REGULAMIN

ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO
IV LIGI, KL. OKRĘGOWEJ, KL. “A” “B” I “C” SENIORÓW,
JUNIORÓW, JUNIORÓW MŁODSZYCH, TRAMPKARZY
I MŁODZIKÓW
OPOLSKIEGO ZWIĄZKU
PIŁKI NOŻNEJ

Przyjęty przez
Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 13.07.2009 r.

OPOLE : Lipiec 2009

1

\

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu w terminach ustalonych przez Wydział Gier
w oparciu o następujące przepisy:
− Przepisy gry w piłkę nożną;
− Uchwałę Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3/7.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną
(z późniejszymi zmianami);
− Uchwałę Zarządu PZPN nr V/37 z dnia 29.09.2000 r o członkostwie
− Uchwałę nr 18/2008 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz
niższych klas rozgrywkowych
− Uchwałę nr 3 z dnia 17.02.2009 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów
posiadających tylko drużyny młodzieżowe
− Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 29 czerwca 1992r. w sprawie Statusu Polskich Piłkarzy oraz zmian
przynależności klubowej (tekst jednolity z dnia 14.07.2006 roku);
− Uchwałę nr III/21 z dnia 26 lipca 2002 r w spr. zasad regulacji stosunków między Klubem a zawodnikiem o
statusie amatora
− Regulamin Dyscyplinarny PZPN z dnia 8 czerwca 2000 roku (tekst jednolity z dnia 30.06.2005 roku);
− Regulamin Dyscyplinarny OZPN z dnia 13.07.2009
− Ustawę o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009 (Dz. U Nr 09.62.504.)
§2
W rozgrywkach biorą udział kluby, które uzyskały licencję danej klasy rozrywkowej na sezon 2009/2010 i
są członkami OZPN.
§3
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1. Opolski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w następujących klasach:
•

seniorzy:
o IV liga
o klasa okręgowa
o klasa A
o Puchar Polski wg uzupełniającego regulaminu w celu wyłonienia zespołów do rozgrywek
centralnych

• juniorzy:
o opolska liga juniorów
o druga liga juniorów
o liga juniorów młodszych
•

trampkarze:
o klubowe mistrzostwo związku

2. Podokręgi Opolskiego Związku Piłki Nożnej prowadzą rozgrywki w następujących klasach:
• seniorzy:
o klasa B
o klasa C
o Puchar Polski w celu wyłonienia zespołu do rozgrywek na szczeblu związku
•

juniorzy:
o A klasa
o B klasa

•

trampkarze:

•

mistrzostwo podokręgu

•

młodzicy

•

Podokręg może prowadzić rozgrywki futsalu wg odrębnych regulaminów.
§4

Prowadzone rozgrywki mają na celu ustalenie kolejności drużyn w klasach o których mowa w § 3 i wyłonienie
zespołów do ewentualnego awansu lub spadku.
§5
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Rozgrywki prowadzone są w okresie jesień – wiosna w terminach ustalonych przez OZPN i Podokręgi.
§6
W razie nie rozegrania zawodów lub ich przerwania przez sędziego i niedokończenia, stosowne decyzje
podejmie Wydział Gier OZPN lub Wydział Gier i Dyscypliny Podokręgu.
II ORGANIZATOR
§7
Zawody piłki nożnej w Województwie Opolskim prowadzi z upoważnienia Zarządu OZPN, Wydział Gier OZPN
i Wydziały Gier i Dyscypliny Podokręgu .

§8
Wydział Gier OZPN i Wydział Gier i Dyscypliny Podokręgu opracowują terminarze rozgrywek, przyjmują
zgłoszenia zawodników i uprawniają ich do gry, weryfikują wyniki, prowadzą tabele, rozpatrują protesty w
sprawach związanych z rozgrywkami a także czuwają nad przestrzeganiem obowiązującego regulaminu
OZPN.
§9

1. Wydział Gier OZPN i Wydział Gier i Dyscypliny Podokręgu prowadzą rozgrywki we wszystkich klasach
i grupach wiekowych ustalonych przez OZPN.
2.

W zawodach mistrzowskich i pucharowych dany klub mogą reprezentować wyłącznie zawodnicy
zgłoszeni i uprawnieni do gry przez organ prowadzący rozgrywki

3. Zawodnik może być zgłoszony i potwierdzony do gry, jeśli ukończył 7 lat, przedłoży pisemną zgodę
rodziców (opiekunów prawnych) do klubu sportowego i spełni warunki wynikające z przepisów
regulaminowych. Zawodnicy do lat 18 potwierdzani są za zgodą rodziców ( opiekunów prawnych) na
karcie zgłoszenia.
4. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach Wydział Gier OZPN może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika – reprezentanta
kraju po ukończeniu 15 roku życia w razie istnienia zgody rodziców lub prawnych opiekunów oraz
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pozytywnej opinii Wydziału Szkolenia PZPN i przychodni sportowo-lekarskiej.
III MIEJSCE ZAWODÓW
§ 10

1. Zawody mistrzowskie i pucharowe muszą odbywać się na boiskach zweryfikowanych i posiadających
licencje na dany sezon w danej klasie rozgrywkowej.
2.

Weryfikację boisk przeprowadzają Komisje w składzie których powinni być przedstawiciele Komisji
Licencyjnej, Wydziału Gier i Kolegium Sędziów. Weryfikacja dokonywana jest przed rozpoczęciem
nowego sezonu rozgrywkowego chyba że w innym terminie nastąpiły zmiany w strukturze objętej
wymogami weryfikacji ( np. wymiana bramek ).

3.

Weryfikacje boisk dokonują komisje z udziałem przedstawicieli:
•

od I ligi do IV ligi – przedstawiciele Komisji Licencyjnej, Wydziału Gier oraz Kolegium Sędziów
OZPN.

•

od klasy Okręgowej do klasy C i drużyny młodzieżowe– przedstawiciele Wydziału Gier i Dyscypliny,
Zespołu ds. licencji oraz Kolegium Sędziów Podokręgu.

4.

Weryfikacji boiska od I ligi do IV ligi dokonuje się raz w roku, a od klasy Okręgowej do klasy C co dwa lata
przed rozgrywkami. Może być dokonana rekontrola weryfikacji. Dokonuje jej komisja wytypowana przez
Zarząd Związku. Jej wnioski są ostateczne i powinny być wprowadzone w życie w wyznaczonym
terminie.

5.

Protokół weryfikacji boiska we wszystkich klasach rozgrywkowych winien być udostępniony sędziom,
obserwatorom i delegatom na każde ich żądanie. Brak aktualnej weryfikacji spowoduje niedopuszczenie
do rozegrania zawodów przez sędziego a gospodarz zostaje ukarany walkowerem.

6.

Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub gospodarza zawodów, wpisany do
terminarza gier na pierwszym miejscu.

7.

Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie odbyły się, ponosi konsekwencje
regulaminowe, oraz pokrywa

koszty związane z przyjazdem na zawody sędziów, obserwatorów,

delegatów i drużyny gości.
8.

O przydatności boiska do rozgrywania zawodów w danym dniu decyduje sędzia tych zawodów.

9.

W spotkaniach rozgrywanych na neutralnym boisku, obowiązek gospodarza przyjmuje strona wyznaczona
przez związek.

10. W strefie technicznej boiska obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
IV UCZESTNICY ZAWODÓW
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§ 11
1. Drużyny piłkarskie, biorące udział w rozgrywkach OZPN powinni prowadzić uprawnieni i licencjonowani
trenerzy, zgodnie z Uchwałą nr VII/190 z dnia 6 maja 2009
2. W zespołach uczestniczących w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych mają prawo występować
zawodnicy zgłoszeni do ewidencji zawodników PZPN posiadający karty zawodnicze Extranet lub
warunkowo starego typu oraz zawodnicy do 12 lat zarejestrowani na starych zasadach i uprawnieni przez
Wydział Gier OZPN i Wydział Gier i Dyscypliny Podokręgu. Celem uzyskania uprawnień do gry dla
zawodników na dany sezon, Kluby przedkładają do potwierdzenia listy zawodników wraz z kartami
zawodników w Wydziale Gier OZPN lub Wydziale Gier i Dyscypliny Podokręgu.
3. Listy zawodników do uprawnienia winny być nadesłane do OZPN i Podokręgu na 14 dni przed
rozpoczęciem rozgrywek.

Muszą one być sporządzone oddzielnie dla każdej klasy rozrywkowej

w porządku alfabetycznym z podaniem numeru ewidencji ( stary system lub Extranet ) , datę urodzenia i
poprzedni klub. Kluby posiadające w tej samej klasie 2 drużyny ( lub więcej ) muszą przedłożyć oddzielne
listy zawodników z podziałem na odrębne składy dla poszczególnych drużyn.
4. Uprawnienie do gry może uzyskać jedynie zawodnik posiadający elektroniczną kartę zawodnika lub
warunkowo starą kartę zawodniczą.
5. Za wykazy wszystkich klas rozrywkowych przed rozpoczęciem sezonu obowiązuje zryczałtowana opłata
według załącznika nr 1 Regulaminu Rozgrywek.
6. Do każdego klubu może być potwierdzona dowolna liczba zawodników- obcokrajowców. Uprawnienie
może nastąpić jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi dotyczącymi legalizacji pobytu
i zatrudnienia.
7. Zawodnik cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony tylko jako zawodnik
profesjonalny.
W celu uprawnienia zawodników obcokrajowców niezbędne jest przedstawienie certyfikatu transferowego
macierzystej federacji narodowej
8. W meczu mistrzowskim w zespole IV Ligi i klasy Okręgowej musi brać udział 2-ch zawodników
młodzieżowych, w klasie “A” 1-den zawodnik młodzieżowy rocznik 1989 i młodsi pod rygorem utraty
punktów walkowerem.
Uznaje się, iż zawody należy zweryfikować jako przegraną 0-3 na niekorzyść drużyny, w której z winy
klubu w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od wymaganej liczba zawodników
młodzieżowych. Od uznania winy klubu należy odstąpić w sytuacjach losowych, w których nie można
dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na zawodnika młodzieżowego (np. ukaranie czerwoną
kartką lub kontuzja po wykorzystaniu limitu zmian).
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§ 12

1. Drużyna, która w trakcie trwającego sezonu nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych spotkań,
zostanie wyeliminowana z rozgrywek automatycznie i niezależnie od sankcji finansowych zdegradowana
o 2 klasy niżej bez względu na ilość zdobytych punktów.
2. Weryfikacja 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.
3. Wg wykładni PZPN meczem rozegranym uznawany jest każdy mecz zweryfikowany przez Wydział Gier
natomiast mecz do którego drużyna nie przystąpi jest meczem nierozegranym.
§ 13
1. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej klasy, rezygnuje
z dalszego uczestnictwa w następnym sezonie będzie mogła grać o dwie klasy niżej.
2.

Drużyny startujące w rozgrywkach mistrzowskich mogą rozgrywać zawody tylko pod nazwą klubu do
których należą.

3. Drużyny tworzone w Klubach nowo powstałych i drużyny nowo tworzone w Klubach będących członkiem
OZPN, rozpoczynają rozgrywki od najniższej klasy rozgrywkowej danej kategorii
§ 14
Ogólne zasady łączenia się klubów bądź zmiany nazwy będą odbywały się na podstawie uchwały Zarządu
PZPN nr 5/37 z dnia 29.09.2000 r. o członkostwie:
1. Dopuszcza się łączenie klubów, które posiadają jednakową podstawę prawną powstania, tj: są
Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej lub Sportowymi Spółkami Akcyjnymi.
2. W razie połączenia się klubów tej samej klasy rozrywkowej nowo powstały klub zatrzymuje dotychczasową
klasę.
3. W razie łączenia się klubów różnych klas rozrywkowych powstały klub może występować w jednej z klas
dotychczasowych klubów o czym decyduje stosowna uchwała łączących się klubów.
4. Zasadę o której mowa w pkt. 3, stosuje się odpowiednio w razie połączenia się Klubów III ligi i ewentualnie
niższych klas rozrywkowych oraz w przypadku połączenia klubów występujących w tych niższych klasach.
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5. Połączenia o których mowa w pkt. 2, 3 i 4 dokonywać mogą: Klub z klubem lub klub

z sekcją piłki nożnej

innego klubu, których siedziby znajdują się na terenie OZPN.
6. Połączenie się może nastąpić po zakończeniu sezonu rozrywkowego najpóźniej jednak na 14 dni przed
rozpoczęciem nowego sezonu rozgrywkowego.
7. Nowo powstały klub zobowiązany jest do uregulowania wszystkich zaszłości finansowych łączących się
klubów.
8. Wszyscy zawodnicy łączących się klubów, stają się członkami nowo powstałego klubu.
9. W celu skutecznego wstąpienia nowopowstałego w wyniku połączenia klubu do rozgrywek piłkarskich
należy złożyć do OZPN następujące dokumenty:
•

Uchwały Walnych Zebrań Członków lub Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy o połączeniu się
klubów;

•

Uchwały OZPN o wykreśleniu z listy członków związku i PZPN łączących się klubów;

•

Postanowienie właściwego sądu lub decyzja starostwa o wpisie nowopowstałego stowarzyszenia
Kultury Fizycznej lub Sportowej Spółki Akcyjnej do rejestru;

•

Wyciąg z rejestru sądowego lub starostwa;

•

Oświadczenie nowo powstałego klubu o przyjęciu ogółu praw i obowiązków majątkowych oraz
niemajątkowych łączących się klubów;

•

Wniesienie opłaty wpisowego w wysokości określonej przez OZPN.
§ 15

1. Warunkiem dopuszczenia i udziału w rozgrywkach poszczególnych klas jest posiadanie niżej
wymienionych drużyn młodzieżowych: juniorów, juniorów młodszych, trampkarzy, młodzików do sezonu
2009/2010 lecz nie mniej niż:
IV liga
Klasa okręgowa
Klasa „A”
Klasa „B”

-

2 zespoły
2 zespoły
1 zespół
1 zespół

Upoważnia się Zarząd Podokręgu o wyjątkowe zwalnianie klubów Klasy „B” z posiadania

zespołu

młodzieżowego.

2. W przypadku wycofania w trakcie rozgrywek jednej z drużyn młodzieżowych lub nie rozegrania przez taką
drużynę trzech spotkań, wobec klubu, (organizacji sportowej) będą podejmowane stosowne sankcje
dyscyplinarne łącznie z cofnięciem ważności licencji do danej klasy rozgrywek.
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§ 16
Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozrywkowych, może wystawić swoich zawodników do gier
o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:
1. Jeżeli w tym samym terminie drużyna wyższej klasy gra spotkanie mistrzowskie, pozostali zawodnicy tej
klasy mogą grać w zawodach niższej klasy.

2. Jeżeli drużyna wyższej klasy nie rozgrywa w danym terminie zawodów o mistrzostwo, zawodnicy tej
drużyny, którzy grali w poprzedniej kolejce mistrzowskiej więcej niż połowę meczu nie mogą uczestniczyć
w grach niższej klasy w tym terminie. Prawo do gry w drużynie niższej klasy, przysługuje im dopiero
w następnej kolejce (terminie) mistrzostw tej klasy.

3. Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 spotkań z całego sezonu
w drużynach wyższej klasy.
4. Z zastrzeżeniem treści punktu 5 – zawodnik nie może grać w różnych drużynach swego klubu w tym
samym dniu lub dzień po dniu, przepis ten nie dotyczy bramkarzy, którzy mogą rozgrywać pełny mecz.
5. Zawodnicy seniorzy, którzy rozegrali nie więcej niż połowę meczu, mogą występować w drużynie klasy
równoległej, wyższej lub niższej w tym samym dniu, lub następnym, rozgrywając pełny mecz.

6. Zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w co najwyżej dwóch zawodach
w zespołach tego samego klubu w wymiarze łącznym czasu, odpowiadającym jednym zawodom w klasie
rozgrywkowej, do której zawodnik został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową (przepis ten nie dotyczy
bramkarza)
7. W wypadku przełożenia zawodów na inny termin, powyższe zasady stosowane są w odniesieniu do
nowego terminu a nie do terminu pierwszego.
8. Postanowienia punktu od 1 do 3 nie dotyczą juniorów.
§ 17

1. Kapitanom drużyn przysługuje prawo żądania sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział
w zawodach do momentu zakończenia zawodów. Podstawowym dokumentem sprawdzenia uprawnień do
gry i tożsamości jest potwierdzona lista zgłoszeń i dowód tożsamości ze zdjęciem.

2. Kapitanom drużyn, którzy ukończyli 18 lat i posiadają dowód tożsamości, przysługuje prawo żądania
sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach do momentu zakończenia zawodów.
Jeżeli kapitanem drużyny jest zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia oraz w drużynach juniorów,
juniorów młodszych, trampkarzy i młodzików, prawo żądania sprawdzenia tożsamości przysługuje
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pełnoletniemu kierownikowi lub trenerowi drużyny do momentu zakończenia zawodów.
Żądanie sprawdzenia tożsamości po zakończeniu zawodów nie będą przyjmowane i rozpatrywane przez
sędziego.

3. W przypadku gdy sędzia zawodów ma wątpliwości co do tożsamości zawodnika, biorącego udział
w zawodach lub ma wątpliwości co do autentyczności karty zawodnika, zawodnik jest zobowiązany na
żądanie sędziego przedstawić ważny dokument tożsamości z aktualną fotografią;
4. Zawodnik uczestniczący w zawodach musi posiadać przy sobie aktualny dowód tożsamości

• pełnoletni - dowód osobisty, paszport,
• niepełnoletni - legitymacja szkolna, paszport, tymczasowy dowód osobisty
W przypadku gdy zawodnik nie posiada ważnego dokumentu tożsamości nie może być dopuszczony do gry w
danych zawodach.
Decyzja o potwierdzeniu tożsamości zawodnika należy wyłącznie do sędziego i jest ostateczna.
§ 18
Kapitanowie drużyn zobowiązani są przed każdymi zawodami dostarczyć sędziemu zaświadczenia
okresowych badań lekarskich (karty zdrowia) wszystkich wpisanych do sprawozdania zawodników. Fakt ten
sędzia potwierdza odnotowaniem w sprawozdaniu zawodów. Piłkarz nie posiadający aktualnych badań
lekarskich nie może być dopuszczony do udziału w zawodach.
§ 19
1.Zawodnicy pod groźbą sankcji dyscyplinarnych muszą występować w koszulkach z numerem
odpowiadającym zapisowi w protokole zawodów.
2. Zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych przystępujący do gry muszą posiadać ochraniacze.
V ZASADY AWANSU I SPADKU NA SEZON 2009/2010
§ 20
1. IV liga składa się z 16 zespołów. Z IV ligi do III ligi awansuje mistrz i wicemistrz.

2. Z IV ligi spadają drużyny zajmujące 15 i 16 miejsce oraz dodatkowo drużyny w zależności od ilości
spadających z III ligi

3. Z klasy Okręgowej do IV ligi awansują mistrz i wicemistrz z obu grup.
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4. Z klasy Okręgowej spada tyle drużyn aby po uzupełnieniu ich przez drużyny awansujące z klasy A
i awansie do IV ligi liczyła ona 32 drużyny rozgrywające zawody w dwóch grupach po 16 drużyn.

5. Z klasy A do klasy Okręgowej awansują mistrzowie i wicemistrzowie wszystkich grup.
6. Awans do Klasy A uzyskują mistrzowie Klasy B
z Podokręgu Opole - 3 drużyny
Z Podokręgu Nysa – 3 drużyny
z Podokręgu Strzelce Opolskie – 2 drużyny
z Podokręgu Kluczbork – 2 drużyny
z Podokręgu Kędzierzyn-Koźle, Głubczyc, Prudnika, Brzegu i Olesna po 1 drużynie.
7. Z Klasy A spada tyle zespołów, by po jej uzupełnieniu przez mistrzów Klasy B i awansie do klasy
Okręgowej liczyła 56 drużyn podzielnych na 4 grupy po 14 drużyn.

8. Podział na grupy w klasie „B” i „C” dokonują Zarządy Podokręgu na wniosek WG i D Podokręgu
według zgłoszeń do rozgrywek, z założeniem minimum 10 zespołów klasy B w grupie, a w Klasie C
o ilości zespołów decyduje Zarząd Podokręgu w grupie. Regulamin Rozgrywek Piłkarskich
o mistrzostwo klasy „B” i „C” stanowi załącznik nr 2 opracowany przez Podokręg.
9. Przy wycofaniu drużyny lub więcej przez kluby w danej klasie po zakończeniu rozgrywek, to o tę liczbę
zmniejsza się spadek w danej klasie i klasach niższych.
10. Do klasy A przy rezygnacji mistrza awansuje kolejna drużyna najwyżej sklasyfikowana.
§ 21
1. Rozgrywki opolskiej ligi juniorów prowadzi się w jednej grupie liczącej 16 zespołów.

2. W sezonie 2009/2010 występują juniorzy urodzeni 1991r. i młodsi, zgłoszeni i potwierdzeni do danego
klubu.
3. Czas gry 2 x 45 minut.

4. W rozgrywkach juniorów młodszych występują zawodnicy urodzeni w 1993r. i młodsi. Czas gry 2 x 40
minut.
5. Rozgrywki są prowadzone w 2 grupach systemem czterorundowym. Mistrzowie grup spotykają się na
neutralnym boisku w meczu o mistrzostwo województwa.

6. Za pierwsze miejsce drużyna uzyskuje tytuł mistrza województwa i bierze udział w rozgrywkach
o mistrzostwo Polski.
7. Nagrodą za mistrzostwo opolskiej ligi juniorów i ligi juniorów młodszych jest puchar, medale i stroje
piłkarskie.

8. W sezonie 2009/2010 z opolskiej ligi juniorów spada tyle zespołów aby awans uzyskały mistrzowie
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czterech grup II ligi juniorów.

9. Juniorzy i juniorzy młodsi legitymują się elektronicznymi kartami zawodników, lub starymi kartami zgłoszeń
a w sytuacjach wątpliwych należy postępować zgodnie z § 17 .

10. W meczach finałowych rozstrzygających o tytule mistrza rozgrywek juniorów młodszych, w razie remisu w
nominalnym czasie gry, dopuszcza się rozstrzygnięcie dogrywką 2 x 10 min. a jeśli jest ona remisowa,
rzutami karnymi. W rozgrywkach finałowych trampkarzy i młodzików, po zakończonym remisem
nominalnym czasie gry rozstrzygnięcie powinno zapaść rzutami karnymi.

§ 22
Rozgrywki II ligi juniorów w sezonie 2009/2010 prowadzone są w 4-ch grupach terytorialnych po 14 drużyn
w grupie, z których mistrzowie awansują do opolskiej ligi juniorów.
Rozgrywki od sezonu 2009/2010 prowadzi Wydział Gier OZPN.
Do klasy A juniorów spadają drużyny, które zajmą 14,13 i 12 miejsce w tabeli oraz jedna drużyna z 11-go
miejsca, która będzie miała najmniejszą ilość zdobytych punktów, przy równej ilości punktów gorszą różnicą
bramek a przy dalszej równości mniejsza ilość zdobytych bramek.
Awans do II ligi juniorów uzyskują mistrzowie klasy “A” juniorów z Podokręgów: Opole 3 drużyny, Strzelce 2
drużyny, Nysa 2 drużyny pozostałe Podokręgi po 1-dnej drużynie.
Podział drużyn w grupie jest ruchomy.
§ 23

1. Rozgrywki trampkarzy w sezonie 2009/2010 będą rozegrane w Podokręgach. Mistrzowie Podokręgów
oraz dodatkowo drugie drużyny z Podokręgów Opole, Nysa, Strzelce Op. rozegrają spotkanie
o mistrzostwo województwa. Czas gry 2 x 35 minut.
2. Drużyna trampkarzy, która zajmie pierwsze miejsce uzyskuje tytuł mistrza województwa i otrzymuje
puchar, medale i stroje piłkarskie. Wicemistrz otrzymuje puchar i medale.

3. W sezonie 2009/2010 w drużynie trampkarzy mogą występować zawodnicy urodzeni w 1995r. i młodsi.
4. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze.
5. Trampkarze legitymują się elektronicznymi kartami zawodników, lub starymi kartami zgłoszeń a
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w sytuacjach wątpliwych należy postępować zgodnie z § 17.

§ 24

1. Rozgrywki w lidze młodzików prowadzone są przez Podokręgi. W sezonie 2009/2010 w drużynie
młodzików mogą występować zawodnicy urodzeni w 1997r. i młodsi. Czas gry 2 x 30 minut.
2. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze.
3. Zawodnicy odbywają spotkania w obuwiu miękkim.

4. Mistrzowie Podokręgów oraz dodatkowo drugie drużyny z Podokręgów Opole, Nysa rozegrają spotkanie
o mistrzostwo województwa. Drużyna młodzików, która zajmie pierwsze miejsce uzyskuje tytuł mistrza
województwa, otrzymuje puchar, medale i stroje piłkarskie. Za zdobycie drugiego miejsca puchar i medale
za trzecie miejsce medale.

5. Młodzicy legitymują się kartami zgłoszeń a w sytuacjach wątpliwych należy postępować zgodnie z § 17.
Począwszy od sezonu 2010/2011 przewiduje się reorganizację rozgrywek młodzieżowych co będzie miało
bezpośredni wpływ na awanse i spadki w tych grupach rozgrywkowych.

VI ORGANIZACJA ZAWODÓW
§ 25

1. Sędziów do prowadzenia zawodów mistrzowskich w IV lidze, w klasie okręgowej, w klasie A i
opolskiej lidze juniorów wyznacza Kolegium Sędziów OZPN. Sędziami głównymi i sędziami
asystentami w rozgrywkach prowadzonych na szczeblu OZPN mogą być tylko sędziowie, którzy
są zatwierdzeni tylko do tych klas rozgrywkowych. Sędziów na zawody prowadzone przez
Podokręg wyznacza Kolegium Sędziów Podokręgu. Sędziami głównymi i sędziami asystentami w
rozgrywkach prowadzonych na szczeblu Podokręgu mogą być sędziowie, którzy są zatwierdzeni
na aktualny sezon na szczeblu Podokręgu lub Okręgu.
Sędziowie zobowiązani są do uczynienia wszystkiego, aby zawody prowadzić nawet w przypadku
spóźnienia się jednej z drużyn w przypadku gdy druga jest jeszcze na obiekcie.
2. Jeżeli drużyna zostaje zdekompletowana w wyniku kontuzji, i na boisku zostaje mniej niż 7
zawodników, sędzia prowadzący zawody ma obowiązek po konsultacji z zawodnikiem,
kierownikiem drużyny lub trenerem dokonanie dokładnego opisu każdej kontuzji w Sprawozdaniu.
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Na wezwanie WG OZPN lub WGiD Podokręgu zawodnik ma obowiązek przedstawienia
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego kontuzję i /lub jej leczenie.
§ 26
1.

Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia związkowy z jakichkolwiek powodów jest
nieobecny, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na pięć minut przed godziną rozpoczęcia
zawodów zawiadomić kapitana drużyny gości, wzywając go do przedstawienia kandydata do
prowadzenia spotkania i przeprowadzić losowanie kandydatów z obu stron, jeżeli z przedstawionych
kandydatów nie ma sędziego związkowego.

2.

Niezależnie od sposobu wyznaczenia sędziego z wyboru, zawody muszą być przeprowadzone jako
mistrzowskie a jakakolwiek umowa Kapitanów drużyn (stron) jest nieważna.

3.

Sprawozdanie z zawodów prowadzonych przez sędziego z wyboru musi być sporządzone i natychmiast
po zawodach podpisane przez prowadzącego spotkanie sędziego z wyboru, Kapitanów drużyn, trenerów
drużyn i kierowników drużyn , następnie oddane gospodarzowi zawodów który obowiązany jest przesłać
je listem poleconym do OZPN w terminie 48 godzin po zawodach. Równocześnie Kierownik drużyny
gości jest zobowiązany w tym samym terminie przesłać do OZPN pisemną informację o wyniku
spotkania. Brak sprawozdania lub informacji spowoduje nałożenie na winnych kary pieniężne i
zweryfikowanie meczu walkowerem.
§ 27

1. Drużyny seniorów mają prawo do wymiany czterech zawodników przez cały okres gry.
2. W drużynach juniorów i juniorów młodszych dozwolona jest wymiana siedmiu piłkarzy.
3. W zespołach trampkarzy dozwolona jest wymiana siedmiu piłkarzy.
4. W zespołach młodzików dozwolona jest wymiana zwrotna siedmiu zawodników.
§ 28

1. Zawody rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez WG OZPN i Wydział Gier i Dyscypliny
Podokręgu podanych w oficjalnym terminarzu.
2. Terminy zawodów:
•

sobotni w IV lidze, klasie okręgowej i Opolskiej Lidze Juniorów można traktować jako jeden
z niedzielą,
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•

niedzielny w klasie A, B i C, juniorów i trampkarzy można traktować jako jeden z sobotą, bez
odrębnej zgody przeciwnika, powiadamiając drużynę przeciwnika oraz odpowiednio Wydział Gier
OZPN

lub

WG

i

D

Podokręgu

i Kolegium Sędziów na 14 dni przed zawodami.
3. Zawody seniorów i juniorów nie mogą być rozgrywane przed godziną dziesiątą.

4. Terminy spotkań z soboty lub niedzieli w poszczególnych klasach tak seniorów jak i drużyn
młodzieżowych mogą być przeniesione na inny termin na wniosek zainteresowanych – przez Wydział Gier
OZPN lub Wydział Gier i Dyscypliny Podokręgu tylko w nadzwyczajnych przypadkach z zachowanie 14-to
dniowego okresu powiadomienia zainteresowanych o podjętej decyzji.
a. W szczególnych przypadkach, Wydział Gier OZPN lub Wydział Gier i Dyscypliny Podokręgu może
dokonać przesunięcia terminu zawodów w terminie krótszym niż 14 dni przed zawodami. Wnioskujący
zmianę zobowiązany jest do dokonania wpłaty na rzecz OZPN w kwocie:
- IV liga

500 zł

- klasa okręgowa 400 zł
- Klasa A i Opolska liga juniorów – 300 zł
- klasa B,C i II liga juniorów – 200 zł
- Liga juniorów młodszych, Klasa A i B juniorów – 100 zł
Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do pisma z wnioskiem o zmianę
5. Wydział Gier OZPN i Wydziały Gier i Dyscypliny Podokręgów wyznaczają jednakowy dla wszystkich
drużyn termin rozgrywania dwóch ostatnich kolejek rozgrywek.
6. Związek zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zawodów lub dokonanie zakazu gier.
§ 29

1. Klub organizator zawodów posiada (pod karą grzywny ) szczegółowo określone w wymogach licencyjnych
poszczególnych klas rozgrywkowych obowiązki do których należą przede wszystkim:
a) powiadomienie w terminie 14-tu dni przed imprezą (meczem) służby medyczne, policję;
b) zapewnienia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie boiska;
c) przygotowanie zgodnie z przepisami gry, boiska i szatni dla wszystkich zainteresowanych stron;
d) utrzymania porządku przed, w czasie i po zawodach;

e) wypełnienia sprawozdania zawodów w części dotyczącej składu zespołu, wpisując czytelnie imiona
i nazwiska zawodników. Sprawozdanie podpisuje kapitan i kierownik drużyny;
f) zradiofonizowania obiektu (dotyczy rozgrywek IV ligi

g) zabezpieczenia spikera imprezy (z obowiązku tego są zwolnieni organizatorzy meczów drużyn
młodzieżowych oraz klasy okręgowej „A”, „B” i „C”)
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h) dostarczenia sędziom:
•

informacji organizatora zawodów

•

imiennej listy porządkowych posiadających na ramieniu opaski z numerami, jak na wykazie
dostarczonym sędziemu w ilości nie mniej niż: IV liga - 10 osób, klasa okręgowa – 8 osób,
klasy niższe – 6 osób (w zależności od potrzeb – rangi, liczba porządkowych może być
zwiększona)

i)

zapewnienie widzom odpowiedniego dojścia do widowni jak również jej łatwego opuszczenia;

j)

wydzielenie przejść dla sędziów i zawodników oraz zapewnienie zawodnikom towarzyszącym im
członkom kierownictwa ekipy i sędziom, bezpiecznego dojścia do boiska i zejścia z boiska;

k) zapewnienie miejsc, specjalnie wydzielonych dla przedstawicieli publikatorów, dziennikarzy
z legitymacjami Klubu dziennikarzy sportowych;
l)

zapewnienie pełnej ochrony osobistej sędziom i zawodnikom, zarówno przed zawodami, w czasie ich
trwania i po zawodach, aż do odpowiedniej stacji PKP lub przystanku PKS;

m) odpowiedniego zabezpieczenia szatni dla sędziów i przeciwnika;
n) zabezpieczenie

transportu

(samochodu)

umożliwiającego

odwiezienie

każdego

osobnika

przebywającego na obiekcie do najbliższego punktu medycznego;
n) zabezpieczenie toalet dla widowni, zawodników i sędziów;
o) wydzielenie i zabezpieczenie miejsc dla autokarów drużyny gości i osób funkcyjnych;

p) wyposażenia obiektu sportowego w tablice informacyjne i regulamin stadionu w oparciu o ustawę
o bezpieczeństwie imprez masowych;
r) oznaczenie punktów sanitarnych.
§ 30
1. Każdy Klub odpowiedzialny jest za postawę swych przedstawicieli w tym działaczy, trenerów, zawodników
i pracowników.
2. Wszystkie osoby ujęte w załączniku do sprawozdania z zawodów są obowiązane do noszenia
identyfikatorów w widocznym miejscu (ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pełnioną funkcją).
3. Działalność przedstawicieli Klubów na boisku lub poza nim sprzeczna z etyką sportową, rzucającą cień na
dobrą opinię sportu piłkarskiego, a w szczególności stwierdzone przypadki niesportowe postawy, ambicji
woli walki, może stanowić podstawę do weryfikacji spotkania oraz wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego.
§ 31
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Opolski Związek Piłki Nożnej nie bierze odpowiedzialności za szkody i nieszczęśliwe wypadki członków ekip,
wynikłe lub powstałe w czasie zawodów i po nich.
§ 32
Za niestawienie się na zawody mistrzowskie stosowane będą sankcje w postaci weryfikacje meczu
walkowerem z przyznaniem 3 punktów na korzyść drużyny przeciwnej oraz kary finansowej określonej
w regulaminie dyscyplinarnym.
§ 33
Kapitan drużyny obowiązany jest nosić na lewym rękawie widoczną opaskę z literą „K”

§ 34
OZPN może delegować na zawody swego przedstawiciela, udzielenie mu delegacji oficjalnego obserwatora.
§ 35
Z przebiegu zawodów sporządzane jest Sprawozdanie. Sporządza je sędzia główny zawodów lub w razie
nieobecności sędziego związkowego, przygodny prowadzący zawody.

a) Od sezonu rozgrywkowego 2009/2010 w rozgrywkach Opolskiego związku Piłki Nożnej obowiązuje
nowy oficjalny formularz Sprawozdania PZPN, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

b) Sprawozdanie w odpowiednich rubrykach podpisują: sędzia ( sporządzający ) , kierownicy drużyn,
trenerzy drużyn i kapitanowie drużyn
c) Do Sprawozdania wpisuje się wszystkich jego uczestników ( zawodników ) nawet jeśli przed
rozpoczęciem zawodów nie są oni jeszcze obecni. Po rozpoczęciu zawodów dopisywanie zawodników
jest niedopuszczalne.
d) Za prawdziwość danych podanych w Sprawozdaniu odpowiada kierownik drużyny.
§ 36
1. Weryfikacje zawodów odbywają się w ciągu 7 dni od przeprowadzonych zawodów o ile nie zachodzi
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potrzeba dodatkowych wyjaśnień.

2. Przyczyny nie zweryfikowania lub zmiany rezultatu meczu (wyniku weryfikacji), będą podawane
w specjalnym komunikacie, biuletynie lub piśmie.
3. Po ogłoszeniu weryfikacji zawodów w ciągu 14 dni przysługuje stroną prawo do wniesienia odwołania do
Komisji Odwoławczej OZPN.
4. Zatwierdzone decyzje Wydziału Gier OZPN i Wydziału Gier i Dyscypliny Podokręgu oraz weryfikacje stają
się obowiązujące po 14 dniach od daty ogłoszenia jeżeli nie wniesiono odwołania.
§ 37

1. Każda drużyna rozgrywa w sezonie (cyklu rozrywkowym) dwa spotkania jedno u siebie, jako gospodarza,
drugie u przeciwnika, występując w roli gościa. Dopuszcza się rozgrywanie zawodów w systemie dwóch
meczy w rundzie jesień i rundzie wiosna. Decyzje podejmuje WG i D Podokręgu.
2. W rozgrywkach wszystkich klas i grup wiekowych za każde wygrane spotkanie przyznaje się trzy punkty,
za remis jeden punkt, i za przegrane zero punktów.
3. Za walkower przyznaje się wynik 3:0 i trzy punkty
VII OPIEKA MEDYCZNA
§ 38
Zawodnicy uprawiający piłkę nożną zobowiązani są:
1. Poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego zgłoszenia do Klubu,
przy czym decyzja odnośnie dopuszczania do uprawiania sportu piłki nożnej musi być odnotowane na
karcie zgłoszenia oraz w wydanej zawodnikowi książeczce sportowo-lekarskiej.
2.

Przeprowadzić okresowe badania lekarskie, których wyniki są odnotowane w książeczce sportowolekarskiej zawodnika.

3.

Poddać się badaniu kontrolnym w odstępach nie dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali
wcześniejszego terminu przeprowadzenia badań.
§ 39

1. Gospodarze spotkań zobowiązani są do zabezpieczenia obecności podczas całego meczu przedstawicieli
służby zdrowia (lekarz, sanitariusz, pielęgniarz) lub co najmniej osoby przeszkolonej w zakresie udzielania
pierwszej pomocy osobie poszkodowanej

i posiadającej odpowiedni dokument.
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2. Gospodarze spotkań piłki nożnej wszystkich klas rozrywkowych mają obowiązek posiadania na obiekcie
sportowym i znajdującym się miejscu dostępnym (oznaczonym) w każdej chwili apteczki, noszy, koca
i telefonu , umożliwiających udzielenie pierwszej pomocy.
VIII OCENA WYNIKÓW
§ 40
1. Kolejność zespołów w tabeli bez względu na klasę, ustala się według ilości zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przy dwóch zespołach o kolejności decyduje :
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach po między tymi zespołami;

b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami
w spotkaniu tych drużyn;
c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły FIFA, że bramki strzelone na wyjeździe,
korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami

w spotkaniach tych drużyn;

d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu;
e) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego cyklu;

f) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości 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, c – a jeżeli one nie rozstrzygną w kolejności, zarządza się
spotkanie barażowe na neutralnym boisku wyznaczonym przez OZPN.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły, przeprowadza się dodatkową
punktację pomocniczą, wyłącznie między zainteresowanymi drużynami i na tej podstawie ustala się
kolejność. W przypadku równej liczby punktów w punktacji pomocniczej przez dwie lub więcej drużyn
stosuje się zasady w punkcie 2.
IX SPRAWY DYSCYPLINARNE
§ 41
Klub ukarany dyskwalifikacją nie może brać udziału w zawodach mistrzowskich. Rozgrywanie zawodów
z Klubami zdyskwalifikowanymi lub zawieszonymi jest niedopuszczalne i karalne. Wyjątek stanowi
zawieszenie za należności finansowe. W tym przypadku zawody o mistrzostwo należy rozegrać, jednak klub
zawieszony traci zdobyte punkty i bramki przez drużynę seniorów najwyższej klasy wojewódzkiej,
a przeciwnikowi utrzymuje się wynik uzyskany na boisku. Klub ukarany utratą punktów za należności
finansowe winien być powiadomiony przed terminem rozegrania następnego meczu mistrzowskiego.
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§ 42
1. Zawody zostają zweryfikowane jako przegrane ( 0:3) na niekorzyść :

a) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźnia się więcej niż 15 minut i mecz nie
dojdzie do skutku;
b) gospodarza, który nie przygotował boiska zgodnie z wymogami przepisów;

c) drużyny, która nie zgodzi się na przeprowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie
z przepisami;
d) drużyny, która zejdzie z boiska przed zakończeniem spotkania, lub zostanie zdekompletowana – mniej
niż 7 zawodników;
e) drużyny, w której wykluczony zawodnik z gry nie opuści boiska w ciągu 2 minut;
f) drużyny, która nie dostarczy sędziemu składu drużyny, wpisanej do sprawozdania zawodów lub
dostarczony skład nie jest wpisany drukowanymi i czytelnymi literami,
g) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia jej, nie
zastąpi jej w ciągu 10 minut inną przepisową piłką.
h) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisku wtargnie publiczność i nie zostanie w ciągu 5 min.
usunięta, lub w razie powtórnego wtargnięcia;
i)

drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony był uprawniony na
podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów oraz dla drużyny której zawodnik
nie spełnił wymogów § 17 niniejszego regulaminu;

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, które z tego powodu zostały przerwane;
l) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono pozytywne
wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;
m) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach
i zawodach;
n) drużyny gości, której kibice wtargną na boisko i nie opuszczą boiska w ciągu 5 minut lub w razie
powtórnego ich wtargnięcia.
2. W przypadku naruszenia zasad zawartych w punkcie 1) przez obie strony,

zostają one ukarane

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

4. Klub ukarany walkowerem winien być powiadomiony pisemnie o utracie punktów w ciągu 5 dni od daty
podjęcia decyzji przez WG OZPN i WG i D Podokręgu.
§ 43

1. Za wykroczenie i przewinienie klubów, ich zawodników, trenerów, kierowników i działaczy stosuje się kary
zawarte w regulaminie dyscyplinarnym OZPN

2. W przypadku zaistnienia w trakcie zawodów zajścia na boisku, OZPN lub Podokręg ma prawo przenieść
zawody przypadające do rozegrania na tym boisku na inne boisko, z zachowaniem na nim praw
i obowiązków gospodarza zawodów. Tego rodzaju przeniesienia można dokonać nie zależnie od innych
kar i obejmować jedno lub więcej spotkań.
§ 44
1.

Zawodnik usunięty z boiska (czerwona kartka) jest zawodnikiem zawieszonym automatycznie i nie może
brać udziału:
a) w dwóch meczach – chyba, że Wydział Dyscypliny OZPN lub Wydział Gier

i Dyscypliny Podokręgu

podejmie inną decyzję o czym powiadomi specjalnym pismem;
b) w jednym meczu – za akcję ratunkową
2.

Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich lub pucharowych otrzyma upomnienie (żółta kartka)
zostanie automatycznie ukarany:
•

przy 3 upomnieniu – kara finansowa

•

przy 4 upomnieniu – kara dyskwalifikacji 1 meczu

•

przy 6 upomnieniu – kara finansowa

•

przy 7 upomnieniu - kara dyskwalifikacji 1 meczu

•

przy 9 upomnieniu – kara finansowa

•

przy 10 upomnieniu - kara dyskwalifikacji 2 meczy

•

przy każdym następnym upomnieniu - kara dyskwalifikacji 1 meczu oraz kara finansowa.

Kluby obowiązane są prowadzić rejestr żółtych i czerwonych kartek otrzymanych przez poszczególnych swych
zawodników oraz dokonywać wpłat regulaminowych zgodnie z w/w rejestrem za otrzymane kartki na konto
OZPN, w sekretariacie OZPN lub w danym Podokręgu ZPN w którym został ukarany. Wydział Gier
wprowadza zasadę opłaty za żółte kartki, które należy uiścić po zakończeniu każdej rundy rozgrywkowej
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w terminie 14 dni.
Ewidencja żółtych i czerwonych kartek prowadzona jest oddzielnie dla rozgrywek pucharowych i rozgrywek
ligowych.
Zawodnik ukarany karą pauzy musi karę odbyć; jeśli mimo kary bierze udział w zawodach , to weryfikacja
meczu vo kary nie anuluje, zawodnik musi ją odbyć w meczu ( ach ) następnych a w ostateczności odbycie
kary narzuca organ ZPN.
3.

Kierownicy drużyn mają obowiązek podpisywania po meczu załącznika do protokołu sędziowskiego,
informującego o karach udzielanych przez arbitra.

4.

Zawodnik ukarany karą finansową nie może brać udziału w rozgrywkach do momentu uregulowania kary.

5.

Na zawodach juniorów i juniorów młodszych obowiązują kary indywidualne żółta i czerwona kartka.

6. Zawodnik do 18 lat nie uiszcza kary finansowej z tytułu żółtych kartek otrzymanych w meczach juniorów
i juniorów młodszych.
7.

Ustala się okres przerwy między rundami od 15 grudnia do 15 lutego następnego roku do wliczania przy
karach większych od 6 miesięcy.

8.

Klub odpowiada solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.

Na zawodach trampkarzy i młodzików obowiązuje kara wychowawcza w postaci czasowego wykluczenia z gry
na 3, 5 lub 10 minut w zależności od ciężaru przewinienia.
§ 45
W przypadku stwierdzenia namówienia przeciwnika do przegrania spotkania, drużyna (jej oficjalni działacze),
która przewinienie popełniła zostanie zdegradowana
do klasy niższej, niezależnie od innych kar.
X PROTESTY
§ 46
1. Protesty dotyczące organizacji i przebiegu zawodów mogą być wnoszone do Wydziału Gier OZPN lub WG
i D Podokręgu w zależności od tego kto prowadzi rozgrywki w terminie 48 godzin po zawodach przy
równoczesnym przesłaniu kopii do wiadomości przeciwnika.

2. Do protestu należy dołączyć kserokopię pokwitowania za zapłaconą na konto OZPN kaucję protestową
w wysokości w/g załącznika nr 2 Uchwały Zarządu OZPN z dnia 13.07.2009.
3. W przypadku uznania protestu za słuszny – kaucja protestowa zostaje zwrócona, a koszty prowadzenia
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wyjaśnienia pokrywa strona przeciwna.
4. Przy zgłaszaniu rozpatrywaniu zastrzeżeń lub protestów obowiązuje zasada dwuinstancyjności:
-

pierwszą instancją jest Wydział Gier i Wydział Dyscypliny OZPN lub Wydział Gier

i Dyscypliny

Podokręgu;
-

drugą instancją jest Komisja Odwoławcza OZPN.

5. Odwołanie od decyzji pierwszej instancji winno być wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania do
Komisji Odwoławczej OZPN - u z równoczesnym wpłaceniem kaucji odwoławczej
6. Decyzja podjęta przez drugą instancję jest ostateczna.
7. W przypadku nie rozstrzygnięcia zastrzeżenia lub protestu przez organ pierwszej instancji w ciągu
miesiąca stronie zainteresowanej służy prawo wniesienia odwołania do drugiej instancji.
8. W przypadku pozytywnej decyzji drugiej instancji dla wnoszącego odwołanie kaucja odwoławcza podlega
zwrotowi w całości.

9. W sprawach szczególnych przysługuje odwołanie do Trybunału Piłkarskiego PZPN.
10. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia prawa, regulaminów lub innych przepisów wewnątrz
związkowych. Trybunał Piłkarski PZPN może wznowić prawomocnie zakończone postępowanie lub
przekazać do ponownego rozpatrzenia.
11. Składanie protestu na inną okoliczność niż zawody może nastąpić do 2-ch miesięcy od dnia zdarzenia
XI SPRAWY FINANSOWE
§ 47
Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. W przypadku powtórzenia zawodów koszt organizacji
meczu pokrywa zespół z którego winy nie doszło do rozegrania zawodów w wyznaczonym terminie.
§ 48
1.

Wszystkie organizacje uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez OZPN wnoszą
na jego rzecz opłaty:
a) opłaty do rozgrywek ( możliwość wpłaty w dwóch ratach , pierwsza do 15 sierpnia, druga do 15
marca);
b) opłaty z tytułu uprawnienia zawodników do reprezentowania barw klubowych;
c) składki członkowskie
d) opłaty za transfery

2. Wysokość opłat określona jest w załączniku Nr 2.
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§ 49
1. Kluby, które nie uregulują zaległości z minionego sezonu z tytułu należnych kar i opłat regulaminowych
przed rozpoczęciem nowego sezonu nie zostaną dopuszczone

do rozgrywek.

2. Kluby, które nie uregulują obowiązujących opłat bieżących, po napomnieniu będą karane odebraniem
punktów drużynie seniorów występującej w najwyższej klasie rozgrywek prowadzonych przez OZPN.
§ 50
Sędziom , Obserwatorom i delegatom, delegowanym na zawody przez OZPN, zostanie wypłacony ekwiwalent
przez OZPN, ze środków zdeponowanych przez Kluby, według ustalonych norm na podstawie potwierdzonej
przez Klub delegacji.
Klub ponosi koszty związane z obserwacją zawodów zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami dla
poszczególnych klas rozgrywkowych i poszczególnych sezonów.
XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 51

1. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Wydział Gier OZPN
i Wydział Gier i Dyscypliny Podokręgu, opierając się o obowiązujące przepisy gry w piłkę nożną.
2. Prawo

interpretacji

niniejszego

regulaminu

przysługuje

Zarządowi

OZPN

po zaciągnięciu opinii Wydziału Gier OZPN.
§ 52
Opolski Związek Piłki Nożnej nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po
zawodach organizowanych przez Kluby, które winny ubezpieczyć swoich zawodników od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Kluby, które tego nie uczynią, winny powiadomić o tym zawodników, z zaleceniem
ubezpieczenia indywidualnego.
§ 53
Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania i obowiązuje aż do odwołania.
§ 54
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1. Tracą moc dotychczasowe przepisy regulaminu rozgrywek z 2008 roku.
2. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 13.07.2009 roku.

PREZES OZPN MAREK PROCYSZYN

Załącznik Nr l
Uchwały Zarządu OZPN Nr 1/1
z dnia 13.07.2009r.

I. OPŁATY ZA UDZIAŁ W ROZGRYWKACH
l. Opłata wpłacona jest od zespołu seniorów oraz od zespołu młodzieżowego nie posiadającego
drużyny seniorów
2. Opłaty mogą być płacone w dwóch ratach po 50 % w terminie: pierwsza do 15 sierpnia,
druga do 15 marca.
1.

IV liga

-

1 600,- zł.

2.

Kl. Okręgowa

-

1 200,- zł.

3.

Kl. A

-

800,- zł.

4.

Kl. B

-

400,- zł.
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5.

Kl. C

-

300,- zł.

6.

Zespoły nie posiadających drużyn seniorów

-

150,- zł.

II. OPŁATY TRANSFEROWE
l. Klub pozyskujący zawodnika za transfer definitywny lub czasowy wpłaca 2 % kwoty
ustalonego ekwiwalentu ale niemniej niż:
Lp.

Klasa rozgrywkowa

Transfer stały

Transfer czasowy

1.

III liga

750,- zł.

375,- zł.

2.

IV liga

400,- zł.

200,- zł.

3.

Kl. Okręgowa

300,- zł.

150,- zł.

4.

Kl. A

150,- zł.

75,- zł.

5.

Kl. B

70,- zł.

35,- zł.

6.

Kl. C

30,- zł.

15,- zł.

7.

II Liga Kobiet

150,- zł.

100,- zł.

8.

Juniorzy

30,- zł.

15,- zł.

9.

Juniorki

20,- zł.

10,- zł.

2. W razie uprawnienia zawodnika który był związany kontraktem (umową) a w chwili uprawnienia
do gry w nowym klubie nie jest związany kontraktem (umową), klub pozyskujący wpłaca ryczałt w
wysokości podanej poniżej:
1. III Liga -

l 500,- zł

2. IV Liga -

800,- zł

3. Kl. 0kr. -

600,- zł
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III. SKŁADKA CZŁONKOWSKA W OZPN-nie:
1.

Podstawa prawna Uchwała Nr V/37 z 29.09.2000r. PZPN o członkostwie.

2.

Ustala się składkę w wysokości:
- 120 zł. rocznie płacona w dwóch równych ratach: I rata 60,- zł. do 15 marca, druga 60,- zł.
do 15 września.

IV. OPŁATY ZA UPRAWNIENIA ZAWODNIKÓW DO GRY:

w rozgrywkach prowadzonych w rozgrywkach prowadzonych
przez OZPN
przez Podokręg

a)

seniora, seniorkę

10 zł.

2 zł.

b) juniora, juniorkę

5 zł.

1 zł.

c)

1 zł.

1 zł.

-

1 zł.

juniora młodszego, juniorkę młodszą

d) młodzika, trampkarza.

V. WYREJESTROWANIE ZAWODNIKA POZA TEREN OZPN:
Opłaty za wyrejestrowanie zawodnika pobiera się zgodnie z Uchwałą nr II/11 z dnia 19
maja 2002 roku Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej ( § 70 ust. 6 ).

VI. KAUCJA ZA PROTEST:

IV liga

-

300,- zł.

Klasa Okręgowa, Klasa A, osoby fizyczne

-

200,- zł.
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Klasa B, C, drużyny młodzieżowe

-

100,- zł.

VII. KAUCJA ZA ODWOŁANIE SIĘ OD DECYZJI:

IV liga

-

400,- zł.

Klasa Okręgowa, Klasa A, osoby fizyczne

-

300,- zł.

Klasa B, C, drużyny młodzieżowe

-

200,- zł.

Tabele opłat zostały zatwierdzone przez Zarząd OZPN dnia 13.07.2009r.

Prezes OZPN Marek Procyszyn

Załącznik nr 2
do Regulaminu Rozgrywek OZPN
na sezon 2009/2010
z dnia 13.07.2009r.

Interpretacja do przepisów Regulaminu Rozgrywek OZPN
1. Do przepisu § 21 pkt. 2 i 3
Zawodnik posiadający wiek trampkarza lub juniora młodszego zgłoszony
i potwierdzony do gry w drużynie juniorów, rozgrywa mecz w wymiarze czasu gry tej drużyny
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czyli 2 x 45 minut.
2. Do przepisu § 21 pkt. 4
Zawodnik posiadający wiek trampkarza zgłoszony i potwierdzony do gry w drużynie juniorów
młodszych, rozgrywa mecz w wymiarze czasu gry tej drużyny czyli 2 x 40 minut.
3. Do przepisu § 23 pkt. 1
Zawodnik posiadający wiek młodzika zgłoszony i potwierdzony do gry w drużynie trampkarzy,
rozgrywa mecz w wymiarze czasu gry tej drużyny czyli 2 x 35 minut.

I Wiceprezes OZPN
Klemens Weber

Załącznik nr 3
do Regulaminu Rozgrywek OZPN
na sezon 2009/20010
z dnia 13.07.2009r.

Interpretacja par. 17 pkt. 5

1. W przypadku sprawdzenia tożsamości przed zawodami lub w czasie przerwy między częściami
gry i stwierdzenia przez sędziego, że zawodnik jest nieuprawniony do gry, sędzia za
nieuprawnionego do gry zawodnika dopuszcza innego zawodnika wpisanego do protokołu
zawodów przed zawodami i kontynuuje zawody (daną sytuację zgodnie z procedurą opisuje
w protokole).
2. W przypadku zgłoszenia chęci sprawdzenia zawodnika przez kapitana drużyny podczas gry,
sędzia kontynuuje zawody. Sprawdzenia dokonuje w przerwie lub po zakończeniu zawodów,
wyjątek stanowi:
29

- gdy zawodnik jest wymieniony przed zakończeniem zawodów lub opuszcza boisko na skutek
kontuzji, wówczas przed opuszczeniem boiska w obecności kapitanów obu drużyn należy
dokonać sprawdzenia tożsamości zawodnika.
3.

W przypadku sprawdzenia tożsamości zawodników po zakończeniu zawodów, zawodnicy
i kapitan drużyny nie zgłoszą się do sprawdzenia w wyznaczonym przez sędziego miejscu lub
wcześniej opuszczą samowolnie boisko, jest równoznaczne z przyznaniem się do gry bez
ważnego dokumentu tożsamości uprawniającego do gry w danych zawodach.

Wiceprezes OZPN
Bernard Holik

Załącznik nr 4
Do Regulaminu Rozgrywek OZPN
na sezon 2008/2009
z dnia 13.07.2009r.

L.p.

IV Liga

Treść do „§”

KL.
Okręgowa

KL. A KL. B, C
pozostałe

OP.LJ
1

2

3

Do § 6 pkt. 1 ppkt.1
Za otrzymanie 3-cie napomnienie (żk)

40

30

20

10

80

60

40

20

120

80

60

40

160

120

100

80

Do § 6 pkt. 1 ppkt.3
Za otrzymanie 6-te napomnienie (żk)
Do § 6 pkt. 1 ppkt.5
Za otrzymanie 9-te napomnienie (żk)
Do § 6 pkt. 1 ppkt.7

4

Za każde otrzymane kolejne napomnienie (żk),
obok kary dyskwalifikacji w wymiarze 1-go
meczu, kara pieniężna w wysokości
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Przewodniczący
Wydziału Dyscypliny OZPN
Adam Niedziółka
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