Uchwała nr X/102 z dnia 10 lipca 2007 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w przedmiocie systemu Ekstranet
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN w związku z treścią Uchwały nr IX/74
z dnia 13 czerwca 2007 roku Zarządu PZPN Polski Związek Piłki Nożnej uchwala
następujący sposób postępowania przy rejestrowaniu i uprawnianiu zawodników w nowym
sezonie rozgrywkowym 2007/2008:
1. Każdy zawodnik uprawniony i zarejestrowany do gry musi posiadać elektroniczną
kartę zawodnika lub co najmniej złożyć wypełniony wniosek o wydanie karty ze
zdjęciem do właściwego związku piłki nożnej lub OZPN działającego w tym zakresie
z upoważnienia związku piłki nożnej.
2. W przypadku późnego złożenia przez zawodnika wniosku ze zdjęciem (o którym
mowa w pkt 1) uniemożliwiającego terminowe wydanie elektronicznej karty
zawodnika – związek piłki nożnej może wykonać kopię wskazanego wniosku lub
wydruk z komputera i potwierdzić ją za zgodność . Kopia ta stanowić będzie
podstawę do występowania zawodnika na boisku do momentu wydania stałej karty
elektronicznej. Alternatywą dla czasowego z niej korzystania (do chwili otrzymania
elektronicznej karty) może być dotychczasowa karta papierowa potwierdzona
ponownie przez ZPN lub OZPN z upoważnienia.
3. Zawodnik – junior posiadający zieloną kartę, jeśli kończy wiek juniora po dniu
rozpoczęcia rozgrywek w sezonie rozgrywkowym – to jest uprawniony do gry na
podstawie dotychczasowej karty aż do zakończenia cyklu rozgrywkowego. Dopiero w
nowym sezonie będzie on zobowiązany posiadać stałą kartę seniorską. Data ważności
karty jest datą urodzenia zawodnika.
4. Jeśli w rozgrywkach danej klasy rozgrywkowej występuje 2 lub więcej drużyn tego
samego klubu - wówczas muszą one posiadać przy swojej nazwie numerację rzymską
(I,II itd.). System komputerowy Ekstranet nie zaakceptuje nazwania drużyn tego
samego klubu inną nazwą, niż określona powyżej.
5. Wszystkie karty zawodników młodzieżowych – wydane bezpłatnie są własnością
Polskiego Związku Piłki Nożnej i przekazane w nieodpłatne użytkowanie klubom, w
których ci zawodnicy występują.
6. Karty zawodników, którzy opłacili samodzielnie ich koszt – są własnością tych
zawodników w nieodpłatnym użytkowaniu klubów.
7. Karty, które zostały zakupione przez kluby są własnością klubów w ich użytkowaniu.
8. Po zakończeniu kariery piłkarza osoba zainteresowana może otrzymać swoją kartę na
własność na podstawie pisemnego wniosku . Druk wniosku znajduje się w systemie
komputerowym . Złożony wniosek do ZPN podlega stosownemu zaewidencjonowaniu
w systemie. W innym przypadku karta elektroniczna pozostaje w archiwum klubu,
w którym zawodnik ostatnio występował.
9. W sytuacji likwidacji klubu pozostałe karty zawodników, którzy zakończyli karierę
piłkarza są przekazywane do ZPN.
10. Przy zmianie barw klubowych zawodnika pomiędzy różnymi związkami piłki nożnej
niezbędne jest oprócz rejestracji w systemie wystawienie pisemnego oświadczenia o
wyrejestrowaniu zawodnika. Druk oświadczenia – do pobrania z systemu.
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