
System monitoringu wizyjnego na stadionie musi służyć do obserwacji widzów,
wszystkich wejść na stadion oraz całego terenu stadionu.
2.
System monitoringu wizyjnego musi być zarządzany i kontrolowany ze Stanowiska
dowodzenia przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

Artykuł 41 – Korzystanie z dużych ekranów
1.
Organizator meczu w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego
zakończeniu nie może pokazywać na dużym ekranie na stadionie powtórek zawierających
kontrowersyjne sytuacje meczowe.
2.
Organizator meczu w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego
zakończeniu nie może pokazywać jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć
publiczność lub sprzecznych z zasadami fair-play.
Artykuł 42 – System nagłośnienia, spikerzy i ogłoszenia
1.
System nagłośnienia musi być słyszalny zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz stadionu i
przewyższać hałas publiczności, nawet w przypadku znacznego wzrostu tego hałasu.
2.
Ogłoszenia podawane przez system nagłośnienia muszą mieć absolutnie neutralny
charakter. System nagłośnienia nie może być użyty:
2.1.
do rozpowszechniania treści politycznych
2.2.
do kibicowania jakiejkolwiek drużynie
2.3.
do jakiejkolwiek formy dyskryminacji drużyny przyjezdnej.
Artykuł 43 – Akcje polityczne
1.
Wygłaszanie lub promowanie treści politycznych przy pomocy jakichkolwiek środków lub
podejmowanie jakichkolwiek akcji politycznych na stadionie lub w najbliższym otoczeniu stadionu
jest ściśle zabronione przed, w trakcie i po meczu.
Artykuł 44 – Prowokowanie i rasizm
1.
Organizator meczu, razem z dowódcą operacji Policji lub kierownikiem ds.
bezpieczeństwa, musi zapobiec jakimkolwiek akcjom widzów o charakterze prowokacyjnym na
stadionie i w jego bezpośrednim otoczeniu (nieakceptowane prowokowanie piłkarzy lub kibiców
drużyny przyjezdnej poprzez zaczepki słowne, zachowania rasistowskie, prowokacyjne flagi lub
transparenty itp.)
2.
W wypadku zaistnienia ww. sytuacji organizator meczu, dowódca operacji Policji lub
kierownik ds. bezpieczeństwa muszą interweniować poprzez system nagłośnienia lub usunąć
obraźliwe treści.
3.
Stewardzi muszą zwracać uwagę Policji na wszystkie poważne zakłócenia porządku,
żeby kibice zakłócający porządek zostali usunięci ze stadionu, jeśli tak zdecyduje Policja.
4.
Organizator meczu i uczestniczące kluby muszą wcielić w życie 10 punktowy plan UEFA
dot. rasizmu (patrz aneks nr 1).
Artykuł 45 - Przetrzymanie kibiców na stadionie
1.
Jeśli kierownik ds. bezpieczeństwa zdecyduje, że ze względów bezpieczeństwa grupa
kibiców powinna być przetrzymana na stadionie na czas opuszczenia go przez resztę kibiców,
należy przestrzegać następujących zasad:
1.1.
decyzja o przetrzymaniu kibiców musi być ogłoszona przez system nagłośnienia / spikera
1.2.
ogłoszenie musi być powtórzone przed zakończeniem meczu
1.3.
organizator meczu musi zapewnić, że podczas przetrzymania kibice mają dostęp do
urządzeń sanitarnych i stoisk z napojami i wyżywieniem
1.4.
jeśli to możliwe, przetrzymanym kibicom powinno się zająć czas (muzyka, ekran video),
żeby okres zatrzymania przebiegł im szybko i spokojnie

1.5.
kibice muszą być informowani regularnie jak długo mają czekać na pozwolenie na
opuszczenie stadionu.
Artykuł 46 – Prowadzenie prac budowlanych lub remontowych
1.
W trakcie trwania meczu na stadionie zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek prac
budowlanych lub remontowych. Wszelkie tego typu prace muszą zostać przerwane najpóźniej w
momencie udostępnienia stadionu dla publiczności, a mogą zostać wznowione dopiero po
opuszczeniu stadionu przez publiczność oraz uczestników zawodów.
Artykuł 47– Wykonanie decyzji administracyjnych
1.
W przypadku podjęcia decyzji administracyjnej o przerwaniu i zakończeniu imprezy /
imprezy masowej z powodu zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, sędzia
podejmuje równoległą decyzję o zakończeniu zawodów przed upływem regulaminowego czasu
gry na podstawie art. 5 Przepisów gry w piłkę nożną, a zawody nie mogą być kontynuowane. W
takim przypadku delegat meczowy wydaje stosowne oświadczenie, a właściwa komórka
podmiotu zarządzającego rozgrywkami podejmuje decyzję w zakresie weryfikacji wyniku
zawodów.
Artykuł 48 – Odpowiedzialność dyscyplinarna
1.
Naruszenie przepisów
postępowania dyscyplinarnego.

niniejszego

Regulaminu

stanowi

podstawę

wszczęcia

Aneks nr 1: 10-punktowy plan UEFA dotyczący rasizmu
Do obowiązków organizatora meczu należy:
1.
Wydać oświadczenie mówiące, że rasizm oraz jakakolwiek inna forma dyskryminacji nie
będzie tolerowana, podkreślając akcje jakie będą podejmowane wobec tych, którzy wznoszą
hasła rasistowskie. Oświadczenie powinno być wydrukowane we wszystkich programach
meczowych i rozpowszechnione na stadionie
2.

Wygłaszać w trakcie meczu ogłoszenia potępiające hasła rasistowskie

3.
Warunkiem dla zakupujących karnety ma być oświadczenie, że nie biorą udziału w
akcjach o charakterze rasistowskim.
4.
Podjąć środki przeciwko rozpowszechnianiu treści rasistowskich na stadionie i w jego
okolicach.
5.
Wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne wobec graczy, którzy dopuszczą się zachowania
rasistowskiego, niezależnie od postępowania dyscyplinarnego wszczętego przez odpowiednie
organy organizatora rozgrywek.
6.
Skontaktować się z innymi klubami w celu zapewnienia, że są zaznajomieni z polityką
dotyczącą rasizmu
7.
Wprowadzić strategię dla służb ochrony, stewardów i Policji w zakresie postępowania
wobec zachowania rasistowskiego
8.

Usunąć wszystkie rasistowskie graffiti ze stadionu

9.

Wprowadzić politykę równych szans wobec zatrudnienia

10.
Współpracować ze wszystkimi grupami i agencjami, jak związek piłkarzy, kibice, szkoły,
organizacje charytatywne, kluby młodzieżowe, sponsorzy, miejscowe firmy, Policja i inne
organizacje w celu wypracowania programów informujących o kampanii przeciwko rasizmowi i
dyskryminacji.
100
Uchwała nr V/100 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie wpisu na listę Menedżerów ds. Piłkarzy
Na podstawie art. 36 § 1 pkt. 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek Zespołu ds. Licencjonowania Menedżerów PZPN, postanawia się wpisać na listę
Menedżerów ds. Piłkarzy następującą osobę:
- Michał Kołakowski – licencja nr 99/2014
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/101 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie ustalenia terminu kolejnego posiedzenia Zarządu PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się, iż następne posiedzenie Zarządu PZPN odbędzie się w dniu 24.06.2014 roku w
Warszawie.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/102 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie ustalenia „Strategii Cenowej biletów na mecz Polska-Niemcy na Stadionie
Narodowym w Warszawie w dniu 11 października 2014 roku” oraz „Strategii Cenowej
biletów na mecz Polska-Szkocja na Stadionie Narodowym w Warszawie w dniu 14
października 2014 roku”
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Przyjmuje się „Strategię Cenową biletów na mecz Polska-Niemcy na Stadionie Narodowym w
Warszawie w dniu 11 października 2014 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
II. Przyjmuje się „Strategię Cenową biletów na mecz Polska-Szkocja na Stadionie Narodowym w
Warszawie w dniu 14 października 2014 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
103
Uchwała nr V/103 z dnia 26 maja 2014 roku dot. powołania Grupy Roboczej do
opracowania nowej Uchwały dot. „Zasad” regulujących stosunki między trenerem piłki
nożnej a klubem piłkarskim
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) postanawia się, co następuje:
I. Powołuje się Grupę Roboczą do opracowania nowej Uchwały dot. „Zasad” regulujących
stosunki między trenerem piłki nożnej a klubem piłkarskim w następującym składzie:
1. Bogdan Basałaj- Przewodniczący
2. Stefan Majewski – Członek
3. Dariusz Pasieka – Członek
4. Andrzej Wach – Członek
5. Dwóch przedstawicieli wojewódzkich związków piłki nożnej
6. Dwóch przedstawicieli Ekstraklasa SA
7. Przedstawiciel Piłkarskiej Ligi Polskiej
8. Przedstawiciel Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej
II. Upoważnia się Grupę Roboczą do rozważenia w ramach prowadzonych prac możliwości
stworzenia efektywnego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy trenerami piłki nożnej a
klubami piłkarskimi, funkcjonującego na wzór Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

