Zmiany w Postanowieniach PZPN do Przepisów Gry 2016/2017
1. W Art. 5 ust. 14 (str. 217) dodaje się 11. podpunkt o treści:
„● informację, czy zawody były prowadzone zgodnie z zasadami Unifikacji PZPN (w przypadku
drużyn młodzieżowych) oraz krótki opis, jeśli nie,”.
Aktualne brzmienie ust. 14:
14. Po każdych zawodach sędzia jest zobowiązany do wypełnienia sprawozdania z zawodów,
według wymogów organizatora rozgrywek i Kolegium Sędziów. W szczególności musi podać:
 imiona i nazwiska sędziów,
 rodzaj zawodów,
 datę, godzinę i miejsce rozegrania zawodów,
 nazwy drużyn uczestniczących w zawodach,
 wynik końcowy zawodów – cyframi i słownie – oraz wynik do przerwy,
 nazwę drużyny, która została zwycięzcą lub określenie „remis”,
 dokonane wymiany zawodników (nazwiska i imiona oraz numery zawodników oraz
minutę, w której dokonano każdej wymiany),
 kary indywidualne – napomnienia i wykluczenia z gry – nałożone na zawodników i
zawodników rezerwowych (minuta nałożenia kary, numer, imię i nazwisko ukaranego
zawodnika oraz szczegółowy opis przebiegu zdarzenia, które stanowiło podstawę do
podjęcia przez sędziego decyzji o udzieleniu zawodnikowi kary indywidualnej),
 stwierdzenie faktu sprawdzenia kart zdrowia oraz licencji trenerskich,
 czas przedłużenia każdej części gry z powodu nienormalnych przerw w grze.
 informację, czy zawody były prowadzone zgodnie z zasadami Unifikacji PZPN
(w przypadku drużyn młodzieżowych) oraz krótki opis, jeśli nie,”
 inne dane wymagane przez regulamin rozgrywek.
Sprawozdanie musi być wypełnione w sposób czytelny, rzeczowy i zwięzły, winno zawierać opis
wszystkich istotnych zdarzeń dyscyplinarnych, kontuzji itp.
Sprawozdanie musi być złożone przez sędziego w trybie i terminie określonym przez regulamin
danych rozgrywek.

2. W Art. 12 ust. 18 (str. 244) otrzymuje nowe brzmienie:
18. Na pozostałych zawodach drużyn młodzieżowych (o ile regulamin rozgrywek nie określa
inaczej) nie przewiduje się udzielania zawodnikom kary napomnienia. W tych rozgrywkach
zawodnik, który popełnia przewinienie karane napomnieniem, otrzymuje karę wychowawczą w
postaci czasowego wykluczenia z gry, zgodnie z zasadami Unifikacji Rozgrywek
Młodzieżowych PZPN.

3. W Art. 12 w ust. 19 (str. 244) dodano sformułowanie: „(nie dotyczy rozgrywek Junior E, F,
G)”. Aktualne brzmienie ust. 19:
19. Zawodnik, który został ukarany czasowym wykluczeniem z gry, nie może być w czasie
odbywania kary wymieniony na innego zawodnika (nie dotyczy rozgrywek Junior E, F, G).

