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WAŻNE INFORMACJE 

 
1. Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej informuje, że wszelkie informacje dotyczące 

zawodników własnego Klubu (w szczególności: ich numery ewidencyjne, uprawnienia do 
określonych rozgrywek, udzielone w trakcie rozgrywek kartki, ich aktywność czasowa w 
poszczególnych meczach) są dostępne za pośrednictwem modułu klubowego na stronie 
https://kluby.pzpn.pl/ 

2. Dane dotyczące aktualnej przynależności klubowej zawodników innych Klubów są 
powszechnie dostępne na stronie https://www.laczynaspilka.pl/ 

3. Wszystkie rozgrywki Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej są prowadzone w 
systemie Extranet. 

4. W rozgrywkach, we wszystkich kategoriach wiekowych, Klub mogą reprezentować wyłącznie 
zawodnicy zarejestrowani, potwierdzeni i uprawnieni do gry w danej klasie rozgrywkowej na 
sezon 2018/2019 w systemie Extranet pod rygorem utraty punktów walkowerem i innych 
sankcji dyscyplinarnych (nie dotyczy kategorii wiekowej skrzatów).  

5. Sezon rozgrywkowy 2018/2019 oznacza okres od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku; 
runda rozgrywkowa oznacza okres od 1 lipca 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku i od 1 
lutego 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku. 

 
 

KONTAKT Z BIUREM WMZPN 
 

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej 
al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn 

strona internetowa: wmzpn.pl / adres e-mail: sekretariat@wmzpn.pl 
tel. (89) 533-70-40, tel. (89) 534-64-75, fax. (89) 533-97-03 

Konto bankowe: 78 2490 0005 0000 4530 3269 6505 
NIP 739-118-34-67, REGON 510200371 

 
Marek Łukiewski – Prezes 

tel. 667-737-311 / e-mail: marek.lukiewski@wmzpn.pl 
 

SEKRETARIAT 
Bożena Dzierżanowska - Specjalista ds. organizacyjno-finansowych 

tel. 667-737-366 / e-mail: bozena.dzierzanowska@wmzpn.pl 
 

DZIAŁ ROZGRYWEK 
Piotr Kurt - Kierownik ds. rozgrywek 

tel. 693-737-385 
piotr.kurt@wmzpn.pl 

 
Barbara Gembicka - Specjalista ds. rozgrywek 

tel. 603-173-070 
barbara.gembicka@wmzpn.pl 

 

DZIAŁ SZKOLENIA 
Marcin Przybyliński - Kierownik ds. szkolenia 

tel. 697-727-033 
marcin.przybylinski@wmzpn.pl 

 
Krystian Mucha - Specjalista ds. szkolenia 

tel. 504-999-316 
krystian.mucha@wmzpn.pl 

 
DZIAŁ MARKETINGU I KOMUNIKACJI 

Emil Wojda - Kierownik ds. marketingu i komunikacji 
tel. 570-560-706 / emil.wojda@wmzpn.pl 

https://kluby.pzpn.pl/
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REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2018/2019 
 

 
1. DOKUMENTY REGULUJĄCE PRZEBIEG ROZGRYWEK PIŁKARSKICH 

 
§ 1  

1. Przebieg rozgrywek piłkarskich WMZPN w sezonie 2018/2019 reguluje niniejszy Regulamin 
oraz niżej wymienione dokumenty dotyczące rozgrywek piłkarskich w Polsce:  

a. Przepisy gry w piłkę nożną i Postanowienia Polskiego Związku Piłki Nożnej do 
Przepisów gry. 

b. Uchwała nr IX/140 Zarządu PZPN z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami). 

c. Uchwała nr VIII/124 Zarządu PZPN z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie statusu 
zawodników oraz zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami). 

d. Uchwała nr III/21 z dnia 26 lipca 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – 
zasady regulujące stosunki między klubem sportowym a zawodnikiem o statusie 
amatora. 

e. Uchwała nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - 
minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze 
zawodowej piłki nożnej. 

f. Uchwała nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii 
Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych (z 
późniejszymi zmianami). 

g. Uchwała nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określania zasad 
ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników. 

h. Uchwała nr IV/128 z dnia 17 kwietnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do 
gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich. 

i. Regulamin Dyscyplinarny PZPN uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w 
dniu 23 lutego 2016 roku. 

j. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (z 
późniejszymi zmianami). 

k. Uchwała nr II/37 Zarządu PZPN z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia 
„Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 
2016/2017 i następne”.  

l. Uchwała nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 

m. Uchwała Zarządu PZPN nr V/95 z dnia 24 maja 2016 roku dot. przyjęcia systemu 
Unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej 
(z późniejszymi zmianami). 

n. Inne, nie wymienione powyżej, aktualne przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz 
Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. 
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2. CEL, UCZESTNICY I ORGANY NADZORU NAD ROZGRYWKAMI 
 

§ 2  
Celem rozgrywek jest wyłonienie najlepszych zespołów oraz ustalenie kolejności drużyn do 
awansów i spadków (tam gdzie są przewidziane), w ligach i klasach rozgrywkowych poszczególnych 
kategorii wiekowych, które zostały określone w załącznikach nr 1A i 1B do niniejszego regulaminu.  
 

§ 3  
1. W rozgrywkach mogą brać udział: 

a. Kluby sportowe posiadające sekcje piłki nożnej mające formy organizacyjno-prawne 
zgodnie z prawem polskim w szczególności: stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki 
akcyjne, uczniowskie kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie 
organizowanym przez WMZPN, będące członkami WMZPN i PZPN.  

b. Inne osoby prawne działające na rzecz sportu piłki nożnej, przyjęte na członka na 
podstawie uchwały Zarządu WMZPN. 
 

§ 4  
1. 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 następujących zasad:  

a. kluby I ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do III ligi włącznie,  
b. kluby II ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do IV ligi włącznie,  
c. kluby III ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do ligi okręgowej włącznie,  
d. kluby IV ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do klasy A włącznie,  
e. kluby klasy okręgowej mogą posiadać drużynę rezerwową do klasy B włącznie,  
f. kluby A klasy mogą posiadać drużynę rezerwową w B klasie, 
g. 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,  

h. drużyna rezerwowa nie może występować w lidze lub klasie, w której uczestniczy w 
rozgrywkach I zespół klubu. 

2. Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą mieć dowolną ilość 
drużyn zgłoszonych do rozgrywek Pucharu Polski oraz do rozgrywek młodzieżowych 
wszystkich kategorii wiekowych, z zastrzeżeniem wymogów licencyjnych dotyczących 
minimalnej liczby drużyn młodzieżowych. 

3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach piłkarskich WMZPN zobowiązane są: 
a. przestrzegać Przepisy gry w piłkę nożną oraz inne dokumenty normatywne PZPN i 

WMZPN,  
b. przestrzegać zasady fair play, 
c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład, 
d. postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 

organizowanych przez WMZPN, 
e. przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie wskazanym przez WMZPN 

zdjęcia i statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o historii klubu oraz 
zdjęcia stadionu, a także inne informacje wymagane przez WMZPN do celów 
promocyjnych, 
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f. dostarczać właściwym podmiotom informacje organizacyjne związane z meczem oraz 
wypełniać pozostałe obowiązki wynikające z oficjalnych druków meczowych. 
Oficjalne druki meczowe znajdują się na stronie internetowej www.wmzpn.pl, 

g. posiadać aktywne konto klubowe w systemie Extranet przez cały czas trwania sezonu. 
 

§ 5  
1. Za całokształt organizacji i obsługi przebiegu rozgrywek mistrzowskich odpowiada Dział 

Rozgrywek WMZPN.  
2. Nadzór, kontrola oraz orzecznictwo w zakresie prawidłowego przebiegu rozgrywek należą do 

właściwych Komisji WMZPN, w szczególności zaś do Komisji Rozgrywek, Komisji 
Dyscyplinarnej, Komisji ds. Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, Komisji ds. licencji 
klubowych, Związkowej Komisji Odwoławczej ds. licencji klubowych, Związkowej Komisji 
Odwoławczej. 

3. Obsadę sędziowską oraz obserwatorów meczów wyznacza Kolegium Sędziów WMZPN.  
 
 

3. ZGŁOSZENIA KLUBÓW DO ROZGRYWEK  
 

§ 6  
1. W celu zgłoszenia się do rozgrywek sezonu 2018/2019, Klub musi w terminie do 13 

czerwca 2018 roku przesłać do Działu Rozgrywek Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki 
Nożnej „Zgłoszenie do rozgrywek” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego 
Regulaminu. Nie nadesłanie zgłoszenia w w/w terminie przez klub stanowi podstawę 
niedopuszczenia do rozgrywek.  

2. Po rozpoczęciu rozgrywek nie ma możliwości zgłoszenia dodatkowych zespołów. Wyjątek od 
tej zasady stanowią rozgrywki młodzieżowe, gdzie można zgłaszać dodatkowe drużyny do 
rozgrywek rundy wiosennej, jednak nie później niż do 31 stycznia 2019 roku.  

3. Wycofanie drużyny, po oficjalnym opublikowaniu przez WMZPN jej przynależności grupowej 
(jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnego terminarza), będzie traktowane na równi z 
wycofaniem drużyny z rozgrywek i będzie podlegało stosownej karze dyscyplinarnej. 

 
 

4. LICENCJE KLUBOWE 
 

§ 7  
1. W rozgrywkach mistrzowskich WMZPN sezonu 2018/2019 uczestniczą wyłącznie drużyny 

tych Klubów, które decyzją właściwych organów WMZPN otrzymały licencję uprawniającą do 
udziału w tych rozgrywkach. 

2. Szczegółowe warunki oraz zasady przyznawania licencji określa Uchwała nr II/37 Zarządu 
PZPN z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i 
niższych klas rozgrywkowych na sezon 2016/2017 i następne”.  

3. W sytuacji, gdy drużyna klubu decyzją właściwych organów WMZPN nie otrzyma licencji na 
występowanie w określonej lidze/klasie rozgrywkowej albo nie przystąpi do rozgrywek w 
sezonie 2018/2019, wówczas zastosowanie mają odrębne przepisy PZPN w tym zakresie. 
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5. BOISKA 

 
§ 8  

1. Spotkania mistrzowskie powinny być rozgrywane na boiskach trawiastych lub na boiskach ze 
sztuczną nawierzchnią. 

2. Spotkania mistrzowskie mogą być rozgrywane wyłącznie na boisku zweryfikowanym dla 
danej lub wyższej klasy, wskazanym w licencji udzielonej klubowi na sezon 2018/2019. 
Niedopuszczalne jest rozgrywanie meczów (w roli gospodarza) na boiskach innych niż 
wskazane w licencji (z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 9).  

3. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest gospodarz zawodów, czyli klub 
wpisany do terminarza na pierwszym miejscu. 

4. 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.2 niniejszego paragrafu. 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 Komisji Rozgrywek WMZPN. 

5. Kluby posiadające sztuczne oświetlenie boiska muszą spełniać wymogi PZPN tzn. posiadać 
oświetlenie o mocy minimum 500 LUX. Fakt ten musi być odpowiednio udokumentowany. 

 
§ 9  

1. W przypadku złych warunków pogodowych lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających 
grę na własnym boisku kluby występujące w roli gospodarza mogą zorganizować mecze 
mistrzowskie i pucharowe na innych boiskach niż wyszczególnione w przyznanej im licencji, a 
w szczególności na boiskach ze sztuczną nawierzchnią.  

2. Inne boisko, o którym mowa w ust. 1 musi być zweryfikowane dla danej lub wyższej klasy 
rozgrywkowej. 

3. Klub, który zgodnie z ust. 1 chce rozegrać mecz na innym boisku niż wyszczególnione w 
licencji nie musi posiadać własnej weryfikacji boiska. Może skorzystać z weryfikacji 
dokonanej na potrzeby innego klubu. 

4. Protokół weryfikacji boiska musi być udostępniony sędziemu przed zawodami. 
5. Zgodę na rozegranie meczu w sytuacji opisanej w ust. 1 na pisemny wniosek 

zainteresowanego klubu udziela Komisja Rozgrywek po konsultacji z Komisją ds. Licencji 
Klubowych i Komisją ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich. W każdym przypadku 
wniosek klubu musi być w pełni udokumentowany i zawierać dokumentację fotograficzną 
lub filmową wraz ze szczegółowym opisem stanu boiska potwierdzonym przez właściciela 
obiektu. 

6. W wyjątkowych sytuacjach, na pisemny wniosek klubu ze szczegółowym uzasadnieniem, 
Komisja Rozgrywek, po konsultacji z Komisją ds. Licencji Klubowych i Komisją ds. 
Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, może zezwolić na rozegranie meczu na boisku 
posiadającym weryfikację dla niższej klasy rozgrywkowej. W takim przypadku określa się 
wymagania dotyczące zachowania warunków bezpieczeństwa na meczu (np. mecz bez 
udziału publiczności). 

7. Klub – gospodarz spotkania ma obowiązek powiadomienia przeciwnika o terminie i miejscu 
zawodów, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz przygotowania boiska do gry, zgodnie z 
przepisami gry w piłkę nożną. 
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6. STATUS ZAWODNIKÓW 

 
§ 10  

1. Zawodnicy uprawiający piłkę nożną w Polsce mogą posiadać status amatora lub zawodnika 
profesjonalnego. 

2. Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej lub innej 
działalności z tym związanej nie otrzymali wynagrodzenia, względnie innego świadczenia 
pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w 
trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez PZPN i/lub ligę 
zawodową. Koszty podróży i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w meczu oraz 
wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez 
podważenia statusu amatora. Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a 
zawodnikiem o statusie amatora określa Uchwała nr III/21 z dnia 26 lipca 2002 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej – zasady regulujące stosunki między klubem sportowym a 
zawodnikiem o statusie amatora. 

3. Za zawodników profesjonalnych uznani będą zawodnicy, posiadający z klubem umowę 
zawartą wg wzoru PZPN (kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) oraz zawodnicy, 
którzy otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej lub działalności z tym związanej 
wynagrodzenie, względnie inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe od określonego 
w ust. 2. Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem 
profesjonalnym określa Uchwała nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej - minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników 
w sektorze zawodowej piłki nożnej. 

4. Zawodnik profesjonalny powinien posiadać kontrakt z klubem zawarty na czas określony nie 
krótszy niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 5 lat, a w przypadku 
zawodników niepełnoletnich na okres nie dłuższy niż 3 lata. Jeden z egzemplarzy kontraktu, 
o którym mowa powyżej, musi być złożony we właściwym organie prowadzącym dane 
rozgrywki, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Nawet pomimo nie zawarcia 
kontraktu, o którym mowa powyżej, zawodnik jest uznawany za zawodnika profesjonalnego, 
jeżeli otrzymuje jakiekolwiek świadczenie, oprócz świadczeń określonych ust. 2.  

 
 

7. ZGŁASZANIE I POTWIERDZANIE ZAWODNIKÓW  
 

§ 11  
1. Pozyskanie do Klubu nowego zawodnika może nastąpić na podstawie: 

a. formularza zgłoszeniowego – w przypadku pierwszej rejestracji zawodnika w systemie 
Extranet, 

b. umowy transferowej (definitywnej lub czasowej) z załączonym podaniem zawodnika 
o przyjęcie do klubu - w przypadku zawodnika, który podpisał w klubie macierzystym 
deklarację gry amatora na sezon 2018/2019 lub który podpisał z klubem 
macierzystym kontrakt o profesjonalne uprawnianie piłki nożnej, 

c. oświadczenia o wygaśnięciu deklaracji gry amatora z sezonu 2017/2018 wydanego 
przez klub macierzysty z załączonym podaniem zawodnika o przyjęcie do klubu – w 
przypadku zawodnika, który nie podpisał deklaracji gry amatora w klubie 
macierzystym na sezon 2018/2019 (klub macierzysty ma obowiązek wydania 
oświadczenia w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku przez zawodnika - niewydanie 
oświadczenia w terminie skutkuje koniecznością wydania decyzji przez Komisję 
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Rozgrywek WMZPN i wiąże się z opłatą administracyjną w wysokości określonej w 
załącznik nr 6 pkt 12 do niniejszego regulaminu), 

d. oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu wydanego przez klub macierzysty z 
załączonym podaniem zawodnika o przyjęcie do klubu – w przypadku zawodnika, 
któremu wygasł kontrakt w klubie macierzystym (klub macierzysty ma obowiązek 
wydania oświadczenia w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku przez zawodnika - 
niewydanie oświadczenia w terminie skutkuje koniecznością wydania decyzji przez 
Komisję Rozgrywek WMZPN i wiąże się z opłatą administracyjną w wysokości 
określonej w załącznik nr 6 pkt 12 do niniejszego regulaminu), 

e. oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron z załączonym 
podaniem zawodnika o przyjęcie do klubu – w przypadku zawodnika, który rozwiązał 
z klubem kontrakt za porozumieniem stron, 

f. oświadczenia o rozwiązaniu za porozumieniem stron obowiązującej deklaracji gry 
amatora z załączonym podaniem o przyjęcie do klubu – w przypadku zawodnika, 
który rozwiązał z klubem deklarację gry amatora za porozumieniem stron, 

g. oświadczenia zawodnika z załączonym podaniem o przyjęcie do klubu – w przypadku 
odbycia przez zawodnika 12-to miesięcznej karencji nieuczestniczenia w żadnych 
rozgrywkach w kraju i za granicą. 

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 lit. „a” należy przesłać właściwemu pracownikowi Działu 
Rozgrywek WMZPN drogą mailową natomiast dokumenty wymienione w ust. 1 od lit. „b” do 
„g” za pośrednictwem modułu klubowego w systemie Extranet w zakładce transfery.  

3. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w złożonych 
dokumentach.  

4. Zawodnik zarejestrowany w systemie Extranet zamiar reprezentowania barw klubu do 
którego jest potwierdzony deklaruje poprzez podpisanie Deklaracji gry amatora na bieżący 
sezon. W przypadku zawodnika poniżej 18 roku życia deklarację muszą podpisać rodzice lub 
opiekunowie prawni.  

 
§ 12  

1. Zawodnik może być potwierdzony jednocześnie tylko w jednym klubie.  
2. Zawodnicy mogą być potwierdzeni maksymalnie do trzech klubów w ciągu okresu od 1 lipca 

do 30 czerwca roku następnego. W takim okresie zawodnik może uczestniczyć w oficjalnych 
meczach jedynie w dwóch klubach.  

 
 

8. ZASADY I TRYB ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ PRZEZ ZAWODNIKÓW 
 

§ 13  
1. Zawodnik może zmienić przynależność klubową wyłącznie w okresach transferowych, z 

zastrzeżeniem Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej. 

2. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach 
seniorskich, może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien 
transferowych) przypadających:  

a. od 1 lipca do 31 sierpnia;  
b. od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której 

zawodnik zostaje uprawniony. 
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3. Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z 
dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających:  

a. od 1 lipca do 30 września;  
b. od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której 

zawodnik zostaje uprawniony. 
4. W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami, o których mowa w 

ust. 2 lub 3 – zmiana przynależności klubowej może nastąpić w następujących sytuacjach:  
a. rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum, z zastrzeżeniem ust. 5,  
b. gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, którego nie łączy żadna 

umowa z klubem i który w okresie ostatnich 12 miesięcy nie brał udziału w żadnych 
rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub za granicą,  

c. w razie rozwiązania umowy (kontraktu) z zawodnikiem za porozumieniem stron 
wskutek wycofania się I zespołu z rozgrywek piłkarskich na przykład w związku z 
likwidacją klubu lub sekcji piłki nożnej, zmianą zakresu działalności klubu lub 
ogłoszeniem upadłości klubu, z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr IV/128 z 
dnia 17 kwietnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku 
wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich,  

d. prawomocnej decyzji lub decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności Izby ds. 
Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu lub 
nieważności kontraktu,  

e. gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika występującego na pozycji 
bramkarza w sytuacji przewlekłej kontuzji, choroby potwierdzonej zaświadczeniem 
lekarskim lub innej ważnej przyczyny niezależnej od klubu, przynajmniej dwóch 
bramkarzy, zgłoszonych do rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej,  

f. gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, który dotychczas nigdy nie 
był potwierdzony do żadnego klubu,  

g. gdy wystąpienie PZPN o wydanie ITC (międzynarodowy certyfikat transferowy) 
nastąpiło przed zakończeniem okresu transferowego. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt a) macierzysty klub, na podstawie wystąpienia 
rodziców lub opiekunów ustawowych zawodnika, każdorazowo zobowiązany jest udzielić 
zawodnikowi nieodpłatnie czasowego zwolnienia na grę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 
rundy, w której zawodnik kończy 16 roku życia.  

6. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego tj. do 31 
sierpnia danego roku posiadali status zawodnika wolnego mogą być potwierdzeni do klubu w 
czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 28 lutego roku następnego, 
a następnie uprawnieni do gry.  

7. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego tj. do 
ostatniego dnia lutego danego roku posiadali status zawodnika wolnego, mogą być 
potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 
marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry.  

8. W przypadku nie wydania oświadczenia klubu o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry 
amatora z zawodnikiem w terminie 3 dni od momentu złożenia wniosku, wyrejestrowanie 
zawodnika może także nastąpić na podstawie decyzji podjętej przez organ związku piłki 
nożnej właściwego dla klubu pozyskującego, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane 
przez ten organ.  
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9. Prawomocna decyzja lub decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności 
właściwego organu stanowi podstawę dokonania potwierdzenia i uprawnienia zawodnika do 
klubu pozyskującego, niezależnie od odmowy wydania wymaganych dokumentów przez klub 
odstępujący, o ile pozyskujący klub dokona należnych opłat związanych z procesem 
wyrejestrowania i zarejestrowania zawodnika. Przepis ten stosuje się odpowiednio do 
zawodnika, który nie jest związany umową, w tym kontraktem o uprawianie piłki nożnej, 
oraz zawodnika amatora, który nie złożył deklaracji na nowy sezon. 

10. Klub odstępujący nie może uzależniać wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub 
deklaracji gry amatora od innych przesłanek niż obowiązujący kontrakt lub deklaracja gry 
amatora. Zmiana przynależności klubowej zawodnika, który nie jest związany kontraktem z 
klubem, nie może być uzależniona od zwolnienia z klubu odstępującego.  

11. Zawodnik, który ukończył 19 rok życia może zmienić przynależność klubową, jedynie do 
klubu posiadającego zespół uczestniczący w rozgrywkach piłkarskich seniorów.  

12. Każdy podpisany aneks do umowy transferowej definitywnej lub czasowej musi być 
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego podpisania przekazany do organu prowadzącego 
rozgrywki. 

13. Za terminowe przekazanie aneksu do organu prowadzącego rozgrywki odpowiedzialny jest 
klub pozyskujący zawodnika.  

14. Nie jest dozwolone zawarcie w treści umowy transferu definitywnego obowiązku powrotu 
zawodnika do klubu odstępującego w przypadku nierealizowania przez klub pozyskujący 
kolejnych rat płatności.  

15. Zawodnicy mogą być transferowani czasowo do gry w innym klubie w okresach 
przewidzianych w ust. 2 i 3, na okres co najmniej do rozpoczęcia następnego okresu 
transferowego, z zastrzeżeniem ust. 4.  

16. Aneks do umowy transferu czasowego przedłużający okres obowiązywania umowy musi być, 
pod rygorem nieważności, zawarty przed upływem terminu określonego w pierwotnej 
umowie.  

17. Czasowy transfer zawodnika profesjonalnego może nastąpić wyłącznie za jego zgodą oraz na 
okres nie dłuższy niż okres obowiązywania kontraktu w klubie odstępującym. W takim 
przypadku, klub pozyskujący jest zobowiązany do podpisania z zawodnikiem kontraktu na 
okres odpowiadający okresowi wypożyczenia.  

18. Czasowy transfer zawodnika o statusie amatora może nastąpić na okres obejmujący co 
najmniej jedną rundę rozgrywkową, przy czym nie dłuższy niż do zakończenia danego sezonu 
rozgrywkowego.  

19. Klub pozyskujący zawodnika na podstawie umowy transferu czasowego, nie może go 
transferować do innego klubu.  

20. Po upływie okresu czasowego transferowania zawodnik staje się automatycznie piłkarzem 
klubu odstępującego. Wyrejestrowania zawodnika w systemie Extranet dokonuje Związek 
Piłki Nożnej właściwy dla klubu pozyskującego zawodnika na podstawie umowy transferu 
czasowego, a następnie klub odstępujący zobowiązany jest do ponownego uprawnienia 
zawodnika do gry w klasie rozgrywkowej, w której będzie brał udział w meczach. 

21. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego po okresie transferu czasowego z 
klubu uczestniczącego w rozgrywkach prowadzonych przez inny Związek Piłki Nożnej, klub 
macierzysty jest zobowiązany przedłożyć w WMZPN dokumenty zawierające adnotację o 
karach nałożonych na zawodnika w tych rozgrywkach.  

22. Zawodnicy o statusie amatora mogą być transferowani definitywnie na zasadach 
przewidzianych dla zawodników profesjonalnych, przy czym powyższa zmiana następuje na 
podstawie umowy między zainteresowanymi klubami i może mieć charakter odpłatny. 



 

13 
 

23. W przypadku braku porozumienia pomiędzy klubami w sprawie zmiany przynależności 
klubowej zawodnika – amatora, kiedy nie złożył on deklaracji gry amatora w klubie na 
kolejny sezon rozgrywkowy o zmianie jego przynależności klubowej rozstrzyga Wydział Gier 
związku piłki nożnej, w przypadku klubów z różnych związków piłki nożnej – Komisja ds. 
Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, zaś w przypadku klubów uczestniczących w 
rozgrywkach Ekstraklasy – właściwy organ spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami 
Ekstraklasy.  

24. Z wnioskiem o rozstrzygnięcie kwestii przynależności klubowej, o której mowa w ust. 23 
mogą wystąpić klub pozyskujący i zawodnik.  

25. Organem właściwymi do podejmowania decyzji w I instancji w sprawach zmiany 
przynależności klubowej zawodników do klubu uczestniczącego w rozgrywkach 
prowadzonych przez WMZPN jest Komisja Rozgrywek. 

26. Odwołanie od decyzji I instancji winno być wniesione w terminie 3 dni od daty otrzymania 
decyzji wraz z uzasadnieniem.  

27. Organ I instancji jest zobowiązany do przekazania dokumentacji zgromadzonej w trakcie 
prowadzonego postępowania niezwłocznie po wystąpieniu organu II instancji.  

28. Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne.  
29. W sytuacji wycofania drużyny klubu z rozgrywek, wszyscy zawodnicy potwierdzeni do klubu i 

uprawnieni do gry wyłącznie w drużynie wycofanej z rozgrywek, jako zawodnicy o statusie 
amatora, automatycznie nabywają status zawodników wolnych i mogą zmienić 
przynależność klubową do dowolnie wybranego klubu. Nie ogranicza to prawa klubu 
odstępującego do otrzymania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników. Zawodnicy, którzy 
zostali pozyskani do klubu, którego drużyna została wycofana z rozgrywek na zasadzie 
transferu czasowego, mogą zmienić przynależność klubową wyłącznie do klubu 
macierzystego. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego dopuszcza się 
możliwość dokonania kolejnej zmiany przynależności klubowej zawodnika. (Uchwała nr 
IV/128 z dnia 17 kwietnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania 
drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich). 

30. W przypadku sporów pomiędzy zainteresowanymi klubami co do wysokości ekwiwalentu, 
zawodnik może być uprawniony do gry w klubie na podstawie decyzji Komisji Rozgrywek 
ustalającej wysokość ekwiwalentu oraz termin jej zapłaty, nie dłuższy niż 14 dni od dnia kiedy 
decyzja stała się prawomocna.  

31. W przypadku braku realizacji zapłaty ekwiwalentu ustalonego w trybie ust. 30 w określonym 
terminie powoduje automatyczne zweryfikowanie wyników meczów z udziałem zawodnika 
od momentu uprawnienia go do gry na podstawie decyzji określonej w ust.30, jako walkower 
0:3 na niekorzyść drużyny klubu pozyskującego.  

32. Wysokość opłat na rzecz WMZPN związanych ze zmianą przynależności klubowej przez 
zawodników zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

 
 

9. UPRAWNIANIE ZAWODNIKÓW DO GRY 
 

§ 14  
  

1. W rozgrywkach mistrzowskich WMZPN, pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz 
innych konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodnicy potwierdzeni i 
uprawnieni do gry w danej lidze/klasie rozgrywkowej przez Dział Rozgrywek WMZPN w 
systemie Extranet.  
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2. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za 
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. 

3. W zakresie uprawniania zawodników do gry mają zastosowanie przepisy Uchwały nr VIII/124 
z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu 
zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz załącznik nr 3 do niniejszego 
regulaminu.  

4. Uprawnienie zawodnika do gry w drużynie (drużynach) klubu, do którego jest potwierdzony, 
jest realizowane wyłącznie za pośrednictwem modułu klubowego systemu Extranet. 

5. Klub dla każdego zawodnika wymienionego we wniosku o uprawnienie musi, pod rygorem 
odrzucenia wniosku, dołączyć załącznik zawierający skan aktualnej i kompletnie wypełnionej 
deklaracji gry na sezon 2018/2019 lub ważnego kontraktu. W przypadku zawodnika 
wypożyczonego jego pisemną zgodę na takie wypożyczenie, a w przypadku zawodników 
niepełnoletnich zgodę rodziców lub opiekunów ustawowych. 

6. Zawodnik musi być uprawniony do gry we wszystkich klasach rozgrywkowych danego klubu, 
w których będzie występował. Opłata z tytułu uprawnienia zawodnika do gry pobierana 
będzie w wysokości przewidzianej dla najwyższej klasy rozgrywkowej, w której uczestniczy 
zawodnik. 

7. W przypadku udziału dwóch drużyn jednego klubu w jednej klasie rozgrywkowej (np. 
rozgrywki młodzieżowe) zawodnik w trakcie trwania rundy może być uprawniony tylko do 
jednej drużyny. Możliwość zmiany uprawnienia zawodnika między takimi drużynami jednego 
klubu istnieje jedynie w oknie transferowym. 

8. Klub pod groźbą sankcji dyscyplinarnych ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość 
danych personalnych i sportowych zawartych we wniosku o uprawnienie.  

9. Dział Rozgrywek WMZPN obowiązany jest uprawnić zawodnika niezwłocznie, nie później 
jednak niż w okresie 10 dni od daty otrzymania wystąpienia klubu.  

10. Zaleca się Klubom sukcesywne składanie wniosków częściowych dotyczących zawodników, 
co do których Klub posiada skompletowaną dokumentację, tak aby uniknąć składania 
wniosków większości zawodników na tzw. „ostatnią chwilę”.  

11. Złożenie przez Klub wniosku o uprawnienie zawodników nie jest jednoznaczne z prawem 
udziału zawodnika w meczach.  

12. Komisja Rozgrywek może podjąć decyzję o zawieszeniu bądź cofnięciu uprawnienia 
zawodnika do gry, w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach, na podstawie 
których dokonano uprawnienia do gry.  

13. Uprawnienie do gry zawodnika pozyskanego z klubu zagranicznego, może nastąpić po 
przekazaniu organowi prowadzącemu rozgrywki międzynarodowego certyfikatu 
transferowego (ITC).  

14. W przypadku, gdy polski klub pozyskujący wystąpił za pośrednictwem PZPN do właściwej 
federacji o wydanie ITC, potwierdzenie zawodnika do klubu może mieć charakter 
warunkowy i nie upoważnia do uprawnienia zawodnika do czasu wydania ITC przez właściwą 
federację lub na skutek decyzji FIFA.  

 
 

10. EKWIWALENT ZA WYSZKOLENIE ZAWODNIKA  
 

§ 15  
1. Ekwiwalent za wyszkolenie – oznacza opłatę za wyszkolenie i rozwój zawodnika wolnego, 

którą klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu. 
2. Ekwiwalent transferowy – oznacza opłatę, którą klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić 

klubowi odstępującemu z tytułu postanowień umowy transferowej.  
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3. Szczegółowe zasady ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika określa Uchwała nr 
V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określania zasad ustalania 
ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników. Wyciąg z jej postanowień został zawarty w 
załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 
  

11. CUDZOZIEMCY 
 

§ 16  
1. Do każdego klubu może być potwierdzona i uprawniona dowolna liczba zawodników 

cudzoziemców, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2 i 3. Ponadto w każdym meczu 
mistrzowskim i pucharowym może występować równocześnie na boisku dowolna liczba 
zawodników cudzoziemców z zastrzeżeniem, że tylko jeden zawodnik-cudzoziemiec spoza 
obszaru Unii Europejskiej. 

2. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzona i uprawniona 
dowolna liczba zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym 
uprawnienie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi dotyczącymi 
zatrudnienia oraz legalizacji pobytu w Polsce po przedstawieniu przez klub dokumentów 
zaświadczających legalizację pobytu zawodnika cudzoziemca w Polsce oraz otrzymanie przez 
zawodnika pozwolenia na pracę. 

3. W sytuacji potwierdzenia do klubu zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii 
Europejskiej, jego uprawnienie do gry może nastąpić po dostarczeniu organowi 
prowadzącemu rozgrywki dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu i zatrudnienia na 
terytorium RP. 

4. Zawodnicy cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być uprawnieni do gry jedynie 
na okres, na jaki mają prawo przebywania na terytorium Polski oraz na jaki otrzymali 
pozwolenie na pracę. Klub jest odpowiedzialny za należyte poinformowanie organów 
prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu zawodnika 
oraz zmianach w okresie uzyskanego pozwolenia na pracę. 

5. W okresie obowiązującego uprawnienia zawodnika cudzoziemca do gry, klub jest 
odpowiedzialny, pod rygorem kary dyscyplinarnej, o której mowa w Art. 102 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN, za niezwłoczne poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o 
jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na 
terytorium RP. Utrata prawa legalnego pobytu na terytorium RP i/lub zezwolenia na pracę 
stanowi podstawę do cofnięcia lub zawieszenia przez organ prowadzący rozgrywki 
uprawnienia zawodnika do gry. 

6. Zawodnik cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i 
uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę 
rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika. Dopuszcza się 
uprawnienie do klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych jednego zawodnika cudzoziemca 
o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów 
zaświadczających legalizację jego pobytu w Polsce. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu IV ligi lub 
niższej klasy rozgrywkowej WMZPN może wyrazić zgodę na równoczesny udział, w każdym 
meczu mistrzowskim lub pucharowym, więcej niż 1 zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru 
Unii Europejskiej z danego klubu. 
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8. W przypadku potwierdzenia i uprawnienia zawodnika cudzoziemca, który dotychczas nie był 
potwierdzony w polskim klubie piłkarskim niezbędne jest przedstawienie certyfikatu 
transferowego federacji w której do momentu zmiany przynależności klubowej był on 
zarejestrowany. 

9. W każdym zespole każdego klubu musi być potwierdzonych i uprawnionych do gry co 
najmniej ośmiu zawodników posiadających obywatelstwo polskie. 

 
 

12.  ZAWODNICY MŁODZIEŻOWI 
 

§ 17  
1. W meczach mistrzowskich seniorów muszą brać udział zawodnicy młodzieżowi, których na 

boisku przez cały mecz musi występować co najmniej: 
a. dwóch (2) w IV lidze i klasie okręgowej 
b. jeden (1) w A klasie. 

2. 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 (w sezonie 2018/2019 są to zawodnicy urodzeni w roku 1998 i 
młodsi). 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). 

3. W protokole zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literką 
„M”. Drużyna kontynuuje grę w pomniejszonym składzie w przypadku: 

a. kontuzji zawodnika młodzieżowego i braku możliwości zastąpienia go innym 
młodzieżowcem, 

b. wykluczenia z gry młodzieżowca (czerwona kartka). 
4. 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 lub kontynuuje grę w 
pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników młodzieżowych składzie osobowym (np. w 
przypadku wykluczenia /czerwona kartka/ zawodnika młodzieżowego, klub nie ma 
obowiązku wymiany zawodnika seniora na zawodnika młodzieżowego; rozpoczęcie gry w 
składzie niepełnym pomniejszonym o ilość wymaganych w danej klasie rozgrywkowej 
zawodników młodzieżowych).  

5. Każdorazowo, w przypadku rozpoczęcia bądź kontynuowania gry w pełnym 11 osobowym 
składzie bez wymaganej ilości zawodników młodzieżowych, organ prowadzący rozgrywki 
będzie stosował sankcje określone niniejszym regulaminem.  

6. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia.  
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki nożnej 

może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15 rok życia. W takim 
przypadku wymagana jest decyzja właściwego organu WMZPN, która zostanie wydana po 
złożeniu przez zainteresowany Klub następującej dokumentacji:  

a. pisemny wniosek Klubu z uzasadnieniem, 
b. pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na grę zawodnika w rozgrywkach 

seniorów, 
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c. orzeczenie wydane przez przychodnię sportowo-lekarską (lekarza sportowego) o 
braku przeciwwskazań zdrowotnych zawodnika do uczestnictwa w rozgrywkach 
seniorów. 

 
 

13.  DOKUMENTACJA MECZOWA I ZASADY UDZIAŁU ZAWODNIKÓW W MECZACH 
 

§ 18  
1. Kluby będące uczestnikami zawodów, obowiązane są zapewnić druki sprawozdania z 

zawodów wraz z załącznikami. Do załącznika sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników 
ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zmiany zawodników i skrótowy opis innych uwag 
dyscyplinarnych (np. zakłócenia porządku, osoby usunięte z ławki rezerwowych), jakie 
później zamieści w sprawozdaniu. Kierownicy drużyn lub inne osoby funkcyjne drużyny 
muszą potwierdzić odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po 
zakończeniu zawodów.  

2. Za posiadanie druków składów drużyn i załączników do sprawozdania z zawodów, 
odpowiedzialni są kierownicy drużyn, a przypadku ich braku inne osoby funkcyjne drużyny 
np. trenerzy, niezależnie od tego czy są gospodarzami czy gośćmi. 

3. Co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, drużyny są obowiązane do wręczenia 
sędziemu wypełnionych formularzy sprawozdania meczowego (a w przypadku rozgrywek IV 
ligi seniorów oraz ekstraklasy juniorów młodszych i trampkarzy, wydruku sprawozdania 
sędziego zawierającego skład zawodników, wypełnionego w systemie Extranet) z 
wyszczególnieniem nazwisk, imion, numerów ewidencyjnych i numerów koszulek wszystkich 
zawodników oraz nazwisk i imion osób uprawnionych do przebywania na ławce 
rezerwowych wraz z ich funkcjami (w przypadku trenera, dodatkowo numer licencji 
trenerskiej). Zaleca się wypełnianie tego dokumentu drukowanymi literami. Protokół 
podpisują: kierownik drużyny, trener oraz kapitan, którzy są odpowiedzialni za prawdziwość 
danych. Za przestrzeganie tych zapisów czyni się odpowiedzialnymi sędziów i kierowników 
drużyn.  

4. Zawodnik piłki nożnej jest zobowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia 
umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie. Badanie lekarskie jest ważne 
przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od daty jego przeprowadzenia. Termin ważności 
badania kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a 
gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: 
jeżeli badanie zawodnika wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września danego 
roku, do godz. 23:59,59; jeżeli badanie zawodnika wykonano 31 sierpnia to badania są 
ważne do 28/29 lutego do godz. 23:59,59). 

5. Fakt posiadania przez zawodników badań lekarskich potwierdza w sprawozdaniu z zawodów 
kierownik, a w przypadku jego braku trener drużyny.  

6. Do wzięcia udziału w danych zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy 
rezerwowi wpisani do protokołu z tych zawodów, pod rygorem weryfikacji zawodów jako 
walkower. 

7. Do sprawozdania z zawodów wolno wpisać maksymalnie 18 zawodników. Zawodnicy muszą 
mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w sprawozdaniu.  
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8. Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane przez kapitana, trenera oraz 
kierownika drużyny i zwrócone do sędziego na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, jeżeli 
zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte, mają zastosowanie następujące zasady: 

a. Jeżeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodników nie jest zdolny do rozpoczęcia 
zawodów z jakiejkolwiek przyczyny, to 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 zawodów nadal można wymienić liczbę zawodników wynikającą z 
regulaminu rozgrywek. 

b. Jeżeli jakikolwiek z 7 zawodników rezerwowych nie może wejść na boisko z 
jakiekolwiek przyczyny, to nie może być zastąpiony, co oznacza, że ilość zawodników 
rezerwowych zostanie pomniejszona. 

c. Jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach  
z jakiekolwiek przyczyny, to następny bramkarz nie wpisany uprzednio do 
sprawozdania może go zastąpić. 

9. Do składu drużyny w protokole można wpisać mniej niż 11 zawodników, jednak nie mniej niż 
7. 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 sprawozdaniu z zawodów. Przypadek taki sędzia obowiązkowo musi 
opisać w załączniku do sprawozdania z zawodów. 

10. Zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych. 
11. 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, 
j. Sprzętowy. 

12. Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się 
w sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym. Palenie papierosów, w tym 
papierosów elektronicznych, w strefie technicznej jest zabronione i stanowi naruszenie 
niniejszego regulaminu. 

13. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery o wysokości minimum 30 cm, wykonane w 
kolorze kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej 
odległości. 

a. Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe 
podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego drużyna gospodarzy jest 
obowiązana założyć kostiumy o odmiennych barwach. 

b. Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis 
ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów powinien dostarczyć 
koszulkę odmiennej barwy.  



 

19 
 

14. Po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują załącznik do sprawozdania bez 
względu na to czy wnoszą zastrzeżenia co do jego treści. W sytuacji, gdy wnoszą oni tego 
typu zastrzeżenia, to przy swoim podpisie na załączniku zobowiązani są dopisać adnotację 
„nie zgadzam się z powyższymi zapisami”. W takim przypadku Klub zobowiązany jest w 
terminie do 48 godzin po zakończonych zawodach przekazać szczegółową treść protestu do 
właściwego organu WMZPN, a jego kopię dla ważności protestu do Klubu przeciwnika. 
Protesty rozpatrywane są na zasadach określonych w § 35 ust. 4-9 niniejszego regulaminu. 

 
 
 

14. TOŻSAMOŚĆ ZAWODNIKÓW I JEJ WERYFIKACJA 
 

§ 19  
1. W rozgrywkach seniorskich zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich i 

pucharowych musi posiadać ważny dokument tożsamości z aktualną fotografią (dowód 
osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa, a w przypadku zawodników 
niepełnoletnich legitymacja szkolna lub karta rowerowa z aktualnym zdjęciem oraz pieczęcią 
na zdjęciu i legitymacji/karcie). 

2. W rozgrywkach młodzieżowych zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskim musi 
posiadać ważny dokument tożsamości z aktualną fotografią (dowód osobisty, paszport, 
prawo jazdy, książeczka wojskowa, a w przypadku zawodników niepełnoletnich legitymacja 
szkolna lub karta rowerowa z aktualnym zdjęciem oraz pieczęcią na zdjęciu i 
legitymacji/karcie), który przed zawodami jest zobowiązany okazać sędziemu. Nie 
przedstawienie sędziemu żadnego z powyższych dokumentów przed rozpoczęciem meczu 
czyni zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów. 

3. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje 
wyłącznie kapitanowi drużyny. W ramach jednego meczu można żądać sprawdzenia 
tożsamości maksymalnie 3 zawodników drużyny przeciwnej. Fakt sprawdzania tożsamości 
zawodników drużyny przeciwnej musi być bezwzględnie zgłoszony sędziemu głównemu 
zawodów przez kapitana drużyny przed zawodami, w czasie pierwszej lub drugiej połowy gry 
oraz dogrywki, najpóźniej przed ostatnim gwizdkiem kończącym zawody. 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. 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.  

4. Sprawdzanie tożsamości może się odbyć przed zawodami, 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 
zobowiązany 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 zawodników rezerwowych) stawili się do sprawdzenia tożsamości do 
szatni sędziowskiej. Sędzia sprawdza karty zgłoszeń (dokumenty tożsamości) 
oprotestowanych zawodników z ich wyglądem (w obecności kapitanów obu drużyn, a w 
przypadku drużyn młodzieżowych również trenerów – pełnoletnich opiekunów wpisanych 
do sprawozdania) i tylko i wyłącznie w przypadku wątpliwości sędziego (a nie kapitana) co 
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do tożsamości zawodnika, żąda dodatkowego dokumentu tożsamości, wymienionego w ust. 
1. Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań musi zająć jednoznaczne 
stanowisko, czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje stanowisko w tej sprawie wpisuje do 
sprawozdania z zawodów.  

5. Wszelkie dokumenty (w szczególności zaś karty zdrowia i dokumenty tożsamości) noszące 
znamiona poprawiania, przerabiania bądź istotnego odstępstwa od stanu faktycznego sędzia 
ma obowiązek udokumentować (np. sfotografować telefonem komórkowym) dla celów 
dowodowych i fakt ten opisać w sprawozdaniu meczowym.  

6. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na sprawdzanie 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 wystawienie do gry 
zawodnika pod obcym nazwiskiem.  
 

 
15. GRA ZAWODNIKA W RÓŻNYCH DRUŻYNACH TEGO SAMEGO KLUBU 

 
§ 20  

1. Zawodnik potwierdzony i uprawniony do gry może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich 
w różnych drużynach swojego klubu do których został uprawniony. 

2. 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: 

a. Jeżeli zawodnik, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 
nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny 
swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w 
pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na 
pozycji bramkarza); 

b. Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu 
rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w 
meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry; 

c. Jeżeli 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 dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza); 

d. Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych 
spotkań mistrzowskich w danym sezonie w drużynie wyższej klasy (przepis ten nie 
dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych); 

e. Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach 
klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% 
rozegranych oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten 
nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych). 
  



 

21 
 

 
16. TRENERZY  

 
§ 21  

1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera bądź 
instruktora posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską. 
Naruszenie niniejszego postanowienia powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, 
określonych w pkt. 44 załącznika nr 4 do niniejszego regulaminu. 

2. Każdy zespół młodzieżowy w trakcie meczu musi posiadać pełnoletniego opiekuna (trenera), 
który musi być zidentyfikowany na podstawie ważnego dokumentu tożsamości, a jego 
podstawowe dane personalne (nazwisko i imię) muszą być zawarte w sprawozdaniu z 
zawodów. W przypadku jego braku, albo nie posiadania przez niego dokumentu tożsamości 
sędzia nie ma prawa dopuścić do rozegrania meczu. W wyjątkowych (losowych) sytuacjach 
opiekunem drużyny może być zidentyfikowany na podstawie ważnego dokumentu 
tożsamości pełnoletni kierownik drużyny. 

3. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia 
licencji uprawniających do prowadzenia zawodów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych 
piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej określa uchwała nr IV/63 z dnia 20 
kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich 
uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w 
Polsce. 

4. Zgodnie z §22 pkt. 17 lit. „e” sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu 
dokument poświadczający posiadanie przez trenera stosownych uprawnień do prowadzenia 
zespołu - licencja trenerska. Trener przed meczem musi osobiście stawić się w szatni 
sędziowskiej i przedstawić swoją licencję trenerską. W przypadku posiadania przez trenera 
zgody warunkowej trener musi okazać tą zgodę oraz wylegitymować się posiadaną licencją 
lub dokumentem tożsamości. Trener ma obowiązek wpisać do sprawozdania rodzaj i numer 
licencji. W przypadku zgody warunkowej – numer i datę decyzji. Sędzia ma obowiązek 
sprawdzić zapis w sprawozdaniu z przedstawionym dokumentem i w razie rozbieżności, w 
obecności trenera, nanieść adnotacje w sprawozdaniu. Powyższa procedura dotyczy 
wszystkich klas rozgrywkowych, a wszystkie odstępstwa muszą być przez sędziego 
odnotowane w sprawozdaniu. Mecz mimo tego musi się odbyć. 

 
 

17. SĘDZIOWIE – ICH UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI 
 

§ 22  
1. Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów. 
2. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję 

automatycznie przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez Kolegium Sędziów.  
3. W przypadku nie wyznaczenia na mecz sędziów asystentów lub jednego z nich, jak również w 

przypadku nie stawienia się związkowych sędziów asystentów lub jednego z nich, mecz może 
odbyć się bez ich udziału.  

4. Sędziom i obserwatorom delegowanym na zawody, kluby wypłacają ekwiwalent na 
podstawie delegacji wystawionej przez właściwe Kolegium Sędziów 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. 
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5. Wypłata ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 4, następuje gotówką po zakończonym meczu, 
z wyjątkiem klubów, które uzyskały zgodę WMZPN na dokonywanie płatności sędziom, 
obserwatorom i delegatom w formie przelewów. Takie kluby wypłacają ekwiwalent na 
podany na delegacji rachunek bankowy w terminie 7 dni od zakończenia meczu. 

6. Kluby IV ligi ponoszą koszty obserwatorów na każdym meczu w roli gospodarza. Kluby klasy 
okręgowej maksymalnie na dwóch meczach w roli gospodarza w każdej rundzie 
rozgrywkowej, a kluby A klasy maksymalnie na jednym meczu w roli gospodarza w każdej 
rudzie rozgrywkowej. 

7. W przypadku nie rozegrania zawodów (z różnych względów) przybyłym sędziom, 
obserwatorom i delegatom przysługuje zwrot kosztów podróży oraz 50 % ekwiwalentu. 

8. Sędziowie są zobowiązani do przesłania do systemu Extranet SMS-a z wynikiem meczu do 
15 minut po jego zakończeniu. 

9. Sędziowie w sprawozdaniach (w systemie Extranet) z zawodów wszystkich klas 
rozgrywkowych zobowiązani są odnotować imiona i nazwiska strzelców bramek oraz 
minuty ich zdobycia pod rygorem sankcji dyscyplinarnych. 

10. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w 
systemie Extranet w terminie 24 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. Oryginał sprawozdania z zawodów wraz z 
dokumentami dodatkowymi (np. kartki zmian zawodników) trwale spięte, 
usystematyzowane w zakresie klasy rozgrywkowej i terminu rozegrania sędzia zobowiązany 
jest przechowywać do 31 lipca 2019 roku i udostępnić je na każde żądanie WMZPN.  

11. Niedopełnienie przez sędziego wymogów określonych w ust. 8, 9 i 10 albo przesłanie 
dokumentów wypełnionych w sposób niezgodny z zapisami niniejszego regulaminu lub 
niekompletnych skutkować będzie sankcjami dyscyplinarnymi. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 
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16. 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 o prowadzeniu zawodów sędzia winien mieć na 
uwadze konieczność ewentualnego rozegrania w danym dniu na tym samym boisku innych 
zawodów przewidzianych terminarzem. 

17. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty: 
a. Protokół weryfikacji boiska, na którym ma być rozegrany mecz.  
b. Druki składów wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i 

kierowników/trenerów pod składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi 
imionami i nazwiskami osób towarzyszących drużynie i siedzących na ławce 
rezerwowych (w przypadku IV ligi seniorów oraz ekstraklasy juniora młodszego i 
trampkarza druki składów wypełnione w systemie Extranet i wydrukowane z tego 
systemu). 

c. Ważne dokumenty tożsamości z aktualnym zdjęciem określone w § 19 ust. 2 
(wyłącznie w przypadku rozgrywek młodzieżowych). W przypadku ich braku sędzia 
nie dopuszcza takiego zawodnika do gry i fakt ten odnotowuje w sprawozdaniu z 
zawodów. 

d. Dokument poświadczający posiadanie uprawnień do sprawowania opieki 
medycznej osoby pełniącej tę funkcję na danych zawodach. 

e. Dokument poświadczający posiadanie przez trenera stosownych uprawnień do 
prowadzenia zespołu (licencja trenerska). 

f. W przypadku braku obserwatora lub delegata inne dokumenty związane z organizacją 
zawodów (np. lista porządkowych, itp.). 

18. W przypadku braku osoby uprawnionej do sprawowania opieki medycznej sędzia nie ma 
prawa dopuścić do rozegrania zawodów. Fakt ten należy odnotować w sprawozdaniu. 

19. W przypadku nieuregulowania przez klub ekwiwalentu sędziemu lub obserwatorowi 
bezpośrednio po zawodach (lub przelewem w określonym terminie dla klubów, które 
otrzymały zgodę na dokonywanie płatności przelewami), Komisja Dyscyplinarna nakłada na 
winny klub karę finansową. 

20. 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 WMZPN. 

21. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są 
ostateczne i nie mogą być zmienione, z wyjątkiem anulowania przez Komisję Dyscyplinarną 
niesłusznie udzielonych przez sędziego napomnień i wykluczeń na podstawie oceny 
specjalnie powołanej przez Zarząd WMZPN komisji weryfikującej zapis video z meczu. 

22. Ewentualne błędy sędziego, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń 
organizacyjnych i/lub finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu. 
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18.  ZASADY ROZGRYWEK I TERMINARZE GIER 

 
§ 23  

1. Na obszarze działania WMZPN organem prowadzącym rozgrywki jest Komisja Rozgrywek 
WMZPN. 

2. Rozgrywki mistrzowskie są prowadzone zgodnie z kalendarzem rozgrywek zatwierdzonym 
przez Zarząd WMZPN. 

3. W rozgrywkach mistrzowskich w danej klasie rozgrywkowej może brać udział tylko jedna 
drużyna tego samego klubu, za wyjątkiem rozgrywek młodzieżowych, gdzie w tej samej 
klasie rozgrywkowej może brać udział więcej niż jedna drużyna tego samego klubu, z 
zastrzeżeniem § 14 ust. 7. 

4. Każda drużyna rozgrywa w sezonie lub rundzie rozgrywkowej co dla zasady po dwa mecze z 
pozostałymi drużynami – u siebie jako gospodarz i u przeciwnika jako gość (system 
tradycyjny lub system szkocki) , z zastrzeżeniem możliwości rozegrania innej liczby meczów, 
o ile przewiduje to przyjęty dla danej klasy rozgrywkowej model rywalizacji.  

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

a. za zwycięstwo drużyna otrzymuje  - 3 punkty, 
b. za mecz nierozstrzygnięty (remis) - 1 punkt, 
c. za przegrany mecz   - 0 punktów.  

 
§ 24  

1. Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach podanych do wiadomości 
zainteresowanym w oficjalnym terminarzu rozgrywek. Zastrzega się możliwość zmiany 
terminarza w przypadku decyzji właściwych organów WMZPN (licencyjnych, dyscyplinarnych 
i innych) w sprawach dotyczących uczestnictwa klubów w rozgrywkach.  

2. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego, 
związkowego lub innych nadzwyczajnych okoliczności, organ prowadzący rozgrywki może 
wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

3. Na podstawie „roboczego” terminarza, który zamieszczony zostanie na stronie internetowej 
WMZPN w zakładce „rozgrywki” nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem każdej z rund 
rozgrywkowych – kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić 
konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów przez swoje drużyny w całej rundzie 
i wprowadzić je do systemu Extranet w terminie uprzednio wskazanym przez Dział 
Rozgrywek WMZPN. Na podstawie w/w informacji Dział Rozgrywek WMZPN dokona 
ostatecznej korekty terminarzy i nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek 
opublikuje ostateczne terminarze na stronie internetowej WMZPN, zamieszczając 
jednocześnie stosowny komunikat.  

4. W przypadku nie przesłania informacji, o których mowa w ust. 3 Dział Rozgrywek WMZPN 
wyznaczy z urzędu datę i godzinę rozegrania takich zawodów (miejscem ich rozegrania 
będzie boisko drużyny występującej w roli gospodarza). Terminy urzędowe rozgrywania 
zawodów określa pkt. 11 załącznika nr 1A i 1B do niniejszego Regulaminu. 

5. Zmiana terminu meczu wyznaczonego w sposób opisany w ust. 4 może nastąpić wyłącznie na 
zasadach określonych w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. Nierozegranie zawodów w terminie 
wyznaczonym przez organ prowadzący rozgrywki będzie skutkowało walkowerem na 
niekorzyść drużyny gospodarzy. 
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6. Mecze w rozgrywkach młodzieżowych nie mogą rozpocząć się wcześniej i nie mogą 
zakończyć się później niż o godzinach wskazanych w poniższej tabeli: 

 
Dni nauki 
szkolnej 

Dni wolne od nauki szkolnej, 
soboty, niedziele i święta 

Rozpoczęcie meczu nie wcześniej niż o godz. 15:00* 11:00 

Zakończenie meczu nie później niż o godz. 19:00 19:00 

* chyba, że zapadające ciemności zmuszają do wyznaczenia meczu na wcześniejszą godzinę 

7. Mecze w rozgrywkach seniorów nie mogą rozpocząć się wcześniej i nie mogą zakończyć się 
później niż o godzinach wskazanych w poniższej tabeli: 

 Dni robocze Soboty Niedziele i święta 

Rozpoczęcie meczu nie wcześniej 
niż o godz. 

17:00* 16:00* 13:00 

Zakończenie meczu nie później 
niż o godz. 

19:00 21:00 19:00 

* chyba, że zapadające ciemności zmuszają do wyznaczenia meczu na wcześniejszą godzinę 

8. Godziny rozpoczęcia i zakończenia meczu mogą być inne niż wskazane w pkt. 6 i 7, gdy kluby 
dojdą do porozumienia w spawie innej godziny meczu. 

9. Komisja Rozgrywek może, w uzasadnionych przypadkach, wyznaczyć jednakowy dla 
wszystkich drużyn termin rozgrywania początkowych kolejek rundy jesiennej lub wiosennej. 

10. Komisja Rozgrywek wyznacza obligatoryjny termin rozegrania ostatniej kolejki sezonu 
rozgrywkowego, za wyjątkiem rozgrywek drużyn młodzieżowych. Komisja Rozgrywek 
zastrzega sobie możliwość wyznaczenia obligatoryjnego termin rozegrania meczów 
przedostatniej kolejki. Komisja Rozgrywek w szczególnie uzasadnionych przypadkach może, 
za zgodą zainteresowanych klubów, ustalić inny termin rozegrania poszczególnych meczów 
w tych kolejkach, ale tylko wcześniejszy niż uprzednio wyznaczony. 

11. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych Komisja Rozgrywek ma prawo 
wyznaczyć rozegranie jesienią awansem kolejek z rundy wiosennej, jednak nie więcej niż 
dwóch. 

12. Klub będący gospodarzem zawodów, ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej 
wyznaczonym terminem (liczy się data wpływu pisma do Działu Rozgrywek) zmienić datę 
zawodów bez zgody przeciwnika (z obowiązkiem jego pisemnego powiadomienia). Zmiana 
ta może dotyczyć tylko tego samego terminu rozgrywkowego i wiąże się z opłatą w 
wysokości określonej w pkt. 5 załącznika nr 6 do niniejszego Regulaminu.  

13. Terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego z klubów, wniesioną do Komisji 
Rozgrywek. Klub zwracający się o zmianę terminu, zobowiązany jest wskazać przyczynę, 
zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać zgodę przeciwnika 
(na piśmie), z zastrzeżeniem ust. 10. Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika 
nie będą rozpatrywane. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie 
krótszym niż 14 dni przed meczem klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty 
na rzecz WMZPN w wysokości określonej w pkt. 6 załącznika nr 6 do niniejszego Regulaminu. 
Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty regulaminowej organ prowadzący 
pozostawia bez rozpatrzenia.  

14. Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po zakończeniu rozgrywek lub w 
wyznaczonych już terminach obligatoryjnych. 

15. W uzasadnionych wypadkach Komisja Rozgrywek może dokonać zmiany terminu z urzędu 
lub ogłosić zakaz gry.  
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16. Do zmiany terminu z urzędu nie upoważnia Komisji Rozgrywek brak możliwości 

skompletowania składu meczowego przez jedną z drużyn z powodu niedyspozycji 
zawodników spowodowanych złym stanem zdrowia (np. chorobami, kontuzjami), 
nieobecnością (np. praca, wyjazdy) lub inną przyczyną (np. awaria autokaru). 

17. Powołanie do reprezentacji WMZPN, a także na zgrupowanie szkoleniowe 2 lub więcej 
zawodników drużyny jednego klubu stanowi podstawę do przełożenia zawodów 
zaplanowanych w tym samym terminie lub w odstępie 48 godzin, na inny termin wyznaczony 
przez Komisję Rozgrywek, na wniosek zainteresowanego klubu. 

18. 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 to spotkanie należy 
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) 
w najbliższym możliwym terminie. 

19. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu i ustalenia terminu, jak 
również do uznania meczu jako odbyty upoważniona jest Komisja Rozgrywek. 

20. W przypadku podjęcia przez Komisji Rozgrywek decyzji o rozegraniu w nowym terminie 
zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn 
określonych w pkt. 17, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie 
zasady określone przepisami PZPN. 

21. W przypadku podjęcia przez Komisję Rozgrywek 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 wymiany; 

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

 odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu 
liczby kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. 

d. zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał ilość 
kartek powodującą obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono 
obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w 
dokończonych zawodach. 

22. Sobota i niedziela oraz środa ustalone w terminarzach traktowane są jako jeden termin 
rozgrywkowy. W wyjątkowych przypadkach, tylko za zgodą obu zainteresowanych drużyn, 
mecze mogą zostać rozegrane jeden dzień przed lub jeden dzień po terminie.  

23. Wszystkie zawody rozegrane dzień po dniu należy uważać za jeden termin, niezależnie od 
tego czy zawody będą rozegrane zgodnie z terminarzem, czy też zostaną przełożone w toku 
rozgrywek. 
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§ 25  
1. Na zawodach IV ligi i klasy okręgowej drużyna gospodarzy musi udostępnić obiekt (w 

szczególności szatnię i boisko na którym będą rozgrywane zawody) drużynie gości oraz 
sędziom przynajmniej na 60 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów. W 
Klasie A i B oraz w rozgrywkach juniorów, juniorów młodszych, trampkarzy i trampkarzy 
młodszych przynajmniej na 30 minut przed. 

2. W przypadku niespełnienia przez drużynę gospodarzy obowiązku opisanego w pkt. 1 sędzia 
w porozumieniu z drużyną gości (jeśli zezwalają na to warunki np. zapadające ciemności, czy 
konieczność rozegrania następnych zawodów na tym samym boisku) zarządza nową godzinę 
rozpoczęcia meczu tak, aby drużyna gości oraz sędziowie mogli swobodnie się przebrać i 
przeprowadzić rozgrzewkę. Taki fakt sędzia musi opisać w załączniku do sprawozdania z 
zawodów. 

3. Zobowiązuje się kluby występujące w roli gospodarza do przedsięwzięcia wszelkich działań 
zmierzających do spełniania wskazanego w pkt. 1 obowiązku np. wynajęcie obiektu godzinę 
przed godziną rozpoczęcia meczu, czy wyznaczenie godzin meczów poprzedzających mecz IV 
ligi i klasy okręgowej w taki sposób, aby spełnić obowiązek wskazany w pkt. 1. 

4. Wobec klubów, które nie dochowały należytej staranności w spełnieniu wskazanego w pkt. 1 
obowiązku Komisja Dyscyplinarna wyciągnie odpowiednie sankcje regulaminowe.  

 
§ 26  

1. Drużyna seniorów, która po oficjalnym zgłoszeniu do rozgrywek lub w ich trakcie zrezygnuje 
z dalszego uczestnictwa lub zostanie przez Komisję Rozgrywek wycofana z rozgrywek, będzie 
przesunięta w następnym cyklu rozgrywek niżej o dwie klasy rozgrywkowe w przypadku 
klubów IV ligi i klasy okręgowej, a o jedną klasę w przypadku klubów A klasy.  

2. W przypadku drużyn młodzieżowych występujących w ligach: centralnej i wojewódzkich, 
zespół który po oficjalnym zgłoszeniu do rozgrywek lub w ich trakcie zrezygnuje z dalszego 
uczestnictwa lub zostanie wycofany przez Komisję Rozgrywek, będzie przesunięty w 
następnym cyklu rozgrywkowym do odpowiednio niższej ligi młodzieżowej. 

3. Drużyna, która nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych spotkań mistrzowskich w 
jednym cyklu rozgrywek (sezonie), zostaje automatycznie i niezależnie od sankcji 
finansowych wycofana z dalszych rozgrywek, z zastrzeżeniem pkt. 1 w odniesieniu do 
zespołów seniorów oraz pkt. 2 w odniesieniu do drużyn młodzieżowych. 

4. Zawody weryfikuje Komisja Rozgrywek WMZPN jako organ prowadzący rozgrywki na 
szczeblu WMZPN. 

5. 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, a drużyny wycofane zostaną sklasyfikowane na 
ostatnich miejscach w tabeli końcowej. 

6. Spotkania mistrzowskie wyznaczane w okresowym zawieszeniu licencji klubu należy 
zweryfikować jako walkowery dla przeciwnika, natomiast w przypadku zawieszenia klubu do 
końca rozgrywek obowiązuje stosowanie zasad pkt. 5. 

7. Zawody należy zweryfikować jako walkower 0:3 na niekorzyść: 
a. drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa  

w rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 uchwały IX/140 Zarządu PZPN z dnia 3 i 7 
lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi 
zmianami);  
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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 pkt. 3 i 
5 uchwały IX/140 Zarządu PZPN z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami); 

d. drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie 
uszkodzenia nie zastąpi jej w wyznaczonym czasie inną przepisowa piłką, 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 IX/140 Zarządu PZPN z dnia 3 i 7 lipca 
2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami); 

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

j. 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, zgodnie z 
postanowieniami Uchwała nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia 
zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 

k. drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów 
czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego 
powodu zostały zakończone przed upływem czasu regulaminowego; 

l. drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył 
któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały 
zakończone przed upływem czasu regulaminowego; 

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

n. drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie i zakończenie 
meczu przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry, 

o. drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 
minut i sędzia zakończył zawody przed upływem czasu regulaminowego, 

p. drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład 
zawodników, wraz z załącznikiem, 

q. drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których 
stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się 
badaniom, 

r. 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 IX/140 Zarządu PZPN z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku 
w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami), 

s. drużyny, w której z winy klubu w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła 
mniejsza od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych,  
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t. drużyny, w której w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła równocześnie na 
boisku większa od dozwolonej liczba zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii 
Europejskiej, 

u. drużyny, z winy której nie odbył się mecz ze względu na niespełnienie przez tą 
drużynę jakichkolwiek innych wymogów określonych niniejszym regulaminem. 

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 walkowerem powinien być powiadomiony (poprzez wysłanie e-maila na pocztę 
klubową w domenie @wmzpn.pl) o utracie punktów najpóźniej następnego dnia od daty 
podjęcia decyzji przez Komisję Rozgrywek. Na klubie ciąży obowiązek zapoznania się z pocztą 
klubową. 

 
§ 27  

Ogólne zasady dotyczące rozgrywek zawiera załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 
 

§ 28  
Tryb i zasady awansów oraz spadków określa załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. 
 

§ 29  
1. Za zdobycie pierwszego miejsca w rozgrywkach I ligi juniorów oraz ekstraklas juniorów 

młodszych, trampkarzy oraz młodzików zespoły otrzymują puchary okolicznościowe oraz 
komplet strojów sportowych, a zawodnicy pamiątkowe medale.  

2. Za zdobycie pierwszego miejsca w rozgrywkach II lig juniorów oraz I i II lig juniorów 
młodszych, trampkarzy i młodzików zespoły otrzymują puchary okolicznościowe.  

3. Zespoły, które zajmą pierwsze miejsca w swoich grupach rozgrywkowych lig seniorów oraz 
zespoły seniorskie, które wywalczyły awans do wyższej klasy rozgrywkowej zostaną 
wyróżnione pamiątkowymi pucharami.  

 
§ 30  

1. W sytuacji, gdy drużyna uczestnicząca w rozgrywkach danej klasy rozgrywkowej wycofa się z 
rozgrywek w trakcie ich trwania albo na podstawie decyzji organów WMZPN zostanie 
skreślona z rozgrywek, drużynę tę przesuwa się na ostatnie miejsce w tabeli. Drużyna ta musi 
być (o ile struktura rozgrywek na to pozwala) przesunięta w następnym cyklu rozgrywek niżej 
o dwie klasy rozgrywkowe. 

2. W trakcie rozgrywek aktualne i zweryfikowane wyniki meczów oraz tabele każdej z klas 
rozgrywkowych będą aktualizowane na stronie internetowej bezpośrednio po każdym 
posiedzeniu Komisji Rozgrywek. Wyniki te ulegają uprawomocnieniu po 3 dniach od 
posiedzenia Komisji Rozgrywek. Natomiast niezweryfikowane wyniki spotkań publikowane są 
na stronie internetowej bezpośrednio po przesłaniu przez sędziów SMS-ów z wynikami 
meczów. 
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§ 31  
1. W rozgrywkach, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kolejność zespołów w tabeli 

ustala się według ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów 
przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują: 

a. 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, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki 

strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica 
między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn 
(nie dotyczy, gdy między tymi drużynami rozegrana została nierówna 
liczba spotkań w roli gospodarza i gościa) 

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 
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. 

b. przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą 
spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno 
zasadami podanymi w lit a. w punktach a), b), c), d) oraz e). 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. a pkt f) Komisja Rozgrywek może zarządzić rozegranie 
jednego meczu (wyznaczając gospodarza meczu drogą losowania) lub dwóch meczów (mecz i 
rewanż) 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. korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach 
barażowych 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 barażowych tych drużyn, 

c. przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka, 
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. 

 
 

19. OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW 
 

§ 32  
1. Organizator zawodów jest zobowiązany do przestrzegania wymogów określonych w ustawie 

o bezpieczeństwie imprez masowych oraz przepisów związkowych z zakresu bezpieczeństwa 
na obiektach piłkarskich. 
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2. Klub organizator zawodów odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo oraz utrzymanie porządku 
i spokoju publicznego na widowni i obiekcie, na którym rozgrywane są zawody przed ich 
rozpoczęciem, w czasie ich trwania jak i po ich zakończeniu. Odpowiada ponadto za 
działalność swoich przedstawicieli, trenerów, instruktorów i zawodników. W szczególności 
zaś zobowiązany jest do: 

a. Zapewnienia widzom odpowiedniego dojścia do widowni jak również jej łatwego 
opuszczenia. 

b. Zapewnienia widzom wygodnych i bezpiecznych miejsc do oglądania zawodów. 
c. Wyznaczenia odpowiedniej ilości służb porządkowych i informacyjnych ubranych w 

kamizelki, które czuwać mają nad zachowaniem się publiczności, a w razie nagłej 
potrzeby usuwać widzów naruszających ład i spokój na obiekcie sportowym. 

 Wykaz klubowych służb informacyjnych lub służb technicznych powinien być 
wręczony sędziemu (obserwatorowi/delegatowi) przed rozpoczęciem 
zawodów, a ich ilość winna być nie mniejsza niż: 

- IV liga – 8 osób (w tym kierownik ds. bezpieczeństwa) 
- Klasa okręgowa – 6 osób (w tym kierownik ds. organizacji meczu) 
- A klasa – 4 osoby (w tym kierownik ds. organizacji meczu) 
- B klasa – 4 osoby (w tym wyznaczona osoba funkcyjna) 

 Klubową służbą porządkową w poszczególnych klasach zarządzają: 
- IV liga – kierownik ds. bezpieczeństwa 
- Klasa okręgowa, A klasa – kierownik ds. organizacji meczu 
- B klasa – wyznaczona osoba funkcyjna 

d. Zabezpieczenia dla uczestników zawodów oddzielnych, odpowiednio wyposażonych 
szatni znajdujących się w pobliżu pola gry, które przez okres ich użytkowania muszą 
pozostawać pod stałym nadzorem organizatora zawodów, a także urządzeń 
sanitarnych, noszy wraz z obsługą, itp. Organizator ponosi materialną 
odpowiedzialność za mienie uczestników pozostawione w udostępnionych przez 
niego pomieszczeniach. 

e. Zabezpieczenia obecności podczas całego meczu osoby sprawującej opiekę medyczną 
(lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka lub co najmniej osoba przeszkolona w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy i posiadająca odpowiedni dokument), która na 
wezwanie sędziego jest zobowiązana do udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi 
zawodów. Jeżeli wystąpi potrzeba wezwania karetki pogotowia ratunkowego, osoba 
sprawująca opiekę medyczną powinna wezwać karetkę ratunkową i do czasu jej 
przyjazdu zapewnić odpowiednią pomoc poszkodowanemu. Ponadto oznaczenia 
punktów sanitarnych i posiadania na obiekcie i znajdującym się w miejscu dostępnym 
w każdej chwili apteczki, noszy, koca umożliwiających udzielenie pierwszej pomocy 
oraz środków łączności (np. telefon). 

f. W przypadku rozgrywek IV ligi zapewnienie specjalnie wydzielonych miejsc dla 
przedstawicieli publikatorów, dziennikarzy (z legitymacjami) prasy, radia i telewizji. 

g. Wydzielenia zadaszonych miejsc dla zawodników rezerwowych i kierownictw obu 
drużyn w ilości wymaganej przez przepisy licencyjne we wszystkich klasach 
rozgrywkowych i kategoriach wiekowych. 

h. Zapewnienie druków sprawozdań i załączników do sprawozdań. 
i. Powiadomienie w terminie co najmniej 14 dni od daty zawodów odpowiednich 

organów, w tym policji oraz ścisłej współpracy z nimi w celu zachowania porządku. 
j. Wydzielenie stałych lub przenośnych zabezpieczeń przejść dla sędziów i zawodników 

oraz zapewnienie zawodnikom, towarzyszącym im członkom kierownictwa ekipy i 
sędziom bezpiecznego dojścia do boiska i zejścia z boiska. 
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k. Zapewnienie pełnej ochrony osobistej sędziom i zawodnikom zarówno przed 
zawodami, w czasie ich trwania i po zawodach, aż do momentu opuszczenia obiektu, 
a w razie potrzeby do najbliższej stacji (przystanku) komunikacji zbiorowej.  

l. Wydzielenie miejsc dla autokarów drużyny gości i pojazdów osób funkcyjnych 
(sędziowie, delegaci, obserwatorzy) oraz zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. Klub będącym gospodarzem zawodów ponosi odpowiedzialność 
materialną za ewentualne szkody wyrządzone w powierzonych pod opiekę pojazdach. 

m. Wyposażenia obiektu sportowego w tablice informacyjne i regulamin stadionu. 
n. Wydzielenie sektora na widowni dla kibiców gości (dotyczy IV ligi). 
o. Zapewnienie możliwości nabycia darmowego biletu wstępu na zawody uprawnionym 

przedstawicielom PZPN i WMZPN. 
p. Zakazania wstępu na obiekt, na którym rozgrywane są zawody osobom nietrzeźwym 

lub pod wpływem podobnie działających środków. Osoby zakłócające porządek, 
prowokujące do agresji, wznoszące ordynarne okrzyki muszą być bezzwłocznie 
usunięte poza obiekt sportowy. Odpowiednie zarządzenia informujące publiczność 
musza być zawarte w regulaminach umieszczonych w miejscach łatwo dostępnych i 
widocznych. 

q. Zapewnienie odpowiedniego środka transportu w celu przewiezienia zawodnika do 
najbliższej placówki opieki zdrowotnej, który doznał w czasie zawodów urazu lub 
kontuzji wymagających diagnozowania lub leczenia w takiej placówce. 

3. Nieprzestrzeganie przez gospodarzy zawodów, obowiązujących zasad wymienionych w pkt. 2 
spowoduje nałożenie na klub kar przewidzianych w niniejszym regulaminie albo Regulaminie 
Dyscyplinarnym PZPN. 

4. Kluby IV ligi, klasy okręgowej i A klasy w sezonie rozgrywkowym podlegają weryfikacji 
przestrzegania zasad organizacji zawodów wynikających z pkt. 2. Każdy klub sportowy raz w 
sezonie ponosi koszty takiej weryfikacji w postaci opłacenia delegacji osoby wyznaczonej na 
zawody przez WMZPN w roli delegata meczowego. 

5. W razie ewentualnego niebezpieczeństwa zagrażającego sędziom i drużynie gości, drużyna 
gospodarzy oraz organizator zawodów zobowiązani są zapewnić im wystarczającą ochronę. 
Jeżeli niebezpieczeństwo zagraża tylko sędziom, obowiązek udzielenia ochrony i pomocy 
spoczywa na obu drużynach i organizatorze zawodów.  

 
 

20. OPIEKA ZDROWOTNA ZAWODNIKÓW W TRAKCIE ZAWODÓW  
 

§ 33  
1. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki 

medycznej w osobach: lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki lub co najmniej osoby 
przeszkolonej w zakresie udzielania pierwszej pomocy i posiadającej odpowiedni dokument 
oraz noszy wraz z ich obsługą. Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej 
potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem złożonym na 
sprawozdaniu z zawodów (na stronie ze składem drużyny gospodarzy). W przypadku jej 
braku zawody nie mogą się odbyć. 

2. Funkcji opieki medycznej nie może sprawować trener lub zawodnik wpisany do 
sprawozdania z zawodów. 
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21. SPRAWY DYSCYPLINARNE 

 
§ 34  

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 i niniejszym Regulaminie.  

2. Karom podlega także klub przyjezdny w przypadku niewłaściwego zachowania się kibiców 
przyjezdnych w związku z zawodami, w wyniku czego doszło do naruszenia porządku. 

3. Kluby zobowiązane 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 oraz Pucharu Polski. 

4. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) 
zostanie automatycznie ukarany jak w poniższym zestawieniu:  

 
 

IV liga 
Klasa 

okręgowa 
A klasa B klasa 

Rozgrywki 
młodzieżowe 

a) Przy trzecim 
napomnieniu 

Kara pieniężna Kara pieniężna Kara pieniężna Kara pieniężna - 

b) Przy czwartym 
napomnieniu 

1 mecz 
dyskwalifikacji 

1 mecz 
dyskwalifikacji 

1 mecz 
dyskwalifikacji 

1 mecz 
dyskwalifikacji 

1 mecz 
dyskwalifikacji 

c) Przy szóstym 
napomnieniu 

Kara pieniężna Kara pieniężna Kara pieniężna Kara pieniężna - 

d) Przy ósmym 
napomnieniu 

1 mecz 
dyskwalifikacji 

1 mecz 
dyskwalifikacji 

1 mecz 
dyskwalifikacji 

1 mecz 
dyskwalifikacji 

1 mecz 
dyskwalifikacji 

e) Przy dziewiątym 
napomnieniu 

Kara pieniężna 
Kara  

pieniężna 
Kara pieniężna Kara pieniężna Kara pieniężna 

f) Przy dwunastym 
napomnieniu 

2 mecze 
dyskwalifikacji 

2 mecze 
dyskwalifikacji 

2 mecze 
dyskwalifikacji 

2 mecze 
dyskwalifikacji 

2 mecze 
dyskwalifikacji 

g) Przy każdym 
następnym 
napomnieniu 

Kara pieniężna 
1 mecz 

dyskwalifikacji 

Kara pieniężna 
1mecz 

dyskwalifikacji 

Kara pieniężna 
1mecz 

dyskwalifikacji 

Kara pieniężna 
1 mecz 

dyskwalifikacji 

Kara pieniężna 
1 mecz 

dyskwalifikacji 

5. Wysokość kar pieniężnych z tytułu odpowiedniej ilości żółtych kartek określa pkt. 1 i 3 
załącznika nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

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 mistrzowskich zostanie wykluczony z gry (samoistna 
czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarany dyskwalifikacją i nie może brać udziału w 
żadnych zawodach piłkarskich do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez 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. 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. 
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9. Usunięcie przez sędziego w czasie meczu z ławki przeznaczonej dla zawodników 
rezerwowych którejkolwiek ze znajdujących się tam osób funkcyjnych jest równoznaczne z 
wykluczeniem z gry (czerwona kartka) i podlega karze. Decyzja w tych sprawach należy do 
Komisji Dyscyplinarnej.  

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 zawodnikowi ilością meczów polega na zakazie uczestnictwa 
w rozgrywkach, których dotyczy orzeczona kara oraz przebywania w strefie przylegającej 
bezpośrednio do boiska. W przypadku dyskwalifikacji czasowej zawodnika, nie może on 
uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich oraz pełnić jakichkolwiek funkcji związanej z 
działalnością w piłce nożnej.  

12. W przypadku wystąpienia w meczu (na boisku) zawodnika, o którym mowa w ust. 11, klub 
zostanie ukarany przez Komisję Rozgrywek walkowerem zgodnie z zapisami §27 ust. 7 lit. g. 
za grę nieuprawnionego zawodnika (nie wyklucza to dodatkowej kary nałożonej przez 
Komisję Dyscypliny). Natomiast jeśli zawodnik przebywać będzie jedynie na ławce 
rezerwowych i nie weźmie aktywnego udziału w grze (nie wejdzie na boisko), to klub 
zostanie ukarany przez Komisję Dyscyplinarną jedynie karą finansową określoną w pkt. 37 
załącznika nr 4 do niniejszego regulaminu. 

13. Kara dyskwalifikacji wymierzona innemu obwinionemu niż zawodnikowi (np. trenerowi) 
polega na zakazie reprezentowania drużyny i klubu wobec innych osób, przebywania w 
strefie bezpośrednio przylegającej do boiska oraz w miejscach wydzielonych dla 
kierownictwa drużyny, zawodników rezerwowych i w szatni oraz zakazie pełnienia 
jakiejkolwiek funkcji, związanej z działalnością w piłce nożnej. 

14. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a niewykonana w danej rundzie (sezonie) 
zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji 
rozgrywek. 

15. 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 zobowiązany jest do 
wniesienia opłaty wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki, 

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 do której był zgłoszony, 
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.  
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16. 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.  

17. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów nie wykonana w drugiej rundzie rozgrywek 
mistrzowskich zostaje przeniesiona do nowej edycji rozgrywek, z zastrzeżeniem pkt. 14. 
Powyższe nie dotyczy kary dyskwalifikacji, wymierzonej za napomnienia (żółte kartki). 

18. W przypadku, gdy zawodnik otrzymał żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze 
jednego meczu, a pomimo to 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.  

19. Żółte i czerwone kartki otrzymane przez zawodnika w spotkaniach pucharowych powodują 
konsekwencje dyscyplinarne tylko w tych rozgrywkach. Zawodnicy, którzy otrzymali kartki w 
rozgrywkach mistrzowskich powodujące konsekwencje dyscyplinarne nie mogą odbywać kar 
w rozgrywkach pucharowych. 

20. Zawodnikowi nie zalicza się do wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki 
meczu, którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a nie został 
rozegrany. 

21. 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. 

22. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma 
obowiązek sprawdzić w macierzystym Związku Piłki Nożnej (w formie pisemnego zapytania), 
jakie kary ciążą na danym zawodniku i uwzględnić je w swojej ewidencji wg następujących 
zasad: 

a. 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; 

b. jeżeli zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej, to żółte kartki, które otrzymał 
w poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie. 

23. Wysokość kar pieniężnych wynikających z przewinień dyscyplinarnych zawiera załącznik nr 4 
do niniejszego regulaminu. Komisja Dyscyplinarna w uzasadnionych przypadkach zamiast 
kary pieniężnej może zastosować karę nagany. 

24. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek żółte i czerwone kartki 
otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar. 

25. W rozgrywkach młodzieżowych, gdzie rozgrywa się osobną rundę jesienną i osobną rundę 
wiosenną, po rundzie jesiennej nie zerują się żółte kartki i kary zawodników, których 
liczenie kontynuowane jest w rundzie wiosennej.  
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22. PROTESTY I ODWOŁANIA 

 
§ 35  

1. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić zastrzeżenia do zawodów, które są 
odnotowywane w załączniku do sprawozdania z zawodów na następujących zasadach: 

a. 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, 

 wypełnienia i dostarczenia składu drużyny 
b. 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; 

c. 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; 

d. 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 formie 
pisemnego protestu skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki, są one wolne od 
opłacenia kaucji.  

3. Protesty po zawodach muszą być dostarczone w ciągu 48 godzin, przy czym kopie protestów 
dla ich ważności muszą zostać przekazane stronie przeciwnej.  

4. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu zastrzeżeń lub protestów obowiązuje zasada 
dwuinstancyjności. W rozgrywkach prowadzonych przez WMZPN pierwszą instancją jest 
właściwa w sprawie Komisja Rozgrywek bądź Komisja Dyscyplinarna, a drugą instancją 
Związkowa Komisja Odwoławcza.  

5. Odwołania od decyzji Komisji Rozgrywek w sprawach dot. weryfikacji meczów oraz przy 
rozpatrywaniu protestów w sprawie zawodów należy wnosić do Związkowej Komisji 
Odwoławczej za pośrednictwem Komisji Rozgrywek w terminie 3 dni od daty doręczenia 
uzasadnienia decyzji. 

6. Odwołania od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej, kończących postępowanie w sprawie, należy 
składać bezpośrednio do Związkowej Komisji Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie 
kary, chyba że orzeczenie objęte jest rygorem natychmiastowej wykonalności. 

7. Rozpatrzenie odwołania przez Związkową Komisję Odwoławczą WMZPN jest uzależnione od 
wpłaty kaucji w wysokości określonej w pkt. 8 załącznika nr 6 do niniejszego Regulaminu. 
Wpłata kaucji musi nastąpić wraz z wniesieniem odwołania. 
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8. W przypadku braku rozstrzygnięcia zastrzeżenia lub protestu przez organ pierwszej instancji 
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. 
 
 

23. KONSEKWENCJE BRAKU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW MECZOWYCH 
 

§ 36  
1. Zawody piłki nożnej nie mogą się odbyć, jeżeli przed ich rozpoczęciem sędziemu 

(obserwatorowi, delegatowi) nie zostały przedstawione następujące wymagane 
regulaminami dokumenty: 

a. druki składów wypełnione przez oba zespoły,  
b. ważne dokumenty tożsamości z aktualnymi zdjęciami, określone w § 19 ust. 2 

(wyłącznie w przypadku rozgrywek młodzieżowych), 
c. dokument poświadczający posiadanie uprawnień do sprawowania opieki medycznej 

osoby pełniącej tę funkcję na danych zawodach. 
2. Zawody piłki nożnej muszą się odbyć pomimo, że przed ich rozpoczęciem sędziemu 

(obserwatorowi, delegatowi) nie zostały przedstawione inne niż wskazane w ust. 1 
wymagane regulaminami dokumenty takie, jak na przykład:  

a. protokół weryfikacji boiska, 
b. lista porządkowych, służb informacyjnych lub służb technicznych, 
c. dokument poświadczający posiadanie przez trenera stosownych uprawnień do 

prowadzenia zespołu (licencja trenerska), 
d. licencja spikera (dotyczy III i IV ligi), 
e. licencja kierownika ds. bezpieczeństwa (dotyczy III i IV ligi), 
f. licencje członków służb informacyjnych (dotyczy III i IV ligi),  
g. informacja organizatora zawodów (dotyczy III i IV ligi), 
h. licencja klubu, 
i. dokument poświadczający powiadomienie policji i pogotowia o rozgrywaniu meczu. 

3. Fakt braku dokumentów, o których mowa w ust. 2, sędzia (obserwator, delegat) jest 
zobowiązany opisać w sprawozdaniu z zawodów (raporcie obserwatora, raporcie delegata). 
Na podstawie takiego zapisu Komisja Dyscyplinarna ukarze winny klub za uchybienia 
organizacyjne. 

4. Brak dokumentów, o których mowa w pkt. 2, nie może być podstawą do weryfikacji meczu 
jak walkower.  

 
 

24. POSTANOWIENIA FINANSOWE 
 

§ 37  
Wysokość opłat z tytułu uczestnictwa w rozgrywkach określa załącznik nr 6 do niniejszego 
Regulaminu. 
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25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 38  

1. Niniejszy regulamin obowiązuje we wszystkich rozgrywkach mistrzowskich organizowanych 
przez WMZPN. 

2. WMZPN nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed zawodami, w czasie ich 
trwania i po zawodach organizowanych przez kluby. Kluby obowiązkowo muszą ubezpieczyć 
swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków a ponadto muszą ubezpieczyć 
również organizowane przez siebie zawody. 

3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi WMZPN. 
4. Wszelkie oficjalne dokumenty kierowane przez klub do rozpatrzenia przez komórki 

organizacyjne WMZPN, pod rygorem odmowy ich rozpatrzenia muszą być podpisane przez 
osoby uprawnione, tzn. ujawnione w stosownych dokumentach rejestrowych np. KRS 
(prezes, członek zarządu, kierownik klubu, itp.). 

5. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd WMZPN w dniu 6 czerwca 2018 roku i 
wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku z zastrzeżeniem § 6 pkt. 1, który obowiązuje od 
dnia 6 czerwca 2018 roku.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1A 
DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2018/2019 

- SCHEMAT ORGANIZACJI ROZGRYWEK SENIORSKICH – 
 

1 Kategoria wiekowa Senior 

2 Rocznik Nielimitowany 

3 Oznacz. UEFA - 

4 Kategoria Senior 

5 Klasa rozgrywkowa III liga kobiet IV liga Klasa okręgowa A klasa B klasa 

6 Ilość grup 1 1 2 4 Wg potrzeb 

7 Ilość zespołów w grupie do 12 16 16 12 do 12  

8 Limit drużyn klubu w grupie brak 1 1 1 1 

9 Limit wiekowy oraz gra kobiet 

Ukończony 
14 rok życia 

Zawodnicy od ukończenia 16-go roku życia 
(z wyjątkiem opisanym w § 17 ust. 7) 

Grają wyłącznie kobiety Nie mogą grać kobiety (dla nich przewidziane są ligi kobiece) 

10 Limit zawodników młodzieżowych brak 2 2 1 0 

11 Terminy urzędowe Niedziela 13:00 Sobota 17:00 Sobota 17:00 Niedziela 16:00 Niedziela 16:00 

12 Uwagi 
Terytorialnego i ilościowego podziału drużyn na grupy w poszczególnych klasach i kategoriach 
wiekowych dokonuje Dział Rozgrywek WMZPN 
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ZAŁĄCZNIK NR 1B 
DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2018/2019 

- SCHEMAT ORGANIZACJI ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH - 
1 Kat. wiek. U-19 U-18 U-17 U-16 U-15 U-14 U-13 U-12 U-11 U-10 U-9 U-8 U-7 U-6 

2 Rocznik 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3 Oznacz. UEFA A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 G 

4 Kategoria Junior Junior młodszy Trampkarz Młodzik Orlik Żak Skrzat 

5 Klasa rozgr. 

Rozgrywki ligowe Rozgrywki turniejowe Turnieje 

I Liga 
(ewentualnie II liga) 

Ekstraklasa 
I Liga 
II Liga 

Ekstraklasa 
I Liga  
II Liga  

I Liga, II Liga 
(wiosną dodatkowo 

Ekstraklasa) 
Orlików Żaków Skrzatów 

6 Ilość grup 
I Liga – wg potrzeb 
II Liga – wg potrzeb 

Ekstraklasa – 1 
I Liga – 2 

II Liga – wg potrzeb 

Ekstraklasa – 1 
I Liga – 2 

II Liga – wg potrzeb 

Jesień: I Liga – 4 
II Liga – wg potrzeb 

Wiosna: 
Ekstraklasa - 2 

 I Liga – 4 
II Liga – wg potrzeb 

Wg potrzeb - 

7 
Ilość zespołów 
w grupie  
i system rozgrywek 

I Liga – do 8 
II Liga – do 6 

system szkocki 

Ekstraklasa – do 8 
I Liga – do 8 
II Liga – do 6 

system szkocki 

Ekstraklasa – do 8 
I Liga – do 8 
II Liga – do 6 

system szkocki 

Ekstraklasa do 6 
I Liga – do 6 
II Liga – do 6 

system szkocki 

Zalecane 4 zespoły, ewentualnie 
3 (Orlik i Żak - 2 fazy jesienią i 2 
fazy wiosną) system turniejowy 

- 

8 
Limit drużyn 
klubu w grupie 

Brak Brak Brak Brak Brak - 

9 
Limit wiekowy 
oraz gra kobiet 

Zawodnicy urodzeni w roku odpowiednim dla danej kategorii wiekowej i 
młodsi maksymalnie do 3 lat 

(w przypadku juniora zawodnicy od ukończenia 14-go roku życia) 

Zaw. urodzeni w roku odpowiednim dla danej 
kategorii wiekowej i młodsi maks. o 2 lata 

Nie mogą grać całe drużyny dziewcząt (dla nich jest 
przewidziana III liga kobiet). Mogą grać natomiast 

drużyny mieszane. Dziewczęta w takim przypadku mogą 
być maksymalnie do 2 lat starsze od rocznika danej 

kategorii wiekowej 

Mogą grać całe drużyny dziewcząt oraz drużyny mieszane. Dziewczęta 
w takim przypadku muszą spełniać te same limity wiekowe, co 

chłopcy. 

10 Limit zaw. młodz. Nie dotyczy 

11 Terminy urzęd. Niedziela 13:00 Niedziela 13:00 Niedziela 11:00 
I i II Liga - Pt 17:00 
Ekstrakl.– Sb 13:00 

Poniedziałek 17:00 - 

12 Uwagi Terytorialnego i ilościowego podziału drużyn na grupy w poszczególnych klasach i kategoriach wiekowych dokonuje Dział Rozgrywek WMZPN 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2018/2019 

- ZASADY USTALANIA ZRYCZAŁTOWANEGO EKWIWALENTU ZA WYSZKOLENIE ZAWODNIKA WOLNEGO – 
 
1. Ekwiwalent za wyszkolenie przysługuje klubowi odstępującemu w przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika wolnego przed zakończeniem roku w którym 

kończy 24 rok życia, któremu wygasł kontrakt lub deklaracja gry amatora, za okres szkolenia pomiędzy rokiem w którym ukończył 12, a rokiem w którym ukończył 21 
rok życia, liczony począwszy od dnia rozpoczęcia, do dnia zakończenia szkolenia w klubie odstępującym, z uwzględnieniem postanowień pkt. 2. Z zastrzeżeniem okresu 
karencji (pkt. X), ekwiwalent przysługuje tylko ostatniemu klubowi, w którym był zarejestrowany zawodnik przed zmianą przynależności klubowej. 

2. Ekwiwalent za wyszkolenie nie przysługuje klubowi odstępującemu w przypadku: 
a) gdy zmiana przynależności zawodnika następuje do klubu V kategorii; 
b) prawomocnego, jednostronnego rozwiązania kontraktu przez zawodnika, z winy klubu odstępującego; 
c) prawomocnego rozwiązania kontraktu z winy klubu, stwierdzonego orzeczeniem Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych; 
d) gdy zmiana przynależności zawodnika następuje po upływie 12 miesięcy od wygaśnięcia kontraktu lub deklaracji gry amatora w klubie odstępującym. 

3. Kwota ekwiwalentu należnego klubowi szkolącemu piłkarza (E) stanowi iloczyn:      
 

E= L x W x M 
 

 L - okresu, w którym zawodnik był zarejestrowany w klubie (pomiędzy rokiem w którym ukończył 12, a rokiem w którym ukończył 21 rok życia);  
jako wartość okresu rejestracji w klubie należy przyjąć: w przypadku każdego pełnego roku kalendarzowego szkolenia - 1, w przypadku niepełnego 
kalendarzowego roku szkolenia – wartość stanowiącą iloraz liczby dni szkolenia w danym roku kalendarzowym i liczby dni w danym roku (365 dni lub 366 w roku 
przestępnym). 

 W - współczynnika bazowego odpowiadającego kategorii wiekowej piłkarza, wyrażonego w PLN netto;  
w przypadku, gdy zawodnik był zarejestrowany w klubie w okresach odpowiadających różnym wartościom współczynnika bazowego, mnożenie odbywa się dla 
każdej kategorii wiekowej osobno, a następnie jest sumowane. 

 M - mnożnika (zależnego od kategorii klasy rozgrywkowej klubu pozyskującego). 
4. Kwoty za pełne lata szkolenia zawodników wyliczone na podstawie współczynników bazowych odpowiadających kategoriom wiekowym piłkarzy oraz mnożników zależnych od 

kategorii klas rozgrywkowych klubów pozyskujących. 

Kategoria 
wiekowa 

zawodnika 
(wiek, w 

którym był 
szkolony) 

↓ 

Współczynnik 
bazowy 

(kwota za rok 
szkolenia) 

↓ 

Kategoria  
klubu → 

I II III IV V 

Klasa 
rozgrywkowa 

klubu → 
Ekstraklasa I liga, II liga 

III liga, 
Ekstraliga kobiet, 

kluby młodzież. chłopców 

IV liga, klasa okręgowa, 
I liga kobiet, 

Ekstrakl. i I liga futsalu, 

A, B, C klasa, 
pozostałe kl. rozgr. kobiet, 
pozostałe kl. rozgr. futsalu, 
kluby młodzieżowe kobiet 

Mnożnik → x 6 x 3 x 1 x 0,5 x 0 

12-14 lat 500 zł netto  3 000 zł / rok 1 500 zł / rok 500 zł / rok 250 zł / rok 0 zł / rok 

15-18 lat 2 000 zł netto  12 000 zł / rok 6 000 zł / rok 2 000 zł / rok 1 000 zł / rok 0 zł / rok 

19-21 lat 3 000 zł netto  18 000 zł / rok 9 000 zł / rok 3 000 zł / rok 1 500 zł / rok 0 zł / rok 
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5. W przypadku zawodników, pomiędzy 21 a 24 rokiem życia, przy obliczaniu wartości ekwiwalentu należy uwzględnić amortyzację jego kwoty. Amortyzacja kwoty 
ekwiwalentu stanowi rozłożone w czasie umorzenie wartości ekwiwalentu za wyszkolenie. Wykorzystanie amortyzacji pozwala na zmniejszanie należnej kwoty 
ekwiwalentu  w zależności od wieku zawodnika w chwili zmiany przynależności klubowej, według poniższego schematu: 

 Rok w którym zawodnik ukończył 22 rok życia – 75% ustalonego ekwiwalentu 

 Rok w którym zawodnik ukończył 23 rok życia – 50% ustalonego ekwiwalentu 
 Rok w którym zawodnik ukończył 24 rok i starszy – 0% ustalonego ekwiwalentu 

6. Okres karencji - okres 18 miesięcy liczony od momentu wygaśnięcia kontraktu lub deklaracji gry amatora. Jeśli w tym okresie, po zmianie przynależności do klubu 
pozyskującego, zawodnik ponownie (1 raz lub więcej) zmieni przynależność klubową, w wyniku której zostanie potwierdzony do klubu zakwalifikowanego do wyższej 
kategorii klasy rozgrywkowej, to nowy klub pozyskujący będzie zobowiązany do wypłaty na rzecz pierwotnego klubu odstępującego, ekwiwalentu za wyszkolenie w 
wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością ekwiwalentu, którą zapłaciłby w przypadku pozyskania zawodnika bezpośrednio z pierwotnego klubu 
pozyskującego, a wysokością przysługującą pierwotnemu klubowi odstępującemu od poprzedniego klubu pozyskującego. 

7. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu pozostającego w związku prawnym, personalnym i organizacyjno-finansowym, o jakimkolwiek 
charakterze i zakresie, z klubem zakwalifikowanym do wyższej kategorii(np. akademia piłkarska, klub związany umową o współpracę w zakresie szkolenia młodzieży), 
klub pozyskujący jest zobowiązany do uiszczenia ekwiwalentu wyliczonego w oparciu o mnożnik określony dla klubu wyższej kategorii klasy rozgrywkowej. 

8. W przypadku odpłatnego transferu czasowego zawodnika, przeprowadzonego w okresie szkolenia, klubowi odstępującemu nie przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie 
za okres wypożyczenia zawodnika. Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika za okres odpłatnego wypożyczenia, przysługuje klubowi, do którego zawodnik został 
wypożyczony.  

9. W przypadku nieodpłatnego transferu czasowego zawodnika przeprowadzonego w okresie szkolenia, klubowi odstępującemu przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie 
za okres wypożyczenia. Klubowi pozyskującemu zawodnika na mocy transferu czasowego nieodpłatnego, nie przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika w 
okresie wypożyczenia. 

10. W przypadku braku porozumienia pomiędzy klubami w zakresie wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie, organami uprawnionymi do określenia jego wysokości, są: 
a)  Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN jako organ I instancji gdy klub pozyskujący uczestniczy w rozgrywkach Ekstraklasy, I lub II ligi oraz 

Ekstraligi i I ligi kobiet, bądź gdy  kluby przynależą do różnych wojewódzkich związków piłki nożnej; 
b)  Właściwy organ Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej w pozostałych przypadkach - Komisja Rozgrywek w WMZPN; 
c)  Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN jako organ II instancji w przypadku określonym w pkt a); 
d)  Komisja Odwoławcza właściwego Wojewódzkiego ZPN jako organ II instancji w przypadku określonym w pkt b). – Związkowa Komisja Odwoławcza w WMZPN. 

Postępowanie w sprawie może być wszczęte na wniosek jednego z zainteresowanych klubów, złożonego nie później niż 24 miesiące od zmiany przynależności 
klubowej zawodnika. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3  
DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2018/2019 

- TABELA OPŁAT NA RZECZ WMZPN ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ I UPRAWNIENIAMI ZAWODNIKÓW (W PLN) - 
 
1. a) Klub odstępujący zawodnika wolnego do klubu zagranicznego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego ZPN 2% od kwoty netto ustalonego 

ekwiwalentu za wyszkolenie.  
b) Klub odstępujący zawodnika do klubu zagranicznego, na podstawie umowy transferu definitywnego lub czasowego, jest zobowiązany do wpłaty na rzecz 

macierzystego ZPN 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być mniejsza niż równowartość 100 dolarów USA.  
c) Niezależnie od opłaty, o której mowa w pkt. 1a i 1b, klub odstępujący zawodnika do klubu zagranicznego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz Polskiego Związku 

Piłki Nożnej 1,5% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego lub ekwiwalentu za wyszkolenie. 
d) Klub odstępujący zawodnika do klubu polskiego, na podstawie umowy transferu definitywnego – odpłatnego lub nieodpłatnego, jest zobowiązany do wpłaty 

na rzecz macierzystego ZPN 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa niż określona w pkt. 5b.  
e) Klub odstępujący zawodnika do klubu polskiego, na podstawie umowy transferu czasowego – odpłatnego lub nieodpłatnego, jest zobowiązany do wpłaty na 

rzecz macierzystego ZPN 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa niż określona w pkt. 6b. 

2. a) Klub odstępujący zawodnika do klubu polskiego zobowiązany jest do dokonania opłat na rzecz właściwego Wojewódzkiego ZPN w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania ustalonego ekwiwalentu transferowego lub ekwiwalentu za wyszkolenie. W przypadku, gdy ekwiwalent transferowy lub ekwiwalent za wyszkolenie 
przekazywany jest w ratach, wówczas wpłata całej wymaganej kwoty nastąpi w ciągu 14 dni od dokonania zapłaty I raty. 

b) Klub odstępujący zawodnika do klubu zagranicznego zobowiązany jest do dokonania opłat na rzecz właściwego Wojewódzkiego ZPN i PZPN w ciągu 14 dni od 
dnia wydania ITC. W przypadku, gdy ekwiwalent transferowy lub ekwiwalent za wyszkolenie przekazywany jest w ratach, wówczas wpłata całej wymaganej kwoty 
nastąpi w ciągu 14 dni od dokonania zapłaty I raty. W przypadku dokonywania płatności transferowych w walutach obcych, opłaty wskazane w niniejszym 
załączniku rozliczane są wg kursu NBP obowiązującego w dniu wydania ITC.  

3. a) Klub pozyskujący zawodnika, na podstawie umowy transferu definitywnego – odpłatnego lub nieodpłatnego, zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego 
ZPN 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa niż określona w pkt. 5a. 

b) Klub pozyskujący zawodnika, na podstawie umowy transferu czasowego – odpłatnego lub nieodpłatnego, zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego ZPN 
2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa niż określona w pkt. 6a. 

c) Klub pozyskujący zawodnika wolnego (czyli takiego, który nie jest związany z klubem kontraktem/umową ani nie ma obowiązującej deklaracji gry amatora lub na 
podstawie decyzji Komisji Rozgrywek PZPN/ZPN) jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego ZPN 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za 
wyszkolenie, przy czym wpłata nie może być niższa niż określona w pkt. 7 

d) Niezależnie od opłat, o których mowa w pkt. 3a, 3b i 3c, klub pozyskujący zawodnika zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej: dla 
zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy – 2 500 zł, dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi – 1 500 zł, dla zespołów uczestniczących w 
rozgrywkach II ligi – 1 000 zł. 

e) Niezależnie od opłat, o których mowa w pkt. 3a, 3b, 3c i 3d, w przypadku przejścia zawodnika do innego ZPN, klub pozyskujący zawodnika, zobowiązany jest 
dokonać wpłaty na konto związku piłki nożnej, za uzyskanie danych o karalności i wyrejestrowanie zawodnika, w wysokości określonej w pkt. 8. 

4. Klub pozyskujący zobowiązany jest do dokonania wpłaty w dniu wystąpienia o potwierdzenie zawodnika w macierzystym Związku Piłki Nożnej. 
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Poziom uczestnictwa w rozgrywkach. 

Extra- 
Klasa* 

I liga* 
II 

liga* 
III 

liga* 
IV 

liga* 
Klasa 

okręgowa* 
A 

klasa* 

B klasa 
i III liga 
kobiet* 

Extra- 
i I liga 

kobiet* 

II liga 
kobiet* 

Junior, 
Jun. mł. 

* 

5. W razie potwierdzenia zawodnika na mocy transferu definitywnego odpłatnego lub nieodpłatnego: 

a) klub pozyskujący (dla zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach*)  
wpłaca przynajmniej: 

2000,00 1500,00 1000,00 400,00 300,00 150,00 100,00 50,00 200,00 150,00 50,00 

b) klub odstępujący (dla zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach*)  
wpłaca przynajmniej: 

2000,00 1500,00 1000,00 750,00 750,00 500,00 200,00 100,00 200,00 150,00 750,00 

6. W razie potwierdzenia zawodnika na mocy transferu czasowego odpłatnego lub nieodpłatnego: 

a) klub pozyskujący (dla zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach*)  
wpłaca przynajmniej: 

1000,00 750,00 750,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 150,00 100,00 50,00 

b) klub odstępujący (dla zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach*)  
wpłaca przynajmniej: 

1000,00 750,00 750,00 500,00 450,00 300,00 150,00 50,00 150,00 100,00 100,00 

7. W razie uprawnienia zawodnika wolnego, 
klub pozyskujący (dla zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach*) 
 wpłaca przynajmniej: 

4000,00 3000,00 2000,00 1000,00 900,00 600,00 300,00 200,00 400,00 300,00 100,00 

8. Za wyrejestrowanie i uzyskanie danych o 
karalności, przy przejściu zawodnika do 
innego ZPN, klub pozyskujący wpłaca (w 
przypadku zawodników uczestniczących w 
klubie odstępującym w rozgrywkach*): 

750,00 500,00 500,00 300,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 

Powyższe opłaty za wyrejestrowanie i uzyskanie danych o karalności nie są pobierane  
w przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego po upływie okresu czasowego transferowania. 

9.  UWAGA! Jeżeli w umowie transferowej nie ma zapisu, że każdy klub ponosi swoje koszty związane z transferem, całość kosztów (część za klub pozyskujący i 
część za klub odstępujący) ponosi klub pozyskujący. 

 
Poziom uczestnictwa w rozgrywkach. 

Extra- 
Klasa* 

I liga* 
II 

liga* 
III 

liga* 
IV 

liga* 
Klasa 

okręgowa* 
A 

klasa* 
B 

klasa* 

Extra- 
i I liga 

kobiet* 

II i III 
liga 

kobiet* 

Rozgr. 
młodzie-
żowe* 

10. Uprawnienie zawodników do gry w jednym cyklu rozgrywkowym (sezonie): 

a) za każdego zawodnika przed rozpoczęciem 
sezonu 

- 45,00 35,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 
0,00 0,00 0,00 

b) za każdego zawodnika po rozpoczęciu  
sezonu  

- 90,00 70,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 
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11. W przypadku ponownego uprawnienia zawodnika w tym samym oknie transferowym do wyższej klasy, niż klasa, do której ten sam klub w tym samym oknie 
transferowym już dokonał uprawnienia tego zawodnika, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty z tego tytułu w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy 
wysokością już uiszczonej opłaty, a opłaty należnej z tytułu uprawnienia zawodnika do klasy, do której zostaje on uprawniony. Różnica jest płatna na rzecz WMZPN. 

12. W przypadku, kiedy zawodnik w okresie nie dłuższym niż 15 miesięcy jest przedmiotem zmiany przynależności klubowej na mocy której, ponownie staje się 
zawodnikiem klubu, z którego pierwotnie był transferowany opłaty określone w pkt. 5 i pkt. 7 ulegają obniżeniu o 80 %, jednak nie mogą być niższe niż 100,00 zł (a 
w przypadku B klasy nie mniej niż 50,00 zł) 

13. W odniesieniu do zawodników określonych w pkt. 7, którzy zmieniają przynależność klubową: 
- między 8 a 12 miesiącem nie uczestniczenia w żadnych rozgrywkach piłkarskich opłaty tam wymienione ulegają obniżeniu o 50 %,  
- między 13 a 24 miesiącem nie uczestniczenia w żadnych rozgrywkach piłkarskich opłaty tam wymienione ulegają obniżeniu o 75 %,  
- po okresie ponad 24 miesięcy nie uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich opłaty tam wymienione ulega obniżeniu o 90 %, 
jednakże nie mogą być one niższe niż 50,00 zł.   

14. W odniesieniu do zawodników określonych w pkt. 5 i 6, którzy zmieniają barwy klubowe na terenie WMZPN, kluby wpłacają 50% kwot tam określonych, jednakże 
nie mogą być one niższe niż 100,00 zł.  

15. W odniesieniu do zawodników występujących w drużynach juniorów lub juniorów młodszych, którzy zmieniają barwy klubowe na terenie WMZPN, a którzy w ciągu 
trwania całego sezonu nie będą uczestniczyli w rozgrywkach seniorów, kluby wpłacają 20% kwot określonych w pkt. 5, 6 i 7, jednakże nie mogą być one niższe niż 
100,00 zł w przypadku określonym w pkt. 5 i 7 (a w przypadku B klasy nie mniej niż 50,00 zł) oraz 50,00 zł w przypadku określonym w pkt. 6. 

16. W przypadku umowy transferu definitywnego zawartej pomiędzy klubami WMZPN, w przypadku transferu definitywnego następującego bezpośrednio po 
transferze czasowym (tego samego zawodnika do tego samego klubu) opłata za transfer definitywny zostaje pomniejszona o dokonane wcześniej opłaty za transfer 
czasowy.  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2018/2019 

- TARYFIKATOR KAR FINANSOWYCH Z TYTUŁU PRZEWINIEŃ DYSCYPLINARNYCH (W PLN) – 
 

Pkt. Rodzaj przewinienia dyscyplinarnego 
Zespół 
IV ligi 

Zespół 
Klasy 

okręgowej 

Zespół 
A klasy 

Zespół 
B klasy 

Zespół 
młodzież. 

 
PRZEWINIENIA ZWIĄZANE Z GRĄ 

 

1. Zawodnik (senior), który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę), zostaje automatycznie ukarany karą pieniężną w wysokości: 

a) Przy trzecim napomnieniu (żółta kartka) 50,00 40,00 30,00 20,00 - 

b) Przy szóstym napomnieniu (żółta kartka) 100,00 80,00 60,00 40,00 - 

c) Przy dziewiątym napomnieniu (żółta kartka) 200,00 160,00 120,00 80,00 50,00 

d) Przy trzynastym i każdym kolejnym napomnieniu (żółta kartka) 300,00 200,00 150,00 100,00 100,00 

2. Aby zawodnik zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej z powodu kolejnych żółtych kartek mógł uczestniczyć w następnym meczu mistrzowskim wprowadza się zasadę 
ryczałtowej opłaty za żółte kartki, którą należy uiścić osobno za rundę jesienną i osobno za rundę wiosenną w wysokości, którą dla poszczególnych lig i klas rozgrywkowych 
określa pkt. 11 załącznika nr 6 do niniejszego regulaminu. Wpłaty należy dokonać na podstawie wystawionej przez WMZPN noty księgowej. 

3. Zawodnik, który w czasie zawodów pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą kartkę), zostaje automatycznie ukarany karą pieniężną w wysokości : 

a) Przy siódmym napomnieniu 400,00 300,00 200,00 100,00 - 

 
UTRZYMANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU NA OBIEKCIE PIŁKARSKIM 

 

4. Za brak należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach, 
wymierza się klubowi karę pieniężną w wysokości: 

od 200,00 
do 5000,00 

od 200,00 
do 4000,00 

od 100,00 
do 3000,00 

od 100,00 
do 2000,00 

od 100,00 
do 2000,00 

5. Kara opisana w pkt. 4, może być również nałożona na klub za nie wykonywanie obowiązków określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, 
nawet jeżeli przed, w czasie lub po zawodach nie doszło do naruszeń porządku lub bezpieczeństwa. 

6. Za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach, wymierza się odpowiedzialnym osobom 
fizycznym karę pieniężną w wysokości od 100,00 zł do 500,00 zł 

7. Jeżeli na skutek niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach doszło do poważnych 
naruszeń porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach wymierza się karę pieniężną w wysokości od 100,00 do 5000,00 zł  

8. Za prezentowanie treści o charakterze pogardliwym, rażąco nieetycznym, pochwalających terroryzm, przestępczość, przemoc, odwołujących się do zbrodniczych ideologii, 
treści politycznych, treści o charakterze dyskryminacyjnym, w szczególności odnoszących się do rasy, koloru skóry, języka, religii bądź pochodzenia, za wznoszenie okrzyków 
lub popełnienie innego aktu o takim charakterze w czasie, bezpośrednio przed lub po meczu, wymierza się karę pieniężną w wysokości:  

a) Klubom od 500,00 
do 5000,00 

od 400,00 
do 5000,00 

od 300,00 
do 5000,00 

od 200,00 
do 5000,00 

od 100,00 
do 5000,00 

b) osobom fizycznym od 200,00 do 1000,00  
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Pkt. Rodzaj przewinienia dyscyplinarnego 
Zespół 
IV ligi 

Zespół 
Klasy 

okręgowej 

Zespół 
A klasy 

Zespół 
B klasy 

Zespół 
młodzież. 

9. W przypadku, jeżeli czynem o którym mowa w pkt. 8 było wywieszenie transparentu, flagi lub innego, podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia 
takiego żądania przez delegata lub obserwatora, co spowodowało przerwanie meczu, wymierza się karę pieniężną w wysokości:  

a) klubom  od 500,00 
do 2000,00 

od 400,00 
do 2000,00 

od 300,00 
do 2000,00 

od 200,00 
do 2000,00 

od 100,00 
do 2000,00 

b) osobom fizycznym od 400,00 do 1500,00  

10. W przypadku, jeżeli czynem o którym mowa w pkt. 8 było wywieszenie transparentu, flagi lub innego, podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia 
takiego żądania przez delegata lub obserwatora, co spowodowało przedterminowe zakończenie meczu, wymierza się karę pieniężną w wysokości: 

a) Klubom od 800,00 
do 3000,00 

od 600,00 
do 3000,00 

od 500,00 
do 3000,00 

od 400,00 
do 3000,00 

od 200,00 
do 3000,00 

b) osobom fizycznym od 500,00 do 2000,00 

 
NIESPORTOWE ZACHOWANIE 

 

11. Za używanie w związku z zawodami piłkarskimi słów wulgarnych lub uznanych powszechnie za obraźliwe wymierza się karę pieniężną w wysokości od 100,00 do 500,00  

12. Za podważanie decyzji sędziowskich i ich kompetencji przez zawodników, trenerów, osoby przebywające na ławce rezerwowych lub działaczy wymierza się karę pieniężną w 
wysokości od 100,00 do 500,00 

13. Za samowolne opuszczenie boiska przez drużynę lub odmowę dalszego rozgrywania meczu wymierza się karę pieniężną w wysokości:  

a) Klubom od 500,00 
do 2000,00 

od 400,00 
do 1500,00 

od 300,00 
do 1000,00 

od 200,00 
do 500,00 

od 100,00 
do 500,00 

b) osobom fizycznym od 100,00 do 500,00 

14. Kto stosuje groźbę, przemoc lub narusza nietykalność cielesną sędziego lub innej osoby w związku z meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach 
członkowskich, w szczególności w celu utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia działań, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500,00 do 1500,00 

15. Odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne o którym mowa w pkt. 14 ponosi również 
klub, jeżeli co najmniej dwóch zawodników lub działaczy tego klubu dopuszcza się powyższego 
zachowania, wówczas wymierza się karę pieniężną w wysokości: 

od 500,00 
do 2000,00 

od 400,00 
do 1500,00 

od 300,00 
do 1000,00 

od 200,00 
do 1000,00 

od 200,00 
do 1000,00 

16. Za niesportowy tryb życia lub naruszenie zasad porządku publicznego wymierza się karę pieniężną w wysokości od 200,00 do 1000,00 

17. Zawodnik lub działacz piłkarski, który publicznie lub za pośrednictwem środków masowego przekazu podżega do nienawiści lub przemocy w czasie nie związanym z meczem 
piłkarskim podlega karze pieniężnej w wysokości od 500,00 do 2000,00 

18. Za prowokowanie kibiców wymierza się karę pieniężną w wysokości od 200,00 do 2000,00 

19. Za wypowiedzi lub inne działania, mogące poniżyć w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji lub prowadzenia 
działalności w sporcie piłki nożnej lub znieważające członków władz PZPN, związków piłki nożnej, ligi zawodowej, klubów, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy 
sportowych i innych osób wskazanych w art.2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN wymierza się osobom fizycznym karę pieniężną w wysokości od 200,00 do 2000,00 

20. W przypadku nie stawienia się drużyny gospodarzy na zawody mistrzowskie wymierza się karę finansową w wysokości: 

a) klubom w rozgrywkach seniorów 1000,00 600,00 500,00 400,00 - 

b) klubom w rozgrywkach I ligi juniorów, juniorów młodszych i trampkarzy 600,00, a w II ligach 400,00 

c) klubom w rozgrywkach I ligi młodzików 400,00, a w II lidze młodzików i w rozgrywkach turniejowych orlików i żaków 300,00  
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Pkt. Rodzaj przewinienia dyscyplinarnego 
Zespół 
IV ligi 

Zespół 
Klasy 

okręgowej 

Zespół 
A klasy 

Zespół 
B klasy 

Zespół 
młodzież. 

21. W przypadku nie stawienia się drużyny gości na zawody mistrzowskie wymierza się karę finansową w wysokości ustalonej wzorem: ilość kilometrów w obie strony dzielących 
miejscowości klubu drużyny gości od miejscowości, w której miały być rozegrane zawody * 3 zł/km, jednak nie mniej niż kary określone w pkt. 20 (w przypadku wyjazdu 
dwóch drużyn - pary klubowej 5 zł/km) 

22. Brak opieki medycznej lub noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje ukaranie gospodarzy 
karą finansową w wysokości: 

300,00 200,00 150,00 100,00 100,00 

 
KORUPCJA W PIŁCE NOŻNEJ 

 

23. Kto czyni przygotowania, usiłuje udzielić, udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za nieuczciwe zachowanie mogące mieć wpływ na wynik 
zawodów piłkarskich podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000,00 do 10000,00 

24. Kto czyni przygotowania, usiłuje przyjąć, przyjmuje korzyści majątkowe lub osobiste, albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik 
zawodów piłkarskich podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000,00 do 10000,00 

25. Za opisane w pkt. 23 i pkt. 24 postępowanie osób fizycznych karze pieniężnej podlega również 
klub: 

od 1000,00 
do 10000,00 

od 800,00 
do 10000,00 

od 700,00 
do 10000,00 

od 600,00 
do 10000,00 

od 500,00 
do 10000,00 

26. Za zaniechanie zawiadomienia organu dyscyplinarnego o zachowaniu wyczerpującym znamiona przewinienia dyscyplinarnego korupcji czynnej lub biernej osobom fizycznym 
wymierza się karę pieniężną w wysokości od 500,00 do 1000,00 

 
PRZEWINIENIA SZCZEGÓLNE, DOTYCZĄCE SĘDZIÓW, OBSERWATORÓW I DELEGATÓW 

 

27. Za ponowne w tym samym sezonie nieterminowe przesłanie SMS-u z wynikiem meczu, sprawozdania z zawodów lub obserwacji albo niewłaściwe i nieczytelne sporządzenie 
sprawozdania z zawodów lub obserwacji wymierza się karę pieniężną w wysokości od 100,00 do 500,00 

28. Za uniemożliwienie zamieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów złożonych przez kierownika lub kapitana drużyny bezpośrednio po meczu zastrzeżeń, w tym 
odnośnie udzielonych napomnień (żółte kartki) lub wykluczeń z gry (czerwone kartki) wymierza się sędziemu karę pieniężną w wysokości od 100,00 do 500,00 

29. Za publiczne wypowiadanie się przez sędziego lub obserwatora w sprawach dotyczących przebiegu zawodów prowadzonych lub ocenianych przez innych sędziów lub 
obserwatorów wymierza się karę pieniężną w wysokości od 100,00 do 500,00 

30. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na szkoleniu, nie poddanie się w wyznaczonym terminie badaniom lekarskim, egzaminowi sprawności fizycznej lub egzaminowi 
teoretycznemu, wymierza się karę pieniężną w wysokości od 100,00 do 500,00 

31. Za prowadzenie zawodów bez asystentów lub zawinione przez sędziego nie doprowadzenie zawodów do końca, wymierza się karę pieniężną w wysokości od 100,00 do 
500,00 

32. Za nieusprawiedliwione nie stawienie się do prowadzenia zawodów, obserwacji albo pełnienia funkcji delegata lub za powtarzające się spóźnienia na zawody, wymierza się 
pieniężną w wysokości od 200,00 do 600,00 

33. Za samowolne prowadzenie zawodów bez wyznaczenia przez Kolegium Sędziów PZPN bądź WMZPN lub prowadzenie zawodów nie zgłoszonych do tych organów, wymierza 
się karę pieniężną w wysokości od 100,00 do 600,00 

34. Za umyślne dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń zaistniałych przed, podczas i po prowadzeniu zawodów lub obserwacji, a także za zatajenie udzielonych napomnień i 
wykluczeń w stosunku do zawodników, trenerów jak również innych działaczy wymierza się pieniężną w wysokości od 500,00 do 2000,00 

35. Za świadome pobranie od klubów nienależnych świadczeń wymierza się karę pieniężną w wysokości od 200,00 do 600,00 
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Pkt. Rodzaj przewinienia dyscyplinarnego 
Zespół 
IV ligi 

Zespół 
Klasy 

okręgowej 

Zespół 
A klasy 

Zespół 
B klasy 

Zespół 
młodzież. 

 
NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU ZAWODNIKA W MECZU 

 

36. Za niestaranne i niewłaściwe wypełnienie protokołów zawodów, podanie fałszywego wieku zawodnika lub niedopełnienie innych obowiązków określonych przepisami o 
rozgrywkach, wymierza się karę pieniężną w wysokości: 

a) Klubom od 100,00 
do 1000,00 

od 100,00 
do 800,00 

od 100,00 
do 600,00 

od 100,00 
do 500,00 

od 100,00 
do 500,00 

b) osobom odpowiedzialnym, w szczególności kierownikom od 100,00 do 500,00 

37. Za wystawienie do gry lub przebywanie na ławce rezerwowych zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego w prawach lub odbywającego karę dyskwalifikacji, wymierza się 
karę pieniężną w wysokości: 

a) klubom  do 2000,00 do 1500,00 do 1000,00 do 1000,00 do 1000,00 

b) osobom odpowiedzialnym, w szczególności kierownikom: do 500,00 

38. Za wystawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem, wymierza się karę pieniężną w wysokości: 

a) Klubom 1500,00 1000,00 750,00 500,00 500,00 

b) osobom odpowiedzialnym, w szczególności kierownikom i trenerom – zawieszenie licencji na 
okres minimum pół roku oraz kara finansowa w wysokości: 

1500,00 1000,00 750,00 500,00 500,00 

 
INNE PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE 

 

39. Za niewykonanie w terminie 30 dni prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych PZPN i 
WMZPN, a także organu właściwego do spraw ustalenia ekwiwalentu, wymierza się karę 
pieniężną w wysokości: 

od 100,00 
do 1000,00 

od 100,00 
do 800,00 

od 100,00 
do 700,00 

od 100,00 
do 600,00 

od 100,00 
do 500,00 

40. Za niewykonywanie zobowiązań, w szczególności wobec zawodników, trenerów, członków sztabu medycznego, sędziów, obserwatorów, delegatów, klubów piłkarskich, 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub związków piłki nożnej wymierza się karę pieniężną w wysokości: 

a) Klubom od 500,00 
do 5000,00 

od 400,00 
do 4000,00 

od 300,00 
do 3000,00 

od 200,00 
do 2000,00 

od 100,00 
do 2000,00 

b) zawodnikom od 100,00 do 1000,00 

c) innym osobom fizycznym od 100,00 do 1000,00 

41. Za czynienie przygotowań, usiłowanie lub dokonanie czynów mających na celu bezprawne osiągnięcie korzyści materialnych lub osobistych w związku z działalnością 
sportową wymierza się karę pieniężną w wysokości: 

a) Klubom od 500,00 
do 5000,00 

od 400,00 
do 5000,00 

od 300,00 
do 4000,00 

od 200,00 
do 4000,00 

od 200,00 
do 4000,00 

b) osobom fizycznym od 500,00 do 2000,00 
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Pkt. Rodzaj przewinienia dyscyplinarnego 
Zespół 
IV ligi 

Zespół 
Klasy 

okręgowej 

Zespół 
A klasy 

Zespół 
B klasy 

Zespół 
młodzież. 

42. Za naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych, w szczególności za podpisanie w sposób sprzeczny z prawem umów transferowych pomiędzy klubami, 
wymierza się wymierza się karę pieniężną w wysokości: 

a) Klubom 3000,00 2000,00 1500,00 1000,00 1000,00 

b) zawodnikom od 100,00 do 1000,00 

c) działaczom od 500,00 do 1000,00 

43. Za niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie obowiązków określonych w statucie PZPN, uchwałach, decyzjach lub wytycznych organów PZPN, ligi zawodowej lub 
innych podmiotów, pozostających w strukturach PZPN, naruszenie norm etyczno-moralnych obowiązujących w piłce nożnej a także niewykonanie, niedopełnienie lub 
niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów administracji publicznej, dotyczących sportu piłki nożnej, wymierza się karę pieniężną w wysokości: 

a) Klubom od 100,00 
do 2000,00 

od 100,00 
do 2000,00 

od 100,00 
do 2000,00 

od 100,00 
do 2000,00 

od 100,00 
do 2000,00 

b) zawodnikom, trenerom, instruktorom, menedżerom piłkarskim, członkom sztabu medycznego, licencjonowanym organizatorom imprez piłkarskich, sędziom, delegatom i 
obserwatorom oraz działaczom piłkarskim od 100,00 do 1000,00 

44. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera lub instruktora posiadającego ważną licencję wymierza się karę pieniężną w wysokości: 

a) pierwszy mecz 300,00 200,00 100,00 100,00 100,00 

b) drugi mecz  1000,00 500,00 300,00 200,00 200,00 

c) trzeci i kolejny mecz walkower walkower walkower walkower walkower 

45. Niezależnie od sankcji regulaminowych określonych w § 26 ust. 1,2,3 (wycofanie z rozgrywek), 
w rozgrywkach seniorów wymierza karę pieniężną w wysokości: 

3000,00 2500,00 1000,00 750,00 - 

46. Niezależnie od sankcji regulaminowych określonych w § 26 ust. 1,2,3 (wycofanie z rozgrywek), w rozgrywkach młodzieżowych wymierza karę pieniężną w wysokości: 
I Liga Juniorów, Juniorów Młodszych i Trampkarzy 1500 zł, II Liga Juniorów, Juniorów Młodszych i Trampkarzy 750 zł, I Liga Młodzików 1000 zł, II Liga Młodzików oraz drużyny 
rozgrywek turniejowych 500 zł. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2018/2019 

- OGÓLNE ZASADY ROZGRYWEK - KATEGORIE WIEKOWE, RODZAJE ROZGRYWEK, SKRÓCONE PRZEPISY GRY, WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH – 
 

1. Kat. wiek. Senior U-19 U-18 U-17 U-16 U-15 U-14 U-13 U-12 U-11 U-10 U-9 U-8 

2. Rocznik Nielimitowany 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
3. Oznacz. UEFA Senior A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 

4. 
Kategoria 
rozgrywek 

Senior Junior Junior młodszy Trampkarz Młodzik Orlik Żak 

5. Klasa rozgr. 
IV liga, klasa 
okręgowa, A 
klasa, B klasa 

I Liga 
(ewentualnie II liga)  

Ekstraklasa 
I Liga, II Liga 

Ekstraklasa 
I Liga, II Liga 

I Liga, II Liga 
(dodatkowo 

wiosną Ekstraklasa) 

Turniejowe 
Rozgrywki 

Orlików 

Turniejowe 
Rozgrywki 

Żaków 

6. Limit wiekowy 

Zawodnicy, 
którzy 

ukończyli 16 
rok życia 

(wyj. §17 ust.7) 

Zawodnicy urodzeni w roku odpowiednim dla danej kategorii wiekowej i 
młodsi maksymalnie do 3 lat 

(w przypadku juniora zawodnicy od ukończenia 14-go roku życia) 

Zawodnicy urodzeni w roku 
odpowiednim dla tej kategorii 

wiekowej i młodsi maks. o 2 lata 

7. Gra dziewcząt  

Nie mogą grać 
kobiety, dla nich 
przewidziane są 

seniorskie ligi 
kobiece 

Nie mogą grać całe drużyny dziewcząt (dla nich jest przewidziana III liga 
kobiet). Mogą grać natomiast drużyny mieszane. Dziewczęta w takim 
przypadku mogą być maksymalnie do 2 lat starsze od rocznika danej 

kategorii wiekowej 

Mogą grać całe drużyny dziewcząt oraz drużyny 
mieszane. Dziewczęta w takim przypadku muszą spełniać 

te same limity wiekowe, co chłopcy. 

8. 
Zawodnicy 
podstawowi 

11 (10+1) 11 (10+1) 11 (10+1) 11 (10+1) 9 (8+1) 7 (6+1) 5 (4+1) 

9. 
Zawodnicy 
rezerwowi 

7 7 7 7 9 11 13 

10. 
Min. liczba 
zawodników 

7 7 7 7 6 5 4 

11. 
Zawodnicy 
młodzieżowi 

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 (w sezonie 2018/2019 są to zawodnicy urodzeni w 

roku 1998 i młodsi). 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). 

12. Ilość zmian 7 7 7 7 Zmiany powrotne 

13. 
Czas trwania 
zawodów 

2 x 45 min. 2 x 40 min. 2 x 40 min. 2 x 30 min.  

Zalecane do 60 min. gry 
jednego zawodnika 
(system turniejowy:  

3 drużyny 2 x 20 min.,  
4 drużyny 2 x 15 min., 
5 drużyn 2 x 12 min.)  

Zalecane do 60 min. 
gry jednego zawodnika 

(system turniejowy:  
3 drużyny 2 x 15 min., 
4 drużyny 2 x 12 min.  
5 drużyn 2 x 10 min.) 
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1. Kat. wiek. Senior U-19 U-18 U-17 U-16 U-15 U-14 U-13 U-12 U-11 U-10 U-9 U-8 

2. Rocznik Nielimitowany 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
3. Oznacz. UEFA Senior A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 

4. 
Kategoria 
rozgrywek 

Senior Junior Junior młodszy Trampkarz Młodzik Orlik Żak 

14. 
Czas trwania 
dogrywki 

2 x 15 min. 2 x 10 minut 2 x 10 min. 2 x 7 min. Nie ma dogrywki, od razu rzuty karne 

15. 
Dopuszczalny 
czas 
gry zawodnika 

a) Jeżeli zawodnik, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w 
spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis 
ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza); 
b) Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie 
traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry; 
c) Szczegółowy opis znajduje się w § 20 

16. Boisko 

Pełnowymiarowe, trawiaste lub sztuczne, zalecane 105 x 68 m*, posiadające aktualną 
weryfikację dla danej klasy rozgrywkowej, określone w licencji dla klubu. 
Minimalne wymogi wielkości pola gry: 
a) w IV lidze długość nie mniejsza niż 100 m, szerokość nie mniejsza niż 60 m, 
b) w klasie Okręgowej długość nie mniejsza niż 100m, szerokość nie mniejsza niż 55m, 
c) w klasie A długość nie mniejsza niż 95 m, szerokość nie mniejsza niż 55 m, 
d) w kasie B długość nie mniejsza niż 90 m, szerokość nie mniejsza niż 45 m, 
e) w rozgrywkach Ekstraklasy i I ligi jun., juniorów mł. i trampk. minimum 100 x 55 m 
f) w rozgrywkach II ligi juniorów, juniorów młodszych i trampkarzy minimum 90 x 45 m 

70-75 m x 
45-68 m 

p.k.18x9m 
 

dopuszczalne 
stożki do 

oznaczenia linii 
boiska 

50–60 m x 
26–30 m, 
p.k.15x9m 

 
dopuszczalne 

stożki do 
oznaczenia linii 

boiska 

40-46 m x  
26-30 m 

p.k.11x7m  
 

dopuszczalne 
stożki do 

oznaczenia linii 
boiska 

 
17. 

Bramki 
7,32 x 2,44 m 

słupki i poprzeczka o średnicy 10–12 cm 
5 x 2 m 3 x 1,55 m 

Bramki ze względów bezpieczeństwa muszą być przytwierdzone do podłoża w taki sposób, aby się nie przewróciły 

18. Piłki 
 

Piłka nr 5 
 

Piłka nr 4 

19. Obuwie 
Na boiskach naturalnych „wkręty” lub „lanki” 
Na boiskach ze sztuczną nawierzchnią “lanki” 

„Lanki” 

20. Rzut karny 
 

11 m 
 

 
9 m 7 m 

21. Odległość muru 9,15 m 5 m 

22. Rzut rożny Z pola rożnego 

Punkt środkowy 
pomiędzy linią 

boczną, a linią pola 
karnego – ok. 26m) 

Z pola rożnego 
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1. Kat. wiek. Senior U-19 U-18 U-17 U-16 U-15 U-14 U-13 U-12 U-11 U-10 U-9 U-8 

2. Rocznik Nielimitowany 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
3. Oznacz. UEFA Senior A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 

4. 
Kategoria 
rozgrywek 

Senior Junior Junior młodszy Trampkarz Młodzik Orlik Żak 

23. Wrzut z autu Standardowo 

Zawodnik samodzielnie wprowadza 
piłkę nogą po ziemi – nie może 

wcześniej wykonać podania. Odległość 
przeciwnika 3 m. Z autu nie można 
zdobyć bezpośrednio bramki (musi 

nastąpić podanie) 

 
24. 

Rzut od bramki i 
wprowadzenie 
piłki do gry 
przez bramkarza 

Standardowo Do połowy boiska 

25. 
Rozpoczęcie i 
wznowienie gry 

Standardowo 
Nie można zdobyć bramki 

bezpośrednio 

26. Rzuty wolne Standardowo 
Bramkę bezpośrednio można zdobyć 

tylko z połowy przeciwnika 

27. Kary Kartki: żółta, czerwona 
2min., 2 min., 
wykluczenie 

 

2min., 2 min., 
wykluczenie 
(zawodnik 

wykluczony 
kończy grę, zespół 
gra w komplecie) 

2min., 2 min., 
wykluczenie 

(zmiana 
zawodnika 

ukaranego na 2 
min – zespół gra 

w komplecie) 

28. Spalony Obowiązuje Nie obowiązuje 

29. Ochraniacze  We wszystkich rozgrywkach zawodnicy zobowiązani są posiadać ochraniacze goleni. 

30. 
Dokumenty 
zawodników 

Dokument tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa, a w przypadku zawodników niepełnoletnich 
legitymacja szkolna lub karta rowerowa z aktualnym zdjęciem oraz pieczęcią na zdjęciu i legitymacji/karcie. 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2018/2019 

- OPŁATY REGULAMINOWE Z TYTUŁU UCZESTNICTWA W ROZGRYWKACH (W PLN) – 

Pkt. Rodzaj należności (opłaty) 
Kluby 
I ligi 

Kluby 
II ligi 

Kluby 
III ligi 

Kluby 
IV ligi 

Kluby 
Klasy 

okręgowej 

Kluby 
A klasy 

Kluby 
B klasy 

Kluby 
Młodz. i 
Kobiece 

Osoby 
fizyczne 

1. Składka członkowska klubów 1500,00 1000,00 600,00 400,00 200,00 150,00 100,00 100,00 - 

2. Wpisowe do rozgrywek - - - 1500,00 1000,00 750,00 500,00 0,00 - 

3. Wydanie licencji klubowych - - - 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 - 

4. Weryfikacja boiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

5. 
Zmiana daty lub godziny spotkania w trybie par.24 pkt.12 
(na 14 dni i więcej przed meczem) 

- - - 50,00 40,00 30,00 25,00 25,00 - 

6 Zmiana daty lub godziny spotkania w trybie par.24 pkt.13          

a) od 8 do 13 dni przed meczem - - - 100,00 80,00 60,00 50,00 50,00 - 

b) od 3 do 7 dni przed meczem - - - 300,00 240,00 180,00 150,00 150,00 - 

c) do 2 dni przed meczem - - - 500,00 300,00 250,00 200,00 200,00 - 

7. Kaucja protestowa - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 
Kaucja odwoławcza – sprawy przed Związkową Komisją 
Odwoławczą WMZPN 

- - - 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

9. 
Wydanie (przedłużenie) licencji trenerskiej (w trybie zwyczajnym) przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych rundy jesiennej - czerwiec/lipiec oraz przed 
rozpoczęciem rozgrywek ligowych rundy wiosennej - styczeń/luty) uprawniającej do prowadzenia zespołów (opłata za jeden rok ważności licencji): 

a) PZPN A – 150 zł 

b) UEFA B / PZPN B / UEFA C – 50 zł 

10. 
Wydanie (przedłużenie) licencji trenerskiej (w dowolnym czasie w trybie nadzwyczajnym) uprawniającej do prowadzenia zespołów (opłata za jeden rok 
ważności licencji): 

a) PZPN A – 450 zł 

b) UEFA B / PZPN B / UEFA C / PZPN C – 150 zł 

11. 
Opłata ryczałtowa za żółte kartki (Rozliczenie opłat nastąpi po 
zakończeniu każdej rundy rozgrywkowej). 

- - 1000,00 400,00 300,00 200,00 100,00 - - 

12. 

Wyrejestrowanie zawodnika z klubu na podstawie decyzji podjętej przez 
Komisję Rozgrywek WMZPN ze względu na nie wydanie przez klub 
odstępujący oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry 
amatora z zawodnikiem w regulaminowym terminie 3 dni. 

- - 500,00 300,00 200,00 150,00 100,00 100,00 - 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 
DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2018/2019 

- ZASADY AWANSÓW I SPADKÓW – 

Pkt. 
Klasa rozgr. 
(kat. wiek.) 

Awanse do wyższych klas rozgrywkowych Spadki do niższych klas rozgrywkowych 

1. 
IV liga 
Seniorzy 

Do III ligi: 
pierwszy zespół. 

Z IV ligi spada tyle drużyn, aby po awansie do III ligi i ewentualnych spadkach z III ligi oraz jej 
uzupełnieniu poprzez awans mistrzów każdej z grup klasy okręgowej i rozegraniu baraży o utrzymanie 
w IV lidze, liczyła ona 16 zespołów (z uwzględnieniem zapisów uchwały nr 27/7/Z/2017 z dnia 17 lipca 

2017 roku Zarządu WMZPN w sprawie umożliwienia klubom szczebla centralnego oraz III i IV ligi 
zgłoszenia drużyn rezerw odpowiednio do IV ligi, klasy okręgowej i A klasy). 

2. 
Klasa okr. 
Seniorzy 

Do IV ligi awansują bezpośrednio pierwsze 
zespoły każdej z grup. Drugie zespoły każdej z 
grup awansują do baraży o awans do IV ligi. 

Z każdej z grup klasy okręgowej spada tyle zespołów, aby po awansach do IV ligi, spadkach z IV ligi i 
rozegraniu baraży o awans do IV ligi oraz uzupełnieniu ich poprzez awans mistrzów każdej z grup A 

klasy i rozegraniu baraży o utrzymanie w klasie okręgowej liczyły one po 16 zespołów każda (z 
uwzględnieniem zapisów uchwały nr 27/7/Z/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku Zarządu WMZPN w sprawie 
umożliwienia klubom szczebla centralnego oraz III i IV ligi zgłoszenia drużyn rezerw odpowiednio do IV 

ligi, klasy okręgowej i A klasy). 

3. 
A klasa 
Seniorzy 

Do klasy okręgowej awansują bezpośrednio 
pierwsze zespoły każdej z grup. Drugie 

zespoły każdej z grup awansują do baraży o 
awans do klasy okręgowej. 

Z A klasy spada tyle zespołów, by po jej uzupełnieniu przez mistrzów i wicemistrzów grup B klasy oraz 
po awansach do klasy okręgowej i rozegraniu baraży o awans do klasy okręgowej, liczyła ona w każdej z 

grup 12 zespołów (z uwzględnieniem zapisów uchwały nr 27/7/Z/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku 
Zarządu WMZPN w sprawie umożliwienia klubom szczebla centralnego oraz III i IV ligi zgłoszenia drużyn 

rezerw odpowiednio do IV ligi, klasy okręgowej i A klasy). 

4. 
B klasa 
Seniorzy 

Do A klasy awansują pierwsze i drugie zespoły 
w przypadku grup przynajmniej 8 

drużynowych; pierwsze zespoły w przypadku 
grup 7 i mniej drużynowych 

Nie przewiduje się. 

5. 

Baraże między IV ligą a klasą okręgową, o których mowa w pkt. 1 i 2 zostaną rozegrane według następujących zasad: 
a) w barażach uczestniczą drugie zespoły każdej grupy klasy okręgowej oraz dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny z drużyn spadających z IV ligi, 
b) przeprowadza się losowanie pomiędzy drugimi zespołami klasy okręgowej o to, który z nich zagra z wyżej sklasyfikowanym spadkowiczem, a który zagra z niżej 

sklasyfikowanym spadkowiczem, 
c) baraże rozgrywa się w systemie mecz i rewanż; gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna IV ligi, gospodarzem meczu rewanżowego jest drużyna z kl. okr., 
d) zwycięzcy baraży (2 drużyny) awansują do IV ligi / utrzymują się w IV lidze; przegrani baraży (2 drużyny) pozostają w IV lidze / spadają do klasy okręgowej, 
e) jeśli drużyna klasy okręgowej, która wywalczyła prawo gry w barażu zrezygnuje z tego prawa, to możliwość gry w barażu otrzymuje trzecia drużyna z jej grupy 

klasy okręgowej, jeśli i ona odmówi w IV lidze utrzymuje się najwyżej sklasyfikowany spadkowicz zakwalifikowany do baraży, a w drugiej parze barażowej gra 
niżej sklasyfikowany spadkowicz zakwalifikowany do baraży z drugim zespołem z drugiej grupy klasy okręgowej; jeśli z gry w barażu zrezygnuje jeden ze 
spadkowiczów zakwalifikowanych do baraży, to spada on do klasy okręgowej, a do IV ligi awansuje zespół klasy okręgowej z jego pary barażowej, 

f) baraż odbywa się na zasadach obowiązujących w klasie niższej, tj. klasie okręgowej (np. liczba zmian, limit młodzieżowców). 
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6. 

Baraże między A klasą a klasą okręgową, o których mowa w pkt. 2 i 3 zostaną rozegrane według następujących zasad: 
a) w barażach uczestniczą drugie zespoły każdej grupy A klasy oraz po dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny z drużyn spadających w każdej z grup klasy okręgowej, 
b) przeprowadza się losowanie pomiędzy drugimi zespołami A klasy o to, który z nich zagra z którym spadkowiczem; przy losowaniu uwzględnia się podział 

terytorialny w celu ograniczenia kosztów dojazdu (drużyny z 1 i 3 grupy A klasy będą losowane z drużynami 1 grupy klasy okręgowej, a drużyny z 2 i 4 grupy A 
klasy będą losowane z drużynami 2 grupy klasy okręgowej), 

c) baraże rozgrywa się w systemie mecz i rewanż; gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna klasy okręgowej, gospodarzem meczu rewanżowego jest drużyna z 
A klasy , 

d) zwycięzcy baraży (4 drużyny) awansują do klasy okręgowej / utrzymują się w klasie okręgowej; przegrani baraży (4 drużyny) pozostają w A klasie / spadają do A 
klasy, 

e) jeśli drużyna A klasy, która wywalczyła prawo gry w barażu zrezygnuje z tego prawa, to możliwość gry w barażu otrzymuje trzecia drużyna z jej grupy  
f) A klasy, jeśli i ona odmówi w klasie okręgowej utrzymuje się najwyżej sklasyfikowany spadkowicz zakwalifikowany do baraży (w przypadku dwóch drużyn 

decyduje kolejno: współczynnik zdobytych punktów na ilość meczów, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek, większa 
ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek, mecz barażowy); jeśli z gry w barażu zrezygnuje jeden ze spadkowiczów 
zakwalifikowanych do baraży, to spada on do A klasy, a do klasy okręgowej awansuje zespół A klasy z jego pary barażowej, 

g) baraż odbywa się na zasadach obowiązujących w klasie niższej, tj. A klasie (np. liczba zmian, limit młodzieżowców), 
h) jeżeli drużynę do baraży o utrzymanie w klasie okręgowej trzeba będzie wyłonić spośród dwóch drużyn, które zajęły to samo miejsce w swoich grupach klasy 

okręgowej, przeprowadza się wstępny baraż o prawo gry w barażu o utrzymanie w klasie okręgowej. Taki baraż zostanie rozegrany w formule jednego meczu na 
boisku tej drużyny, która ma wyższy współczynnik zdobytych punktów na ilość meczów (w razie równego współczynnika decyduje kolejno korzystniejsza różnica 
bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek, losowanie). 

7. 
W przypadku rezygnacji któregokolwiek zespołu z prawa bezpośredniego awansu, jego miejsce zajmie ta drużyna, która w grupie, z której wywodził się zespół 
rezygnujący z awansu zajęła miejsce kolejne tj. drugie przy jednym zespole awansującym lub trzecie przy dwóch zespołach awansujących. W przypadku zaś jeśli i 
ona zrezygnuje z prawa awansu jej miejsce zajmie drużyna, która spośród zespołów spadających z ligi zajęła najwyższe miejsce. 

8. 

W przypadku, kiedy dla spełnienia wymaganej liczby zespołów w każdej z grup klasy okręgowej seniorów wymagany będzie spadek kolejnych drużyn, wówczas 
odbywać się on będzie według następujących zasad:  
a) przy parzystej liczbie zespołów stanowić je będą drużyny, które w swoich grupach zajęły odpowiednio kolejne miejsca;  
b) przy nieparzystej liczbie zespołów, drużyna przegrana z wstępnego barażu o prawo gry w barażu o utrzymanie w klasie okręgowej, o którym mowa w pkt. 6 lit. h) 
niniejszego załącznika. 

9. 
W przypadku, kiedy dla spełnienia wymaganej liczby zespołów w każdej z grup klasy A wymagany będzie spadek kolejnych drużyn, wówczas Komisja Rozgrywek 
WMZPN zarządzi rozegranie meczów barażowych pomiędzy zespołami, które w swoich grupach zajęły odpowiednio miejsca skutkujące koniecznością rozegrania 
takiego barażu. 
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10. 

W rozgrywkach juniorów: 
a) drużyny zajmujące po rundzie jesiennej pierwsze i drugie miejsca w swoich grupach rozgrywkowych w I ligach awansują do finałów o tytuł Mistrza 

Województwa Rundy Jesiennej. W rozgrywkach juniorów drużyny zajmujące po rundzie wiosennej pierwsze i drugie miejsca w swoich grupach rozgrywkowych 
w I ligach awansują do finałów o tytuł Mistrza Województwa Rundy Wiosennej. Formułę rozgrywania fazy pucharowej na podstawie liczby i liczebności grup 
ustala Dział Rozgrywek WMZPN przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych danej rundy. 

b) do barażu o awans do Centralnej Ligi Juniorów U-18 awansuje drużyna wyłoniona w barażu między Mistrzem Województwa Rundy Jesiennej i Mistrzem 
Województwa Rundy Wiosennej. Formułę i zasady rozgrywania barażu ustala Dział Rozgrywek WMZPN przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych rundy jesiennej. 

a) jeżeli oprócz I ligi zostanie utworzona również II liga, to Dział Rozgrywek WMZPN przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej ustali zasady awansu i spadku 
między I i II ligą.  

11. 

W rozgrywkach juniorów młodszych i trampkarzy: 
a) rozgrywki ligowe juniorów młodszych i trampkarzy rozgrywane są osobno w każdej rundzie rozgrywkowej, tj. osobno w rundzie jesiennej i osobno w rundzie 

wiosennej. Po rundzie jesiennej zerują się punkty i tabele liczone są od nowa; nie zerują się natomiast żółte kartki i kary zawodników, których liczenie 
kontynuowane jest w rundzie wiosennej. 

b) drużyny wygrywające po rundzie jesiennej swoje grupy rozgrywkowe w Ekstraklasach otrzymują tytuł Mistrza Województwa Rundy Jesiennej, a drużyny 
wygrywające po rundzie wiosennej swoje grupy rozgrywkowe w Ekstraklasach otrzymują tytuł Mistrza Województwa Rundy Wiosennej. Drużyny wygrywające 
po rundzie jesiennej swoje grupy rozgrywkowe w I i II ligach otrzymują tytuł Mistrza Rundy Jesiennej danej grupy, a drużyny wygrywające po rundzie wiosennej 
swoje grupy rozgrywkowe w I i II ligach otrzymują tytuł Mistrza Rundy Wiosennej danej grupy.  

c) po każdej rundzie (jesiennej i wiosennej) do baraży o awans do centralnej ligi juniorów U-17 (junior młodszy) i centralnej ligi juniorów U-15 (trampkarz) 
awansują drużyny, które odpowiednio w rozgrywkach Ekstraklasy juniorów młodszych i Ekstraklasy trampkarzy uzyskają tytuł Mistrza Rundy. 

d) po każdej rundzie (jesiennej i wiosennej) następują awanse i spadki. Z I ligi do Ekstraklasy awansują drużyn z pierwszych miejsc. Z Ekstraklasy spadają drużyn z 7 
i 8 miejsca. Dodatkowo rozgrywa się baraże między drużynami z drugich miejsc I ligi z drużynami z 5 i 6 miejsca Ekstraklasy (1 mecz na boisku drużyny z 
Ekstraklasy). Awans do CLJ U-17 i spadek z tej ligi zmieniają liczbę spadkowiczów z Ekstraklasy. Z II ligi do I ligi awansują drużyny z pierwszych miejsc. Z I ligi 
spadnie tyle drużyn, aby po spadkach z Ekstraklasy i awansach z II ligi liczyła po 8 drużyn w obu grupach. 
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12. 

W rozgrywkach młodzików: 
a) rozgrywki ligowe młodzików rozgrywane są osobno w każdej rundzie rozgrywkowej, tj. osobno w rundzie jesiennej i osobno w rundzie wiosennej. Po rundzie 

jesiennej zerują się punkty i tabele liczone są od nowa; nie zerują się natomiast żółte kartki i kary zawodników, których liczenie kontynuowane jest w rundzie 
wiosennej. 

b) jesienią 2018 roku rozgrywki rozpoczną się w podziale na I i II ligę. W I lidze zagrają zespoły, które wiosną 2018 roku grały w Ekstraklasie (12 drużyn) oraz 
pierwsze i drugie zespoły wszystkich sześciu grup I ligi z rundy wiosennej 2018 roku (12 drużyn). Zostaną one podzielone na 4 grupy po 6 drużyn (10 terminów). 
Pozostałe drużyny zagrają w II lidze i zostaną podzielone na grupy po 6 drużyn (10 terminów).  

c) wiosną 2019 roku rozgrywki będą podzielone na trzy klasy: Ekstraklasę, I i II ligę. W Ekstraklasie (2 grupy po 6 drużyn – 10 terminów) zagrają pierwsze trzy 
drużyny z każdej grupy I ligi z rundy jesiennej (12 drużyn). Po zakończeniu fazy grupowej w Ekstraklasie zostanie rozegrana faza pucharowa (2 terminy) w celu 
wyłonienia Mistrza Województwa oraz ustalenia kolejności drużyn w Ekstraklasie. W I lidze wiosną 2019 roku zagrają drużyny, które jesienią w I ligach zajęły 
miejsca 4-6 (12 drużyn) oraz mistrzowie II lig (12 drużyn) – zostaną podzieleni na 4 grupy po 6 drużyn. Pozostałe drużyny zagrają w II lidze i zostaną podzielone 
na grupy po 6 drużyn (10 terminów). 

d) faza pucharowa w Ekstraklasie, o której mowa powyżej, zostanie rozegrana systemem pucharowym o miejsca 1-12. Najpierw na krzyż półfinały (1 mecz na 
boisku drużyny zajmującej wyższe miejsce w tabeli) - pierwsza drużyna z pierwszej grupy z drugą drużyną z grupy drugiej, druga drużyna z pierwszej grupy z 
pierwszą drużyną z grupy drugiej i analogicznie miejsca 3-4, 5-6. Następnie zwycięzcy meczów półfinałowych zagrają mecze finałowe o miejsca 1, 5 i 9, a 
przegrani o miejsca 3, 7 i 11 (1 mecz na boisku drużyny, która w meczu półfinałowym uzyskała wyższy bilans bramkowy; przy równym bilansie decyduje większa 
liczba zdobytych bramek w meczu półfinałowym, przy dalszej równości decyduje wyższe miejsce w tabeli fazy grupowej; następnie przy tych samych miejscach 
większa liczba zdobytych punktów, a przy dalszej równości losowanie). 

e) od sezonu 2019/2020 roku co sezon jesienią będą 4 grupy I ligi po 6 drużyn każda (10 terminów), w których będą grać drużyny z wiosennej Ekstraklasy (12 
drużyn) i po trzy najlepsze drużyny z wiosennych I lig (12 drużyn). Pozostałe drużyny będą grały w II lidze i zostaną podzielone na grupy po 6 drużyn (10 
terminów). Od sezonu 2019/2020 wiosną co sezon będzie podział na Ekstraklasę, I i II ligę na takich zasadach, jak wiosną 2018 roku. 

13. 

Organizacja turniejowych rozgrywek młodzieżowych (orlik, żak): 
a. Rozgrywki odbywają się w systemie turniejowym.  
b. Orlik i Żak – jesienią 2 etapy (6-8 terminów), wiosną liczba etapów w zależności od ilości zgłoszonych drużyn, 
c. Na każdym etapie zostaną utworzone grupy po 4 drużyny, ewentualnie po 3 drużyny. W ramach każdej grupy zostaną rozegrane po 4 turnieje, ewentualnie 

3 (każda drużyna raz gospodarzem) z udziałem wszystkich drużyn z grupy (system każdy z każdym). Nie ma awansów do kolejnych faz. Nie wyłania się 
mistrza województwa. 

d. Szczegółowe zasady organizacji rozgrywek w kategoriach orlik i żak określa Dział Rozgrywek WMZPN w formie komunikatów. 

 



 

59 
 

ZAŁĄCZNIK NR 8 
 
 
…………………………………………… 
pieczęć klubu 

DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2018/2019 
- ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK - 

 

Zgłoszenie należy przesłać na adres: Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, 10-449 Olsztyn, al. Piłsudskiego 69A 
lub na adres e-mail: sekretariat@wmzpn.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 czerwca 2018 roku. 

 

Pełna nazwa klubu  

 
 
 

Adres korespondencyjny klubu  

 
 
 

Imię, nazwisko i numer telefonu 
pierwszej osoby kontaktowej 

 

 
 
 

Imię, nazwisko i numer telefonu  
drugiej osoby kontaktowej 

 

 
 

W przypadku zmian w powyższych danych zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania o tym Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej i 
zaktualizowania swoich danych. 
 
 

Jednocześnie oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wysyłanie w formie elektronicznej (e-mail) na adres naszego klubu w domenie @wmzpn.pl wszelkiej 
korespondencji (wraz z komunikatami, decyzjami wydziałów i komisji, notami księgowymi) związanej z członkostwem w Warmińsko-Mazurskim Związku 
Piłki Nożnej i udziałem w rozgrywkach oraz oświadczamy, że skuteczność wysłania wiadomości e-mail na adres naszego klubu w domenie @wmzpn.pl 
należy traktować na równi z wysłaniem listu poleconego. 

mailto:sekretariat@wmzpn.pl
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Do udziału w rozgrywkach zgłaszamy niżej wymienione zespoły: 

LP 
Klasa rozgrywkowa 

(rocznik) 
Liczba 
drużyn 

Adres obiektu na którym będą rozgrywane 
mecze w roli gospodarza (zgodny z licencją) 

Trener odpowiedzialny za zespół w danej klasie rozgrywkowej 

1 
Wojewódzki Puchar Polski 

(ukończony 16 rok życia) 
  

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  

2 
III liga kobiet 

(ukończony 13 rok życia) 
  

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  

3 
IV Liga seniorów 

(ukończony 16 rok życia)   

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  

4 
Klasa okręgowa seniorów 

(ukończony 16 rok życia)   

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  

5 
A Klasa seniorów 

(ukończony 16 rok życia) 
  

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  

6 
B Klasa seniorów 

(ukończony 16 rok życia) 
  

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  
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LP 
Klasa rozgrywkowa 

(rocznik) 
Liczba 
drużyn 

Adres obiektu na którym będą rozgrywane 
mecze w roli gospodarza (zgodny z licencją) Trener odpowiedzialny za zespół w danej klasie rozgrywkowej 

7 

I Liga Juniorów A1 
Chłopcy:  

Rocznik 2000-2001 i młodsi od 14 roku życia 
Dziewczęta: 

Rocznik 1998-2001 i młodsze od 14 roku życia 

  

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  

8 

Ekstraklasa Juniorów Młodszych B1  
Chłopcy: 

Rocznik 2002-2003 i młodsi max. 3 lata 
Dziewczęta: 

Rocznik 2000-2003 i młodsze max. 3 lata 

  

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  

9 

I Liga Juniorów Młodszych B1 
Chłopcy: 

Rocznik 2002-2003 i młodsi max. 3 lata 
Dziewczęta: 

Rocznik 2000-2003 i młodsze max. 3 lata 

  

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  

10 

II Liga Juniorów Młodszych B1 
Chłopcy: 

Rocznik 2002-2003 i młodsi max. 3 lata 
Dziewczęta: 

Rocznik 2000-2003 i młodsze max. 3 lata 

  

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  

11 

Ekstraklasa Trampkarzy C1 
Chłopcy: 

Rocznik 2004-2005 i młodsi max. 3 lata 
Dziewczęta: 

Rocznik 2002-2005 i młodsze max. 3 lata 

  

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  

12 

I Liga Trampkarzy C1 
Chłopcy: 

Rocznik 2004-2005 i młodsi max. 3 lata 
Dziewczęta: 

Rocznik 2002-2005 i młodsze max. 3 lata 

  

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  
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LP 
Klasa rozgrywkowa 

(rocznik) 
Liczba 
drużyn 

Adres obiektu na którym będą rozgrywane 
mecze w roli gospodarza (zgodny z licencją) Trener odpowiedzialny za zespół w danej klasie rozgrywkowej 

13 

II Liga Trampkarzy C1  
Chłopcy: 

Rocznik 2004-2005 i młodsi max. 3 lata 
Dziewczęta: 

Rocznik 2002-2005 i młodsze max. 3 lata 

  

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  

14 
I Liga Młodzików D1 
Chłopcy i Dziewczęta: 

Rocznik 2006-2007 i młodsi max. 3 lata 
  

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  

15 
II Liga Młodzików D1  
Chłopcy i Dziewczęta: 

Rocznik 2006-2007 i młodsi max. 3 lata 
  

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  

6. 15 
Rozgrywki Orlików E1 

Chłopcy i Dziewczęta: 
Rocznik 2008-2009 i młodsi max. 2 lata 

  

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  

  

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  

  

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  
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LP 
Klasa rozgrywkowa 

(rocznik) 
Liczba 
drużyn 

Adres obiektu na którym będą rozgrywane 
mecze w roli gospodarza (zgodny z licencją) Trener odpowiedzialny za zespół w danej klasie rozgrywkowej 

7. 16 
Rozgrywki Żaków F1 
Chłopcy i Dziewczęta: 

Rocznik 2010-2011 i młodsi max. 2 lata 

  

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  

  

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  

  

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  

17 
Rozgrywki Skrzatów G1 

Chłopcy i Dziewczęta: 
Rocznik 2012-2013 i młodsi max. 2 lata 

  

Imię  
Nazwisko  

Rodzaj i nr licencji  
Telefon komórkowy  

E-mail  
 

Prosimy o dokładne przemyślenie powyższych zgłoszeń, gdyż wycofanie drużyny po opublikowaniu przez WMZPN składu grup  
w jej klasie rozgrywkowej będzie podlegało stosownej karze. 

Uwagi klubu: 

...............................................……….....................………………………………………..............................………………………………………………........................................................................................................…… 

………………………………………………………………………………………………….…..............................................................................................................……….....................……………………………………….................... 

...........................................................................………………………………….…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
imiona, nazwiska i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania klubu  
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REGULAMIN ROZGRYWEK O WOJEWÓDZKI PUCHAR POLSKI W SEZONIE 2018/2019 

 
 

Rozgrywki o Puchar Polski, na szczeblu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej są imprezą 
piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej drużyny, która przystąpi do rywalizacji o to trofeum 
na szczeblu centralnym w sezonie 2019/2020.  
 

1. ORGANIZATOR 
 

1.1. Pierwszy etap rozgrywek, którego organizatorem jest Warmińsko-Mazurski Związek Piłki 
Nożnej zostanie przeprowadzony na podstawie niniejszego regulaminu, a organem 
prowadzącym w jego imieniu jest Komisja Rozgrywek WMZPN.  

1.2. Orzecznictwo dyscyplinarne w sprawie zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do 
wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu należy do Komisji 
Dyscyplinarnej WMZPN, chyba że ze względu na właściwość przedmiotową sprawa zastrzeżona 
jest do rozpoznania przez Komisję Dyscyplinarną PZPN.  

 
2. CYKL ROZGRYWEK 

 
2.1. Cykl rozgrywek na szczeblu WMZPN rozpoczyna się 1 lipca 2018 roku, a kończy się 30 czerwca 

2019 roku i ma wyłonić 1 zespół, który weźmie udział w rozgrywkach na szczeblu centralnym w 
sezonie 2019/2020.  

2.2. Cykl rozgrywek w sezonie 2018/2019 na szczeblu centralnym zostanie określony w regulaminie 
wydanym przez PZPN. 

 
3. UCZESTNICTWO 

3.1. W rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu WMZPN, obowiązkowo biorą udział drużyny III, IV 
ligi oraz klasy okręgowej. Kluby A i B klasy oraz zespoły niezrzeszone biorą udział na zasadzie 
dobrowolności, na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego do Działu Rozgrywek WMZPN 
najpóźniej do 13 czerwca 2018 r.  

3.2. Dopuszcza się udział w rozgrywkach drużyn nie zrzeszonych pod warunkiem spełnienia przez 
nie wymogów określonych w odrębnych przepisach PZPN oraz wpłacie kaucji w wysokości 100 
zł na konto WMZPN, której równowartość zostanie zwrócona po zakończeniu przez drużynę 
rozgrywek, o ile nie odda w trakcie ich trwania żadnego z meczów walkowerem.  

3.3. Zgłoszenie do rozgrywek zespołów, które nie uczestniczą w systemie rozgrywek mistrzowskich 
następuje poprzez przedstawienie organowi prowadzącemu rozgrywki kompletu dokumentów 
wymaganych odrębnymi przepisami związkowymi dotyczącymi potwierdzenia/uprawnienia 
zawodników do rozgrywek ligowych. W przypadku pozostałych klubów uprawnienie ich 
zawodników do rozgrywek ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do uczestnictwa w 
rozgrywkach pucharowych, z zastrzeżeniem pkt. 3.5. niniejszego regulaminu. Listy zawodników 
można uzupełniać w trakcie rozgrywek zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie. 
Poprzez zgłoszenie do rozgrywek klub potwierdza znajomość niniejszego regulaminu.  
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3.4. Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje do stosowania 

następujących zasad:  
a) 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. Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej 
3 zawodników drużyny wyeliminowanej może grać w poszczególnym meczu w tej 
drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.  

b) 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.  

3.5. W rozgrywkach Pucharu Polski mogą brać udział wyłącznie uprawnieni zawodnicy 
klubu/drużyny, którzy ukończyli 16 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy 
organ prowadzący rozgrywki nożnej może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, 
który ukończył 15 rok życia. W takim przypadku wymagana jest decyzja właściwego organu 
WMZPN, która zostanie wydana po złożeniu przez zainteresowany Klub następującej 
dokumentacji:  

a) pisemny wniosek Klubu z uzasadnieniem, 
b) pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na grę zawodnika w rozgrywkach 

seniorów, 
c) orzeczenie wydane przez przychodnię sportowo-lekarską (lekarza sportowego) o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych zawodnika do uczestnictwa w rozgrywkach 
seniorów. 

3.6. Zawodnik cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i uprawniony 
do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w której 
występuje klub pozyskujący takiego zawodnika. Dopuszcza się uprawnienie do klubu IV ligi i 
niższych klas rozgrywkowych jednego zawodnika cudzoziemca o statusie amatora pod 
warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację 
jego pobytu w Polsce. 

3.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu IV ligi lub 
niższej klasy rozgrywkowej WMZPN może wyrazić zgodę na równoczesny udział, w każdym 
meczu mistrzowskim lub pucharowym, więcej niż 1 zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru 
Unii Europejskiej z danego klubu. 

3.8. Kluby/drużyny uczestniczące w rozgrywkach na szczeblu WMZPN nie są zobowiązane do 
wypełniania wymogów wynikających z przepisów licencyjnych w zakresie udziału w meczach 
zawodników o statusie młodzieżowca.  

3.9. Zawodnik, po zmianie przynależności klubowej, może występować w meczach pucharowych 
nowego klubu, nawet jeśli w tym samym sezonie wystąpił w meczu pucharowym poprzedniego 
klubu. W takim przypadku liczą się żółte kartki i obowiązują kary otrzymane w pierwszym 
klubie. 
 

4. RUNDA PRZEDWSTĘPNA 
 

4.1. W rundzie przedwstępnej biorą udział zespoły zgłoszone do rywalizacji bez zespołów III i IV ligi 
oraz klasy okręgowej. Ma ona wyłonić zespoły, które zostaną zakwalifikowane do rundy 
wstępnej.  

4.2. Komisja Rozgrywek wyłoni zestaw par spośród zespołów, uczestniczących w tej fazie 
rozgrywek. W rundzie przedwstępnej rozgrywa się jeden mecz. 
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4.3. Mecze rundy przedwstępnej zostaną rozegrane jedynie w przypadku zgłoszenia do rozgrywek 
takiej ilości zespołów A, B klasy i niezrzeszonych (więcej niż 32), że niezbędnym będzie 
przeprowadzenie eliminacji. W innym przypadku zgłoszone zespoły zostaną automatycznie 
zakwalifikowane do rundy wstępnej.  
 

5. RUNDA WSTĘPNA 
 

5.1. W rundzie wstępnej biorą udział: 
a) 32 zespoły zwycięzcy rundy przedwstępnej 
b) 32 zespoły klasy okręgowej wg stanu na sezon rozgrywkowy 2017/2018.  

5.2. Ma ona wyłonić 32 zespoły, które zostaną zakwalifikowane do I rundy.  
5.3. Komisja Rozgrywek wyłoni zestaw par spośród zespołów uczestniczących w tej fazie rozgrywek 

w drodze dolosowania do 32 zespołów klasy okręgowej, pozostałych zespołów określonych w 
pkt. 5.1 ppkt. „a”, a w przypadku jeśli runda przedwstępna nie była rozgrywana, w losowaniu 
wezmą udział zespoły A, B klasy i niezrzeszone zgłoszone do rozgrywek. Losowanie powinno 
zostać przeprowadzone w taki sposób aby ostateczna ilość par (w tym wolnych losów) 
wyniosła 32. W rundzie wstępnej rozgrywa się jeden mecz. 

5.4. Komisja Rozgrywek dokona podziału wszystkich uczestników losowania o którym mowa w pkt. 
5.1 na grupy terytorialne w celu zminimalizowania kosztów transportu i przeprowadzi 
losowanie w ramach każdej grupy.  
 

6. I RUNDA 
 

6.1. W I rundzie biorą udział: 
a) 32 zespoły zwycięzcy rundy wstępnej 
b) 16 zespołów IV ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2018/2019.  

6.2. Ma ona wyłonić 24 zespoły, które zostaną zakwalifikowane do II rundy.  
6.3. Komisja Rozgrywek wyłoni zestaw par spośród zespołów uczestniczących w tej fazie rozgrywek 

w drodze dolosowania do 16 zespołów IV ligi, pozostałych zespołów określonych w pkt. 6.1 
ppkt. „a”. Losowanie powinno zostać przeprowadzone w taki sposób aby ostateczna ilość par 
(w tym wolnych losów) wyniosła 24. W I rundzie rozgrywa się jeden mecz. 

6.4. Komisja Rozgrywek dokona podziału wszystkich uczestników losowania o którym mowa w pkt. 
6.1 na grupy terytorialne w celu zminimalizowania kosztów transportu i przeprowadzi 
losowanie w ramach każdej grupy.  
 

7. II RUNDA 
 

7.1. W II rundzie biorą udział 24 zespoły zwycięzcy I rundy 
7.2. Ma ona wyłonić 12 zespołów, które zostaną zakwalifikowane do 1/8 finału.  
7.3. Komisja Rozgrywek wyłoni zestaw par spośród zespołów uczestniczących w tej fazie rozgrywek 

w drodze losowania bez rozstawienia. Losowanie powinno zostać przeprowadzone w taki 
sposób aby ostateczna ilość par (w tym wolnych losów) wyniosła 12. W II rundzie rozgrywa się 
jeden mecz. 

7.4. Komisja Rozgrywek dokona podziału wszystkich uczestników losowania o którym mowa w pkt. 
7.1 na grupy terytorialne w celu zminimalizowania kosztów transportu i przeprowadzi 
losowanie w ramach każdej grupy.  
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8. 1/8 FINAŁU 

 
8.1. W 1/8 finału biorą udział: 

a) 12 zespołów zwycięzców II rundy  
b) 4 zespoły III ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2018/2019.  

8.2. Ma ona wyłonić 8 zespołów, które zostaną zakwalifikowane do 1/4 finału.  
8.3. Komisja Rozgrywek wyłoni zestaw par spośród zespołów uczestniczących w tej fazie rozgrywek 

w drodze dolosowania do 4 zespołów III ligi, pozostałych zespołów określonych w pkt. 6.1 
ppkt. „a”. Losowanie powinno zostać przeprowadzone w taki sposób aby ostateczna ilość par 
(w tym wolnych losów) wyniosła 8. W 1/8 finału rozgrywa się jeden mecz. 

8.4. Komisja Rozgrywek dokona podziału wszystkich uczestników losowania o którym mowa w pkt. 
8.1 na grupy terytorialne w celu zminimalizowania kosztów transportu i przeprowadzi 
losowanie w ramach każdej grupy.  

 
9. ĆWIERĆFINAŁ 

 
9.1. W ćwierćfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski bierze udział 8 drużyn, zwycięzców 1/8 finału. 
9.2. Komisja Rozgrywek wyłoni zestaw par spośród zespołów uczestniczących w tej fazie rozgrywek 

w drodze losowania bez rozstawienia. Wszystkie 8 drużyn będzie losowane z tego samego 
koszyka bez względu na położenie geograficzne i klasę rozgrywkową. 

9.3. W ćwierćfinale rozgrywa się jeden mecz. Do półfinału awansują zwycięzcy meczów 
ćwierćfinałowych 

 
10. PÓŁFINAŁ 

 
10.1. W półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski biorą udział 4 drużyny, zwycięzcy 1/4 finału. 
10.2. Komisja Rozgrywek wyłoni zestaw par spośród zespołów uczestniczących w tej fazie rozgrywek 

w drodze losowania bez rozstawienia. Wszystkie 4 drużyny będą losowane z tego samego 
koszyka bez względu na położenie geograficzne i klasę rozgrywkową. 

10.3. W półfinale rozgrywa się jeden mecz. Do finału awansują zwycięzcy meczów półfinałowych. 
 

11. FINAŁ WOJEWÓDZKI 
 

11.1. W finale rozgrywa się jeden mecz, w którym udział biorą zwycięzcy meczów 1/2 finału. 
11.2. Mecz finałowy zostanie rozegrany na neutralnym boisku, którego gospodarz zostanie 

wyłoniony w drodze zgłoszenia zaakceptowanego przez Zarząd WMZPN lub w przypadku braku 
takiego zgłoszenia, w wyniku losowania dokonanego wśród finalistów. Dopuszcza się 
możliwość przyznania organizacji meczu finałowego jednemu z finalistów bez przeprowadzania 
losowania pod warunkiem złożenia przez obu finalistów jednoznacznych, pisemnych 
oświadczeń woli w tej kwestii. 

 
12. ZASADY AWANSU - JEDEN MECZ 

 
12.1. W meczach rozgrywanych w systemie „jeden mecz”:  

a) w przypadku wyniku remisowego po zakończeniu meczu w regulaminowym czasie 
(2x45 min) zarządzona będzie dogrywka 2x15 min, 

b) jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tą sama liczbę goli zarządza się rzuty 
karne według obowiązujących przepisów. 
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13. ZASADY OGÓLNE 
 

13.1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn. że zespoły przegrywające 
odpadają z dalszej rywalizacji.  

13.2. Gospodarzami meczów we wszystkich rundach poza meczem finałowym są drużyny 
występujące w niższych klasach rozgrywkowych. Natomiast w przypadku zespołów tej samej 
klasy rozgrywkowej, gospodarzem zawodów zostaje automatycznie ta drużyna, która na dzień 
urzędowego terminu rozgrywania poprzedniej rundy wojewódzkiego pucharu polski jest na 
niższym miejscu w tabeli danej klasy rozgrywkowej niż drużyna przeciwna. 

13.3. Jeśli w sytuacji opisanej powyżej w pkt. 13.2 nie była rozgrywana poprzednia runda (np. w 
przypadku rundy przedwstępnej lub wstępnej) gospodarzem zawodów jest drużyna 
występująca w niższej klasie rozgrywkowej, a w przypadku dwóch drużyn tej samej klasy 
rozgrywkowej gospodarzem zawodów automatycznie zostaje ta drużyna, która na dzień 
losowania danej rundy wojewódzkiego pucharu polski jest na niższym miejscu w tabeli danej 
klasy rozgrywkowej niż drużyna przeciwna. 

13.4. Drużyny występujące w zawodach pucharowych na szczeblu WMZPN, uprawnione są do 
wymiany 7 zawodników przez cały okres trwania gry.  

13.5. Zawody o Puchar Polski na szczeblu WMZPN będą rozgrywane według obowiązujących 
przepisów gry w piłkę nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi przez PZPN i WMZPN. 

13.6. Zawodnicy, którzy otrzymali drugą i czwartą żółtą kartkę w rozgrywkach pucharowych pauzują 
jeden mecz. Zawodnicy, którzy otrzymają szóstą żółtą kartkę i każdą następną pauzują dwa 
mecze, natomiast siódmą i każdą kolejną żółtą dodatkowo zostają ukarani karą pieniężną w 
wysokości określonej w pkt. 3 zał. nr 4 do Regulaminu rozgrywek mistrzowskich WMZPN w 
sezonie 2018/2019. Kary za czerwone kartki zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.  

13.7. Żółte kartki otrzymane przez zawodników w czasie meczów na szczeblu WMZPN w przypadku 
awansu do II etapu na szczeblu centralnym ulegają anulowaniu.  

13.8. Kary za czerwone kartki i żółte kartki, otrzymane przez zawodników drużyn uczestniczących w 
rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu WMZPN edycji 2017/2018 i nie wykonane w ich 
trakcie, pod rygorem walkowera muszą zostać wykonane w edycji 2018/2019. Kary za 
czerwone kartki i żółte kartki, otrzymane przez zawodników drużyn uczestniczących w I etapie 
rozgrywek na szczeblu WMZPN, wykonywane są w kolejnych etapach lub cyklach rozgrywek 
Pucharu Polski. Kartki żółte i czerwone otrzymane przez zawodników w rozgrywkach 
pucharowych liczone są niezależnie od kartek otrzymanych w rozgrywkach ligowych 
(mistrzowskich). 

13.9. Wyznaczenie terminów rozgrywania meczów pucharowych na szczeblu WMZPN należy 
wyłącznie do kompetencji Komisji Rozgrywek WMZPN.  

13.10. W przypadku, gdy do rozgrywek w poszczególnych rundach przystąpi nieparzysta lub nie 
wystarczająca ilość drużyn, wówczas jedna lub kilka z nich wyłoniona(e) w drodze losowania 
otrzyma tzw. wolny los i automatycznie uzyskuje awans do następnej rundy rozgrywek.  

 
14. NAGRODY 

 
14.1. Klub, który zdobędzie pierwsze miejsce w rozgrywkach na szczeblu WMZPN:  

a) otrzymuje puchar, 
b) otrzymuje pamiątkowe medale (45 szt.), 
c) reprezentuje WMZPN na szczeblu centralnym, pod warunkiem wypełnienia 

wymogów licencyjnych, określonych odrębnymi przepisami PZPN, 
d) otrzymuje od PZPN nagrodę w wysokości 40 000 zł netto.  



 

69 
 

14.2. Klub który zajmie drugie miejsce (finalista Pucharu Polski na szczeblu WMZPN) otrzymuje 
pamiątkowe medale (45 szt.) oraz nagrodę od PZPN w wysokości 10 000 zł netto. 

14.3. Drużyny pokonane w 1/2 finału otrzymają od WMZPN nagrody w postaci sprzętu sportowego 
o wartości po 2 500 zł brutto.  

14.4. Zespoły A i B klasy, które awansują minimum do II rundy otrzymają od WMZPN nagrody w 
postaci sprzętu sportowego o wartości po 2 000 zł brutto.  
 

15. SĘDZIOWIE 
 

15.1. Obsadę sędziowską rozgrywek na szczeblu WMZPN wyznacza Kolegium Sędziów WMZPN. 
 

16. KOSZTY ORGANIZACJI ZAWODÓW I KARY 
 

16.1. Zawody organizuje klub będący gospodarzem i pokrywa wszystkie koszty związane z 
organizacją zawodów. Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.  

16.2. W przypadku nie przystąpienia do rozgrywek, wycofania z rozgrywek albo nierozegrania 
meczu, klub zostanie ukarany karą finansową w wysokości:  

a) III liga      - 3000,00 zł  
b) IV liga      - 2500,00 zł  
c) Klasa okręgowa    - 2000,00 zł  
d) kluby A, B klasy oraz niezrzeszone  - 500,00 zł. 

 
17. PROTESTY 

 
17.1. Ewentualne zastrzeżenia dotyczące przebiegu zawodów na szczeblu WMZPN mogą być 

składane w formie pisemnego protestu do Komisji Rozgrywek w terminie do 48 godzin po 
zawodach. Tego typu protesty są wolne od wpłaty kaucji odwoławczej 

17.2. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymogów określonych w pkt. 17.1. Komisja 
Rozgrywek pozostawia protest bez rozpatrzenia. 

 
18. ZASADY INTERPRETACJI 

 
18.1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi WMZPN.  
 

19. DATA ZATWIERDZENIA 
 

19.1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd WMZPN w dniu 6 czerwca 2018 roku i 
wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku z zastrzeżeniem pkt. 3.1 , który obowiązuje od dnia 
13 czerwca 2018 roku.  


