Uchwała nr 52/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 24.06.2019 r.

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

postanawia:

1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 24.06.2019r. stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie porządku obrad
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 17.05.2019r.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 27.05.2019r.
Przyjęcie dostosowania przez Podkarpacki ZPN Regulaminu Ochrony Danych
Osobowych PZPN i jego Członków.
6. Przyjęcia przez Podkarpacki ZPN Dokumentacji Przetwarzania Danych Osobowych
7. Przyjęcie uchwały o upoważnieniu osoby do dokonywania czynności na rachunkach
bankowych Podkarpackiego ZPN.
8. Zmiana Uchwały Zarządu Podkarpackiego ZPN w sprawie przejęcia rozliczania
delegacji sędziowskich przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z tytułu prowadzenia
zawodów sportowych.
9. Przyjęcie Regulaminu Wydziału Gier Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
10. Przyjęcie Regulaminu Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
11. Przyjęcie Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej.
12. Przyjęcie zmian do Regulaminu Komisji Odznaczeń Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej.
13. Przyjęcie Regulamin IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2019/2020.

14. Przyjęcie Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Podkarpackiego ZPN na sezon
2019/2020.
15. Przyjęcie Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski Podkarpackiego ZPN na sezon
2019/2020.
16. Przyjęcie Regulaminu Rozgrywek II ligi Futsalu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na
sezon 2019/2020.
17. Przyjęcie Regulaminu Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN.
18. Przyjęcie Regulaminu Awansu i
Spadku Sędziów Podkarpackiego ZPN na sezon
2019/2020.
19. Przyjęcie Regulaminu Obserwatorów Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN na sezon
2019/2020.
20. Przyjęcie Regulaminu Asystentów Podkarpackiego ZPN na sezon 2019/2020.
21. Przyjęcie Regulaminu Mentorów Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN na sezon
2019/2020.
22. Przyjęcie Regulaminu Programu Mentorskiego Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN
na sezon 2019/2020.
23. Przyjęcie listy sędziów III ligi na sezon 2019/2020.
24. Przyjęcie listy sędziów IV ligi na sezon 2019/2020.
25. Przyjęcie listy obserwatorów III ligi na sezon 2019/2020.
26. Przyjęcie listy obserwatorów IV ligi na sezon 2019/2020.
27. Przyjęcie listy obserwatorów klasy Okręgowej na sezon 2019/2020.
28. Przyjęcie listy mentorów na sezon 2019/2020.
29. Przyjęcie listy delegatów ds. bezpieczeństwa III ligi na sezon 2019/2020.
30. Przyjęcie listy delegatów ds. bezpieczeństwa IV ligi na sezon 2019/2020.
31. Przyjęcie listy delegatów ds. bezpieczeństwa klasy Okręgowej i niższych klas
rozgrywkowych
w rozgrywek prowadzonych na terenie działania powiatu
bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, brzozowskiego, krośnieńskiego i jasielskiego na
sezon 2019/2020.
32. Przyjęcie listy delegatów ds. bezpieczeństwa klasy Okręgowej i niższych klas
rozgrywkowych
w rozgrywek prowadzonych na terenie działania powiatu
przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego i przeworskiego na sezon 2019/2020.
33. Przyjęcie listy delegatów ds. bezpieczeństwa klasy Okręgowej i niższych klas
rozgrywkowych Podokręgu Dębica na sezon 2019/2020.
34. Przyjęcie listy delegatów ds. bezpieczeństwa klasy Okręgowej i niższych klas
rozgrywkowych Podokręgu Rzeszów na sezon 2019/2020.
35. Przyjęcie listy delegatów ds. bezpieczeństwa klasy Okręgowej i niższych klas
rozgrywkowych Podokręgu Stalowa Wola na sezon 2019/2020.
36. Przyznanie nagród dla Koordynatorów Wojewódzkich Turnieju o Puchar Tymbarku.
37. Powołanie komitetu organizacyjnego mecz Polska-Portugalia U-20 w ramiach Turnieju
Ośmiu Narodów w dniu 09.09.2019r.
38. Powołanie komitetu organizacyjnego Turnieju Wyszechradzkiego w Futsalu w dniach
22-26.09.2019r.
39. Przyjęcie zaktualizowanej Tabeli Opłat Ryczałtowych dla Sędziów, Obserwatorów i
Delegatów na sezon 2019/2020.
40. Podjęcie decyzji odnośnie zakupu kamer cyfrowych dla klubów IV ligi Podkarpackiej.
41. Przyjęcie nowych klubów w poczet członków Podkarpackiego ZPN.

42. Zatwierdzenie decyzji Komisji ds. Nagłych Podkarpackiego ZPN.
43. Podjęcie decyzji odnośnie zakupu oprogramowań księgowych COMARCH dla Biur w
Jarosławiu i Krośnie.
44. Przyjęcie uchwały o przyznaniu odznaczeń honorowych Podkarpackiego ZPN.
45. Informacja o rozgrywkach UEFA Regions CUP 2019.
46. Informacja o Pielgrzymce Piłkarskiej do Strachociny w dniu 29 czerwca 2019 roku.
47. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Zarządu.
48. Wolne wnioski i oświadczenia
49. Zakończenie obrad

Uchwała nr 53/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 17 maja 2019r.

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Przyjąć protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 17.05.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 54/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 27 maja 2019r.

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Przyjąć protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 27.05.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 55/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie stosowania przez Podkarpacki ZPN Regulaminu Ochrony Danych
Osobowych PZPN i jego Członków
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 10 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia, co następuje:
1. Podkarpacki Związek Piłki Nożnej działa jako Administrator Danych w rozumieniu
art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem
Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz wiążącym się
z nim uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (RODO), Wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29,
Wytycznymi i Wystąpieniami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także
Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz.1000).
2. Przy wykonywaniu swoich zadań w obszarach działalności związanych
z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych oraz aby zapewnić wysoki i spójny
stopień ochrony osób fizycznych i usuwać przeszkody w przepływie danych osobowych
w ramach struktury PZPN, Podkarpacki Związek Piłki Nożnej jako członek PZPN stosuje
i zapewnia respektowanie postanowień „Regulaminu Ochrony Danych PZPN i jego
członków”, o którym mowa w Art. 5 par. 3 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Podkarpacki Związek Piłki Nożnej jako Administrator, może powierzać oraz podpowierzać

do przetwarzania dane osobowe swoim członkom zwyczajnym, wspierającym
i honorowym oraz przetwarzać dane osobowe powierzone mu przez członków dla
realizacji celów statutowych na zasadach określonych w „Regulaminie Ochrony Danych
dla PZPN i jego członków” bez konieczności regulacji ww. powierzania i podpowierzania
odrębnie zawieranymi umowami.
4. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez członków PZPN Regulaminu,
o którym mowa w art. 5 par. 3 Statutu PZPN sprawuje PZPN oraz w ramach jego
postanowień egzekwuje odpowiedzialność regulaminową.
5. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez członków Podkarpacki Związków Piłki
Nożnej Regulaminu, o którym mowa w uchwale nr 55/V/2019 Zarządu Podkarpackiego
ZPN sprawuje w obszarach swoich kompetencji Podkarpackiego ZPN oraz w ramach
jego postanowień egzekwuje odpowiedzialność regulaminową.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 56/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia przez Podkarpacki ZPN Dokumentacji Przetwarzania
Danych Osobowych

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 10 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

postanawia, co następuje:

1. Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej działając w oparciu o art. 24 ust. 2
Rozporządzenia parlamentu europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
przyjmuje w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej Dokumentację Przetwarzania Danych
Osobowych.
2. Na Dokumentację Przetwarzania Danych Osobowych składa się „Polityka Ochrony

Danych Osobowych” oraz procedury postępowania:
a) Procedura postępowania z nośnikami i sprzętem poza organizacją
b) Polityka kluczy
c) Metody i środki uwierzytelnienia – Polityka Haseł
d) Procedura niszczenia danych na nośnikach elektronicznych i papierowych.
3. Dokumentacja Przetwarzania Danych Osobowych stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 57/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie upoważnienia pani Agnieszki Prymon- Milczanowskiej do dokonywania
wszelkich czynności, na wszystkich rachunkach bankowych Podk. ZPN.
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia, co następuje:
1. Upoważnić/udzielić pełnomocnictwa Pani Agnieszce Prymon-Milczanowskiej
specjaliście ds. rozliczeń i księgowości Podkarpackiego ZPN do dokonywania
wszelkich czynności na wszystkich rachunkach bankowych Podkarpackiego ZPN. Do
ważności oświadczeń woli konieczne jest współdziałanie dwóch osób z karty wzorów
podpisów złożonej w Banku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 58/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
o zmianie Uchwały Zarządu Podk. ZPN z dnia 11.03.2019 r w sprawie przejęcia
rozliczania delegacji sędziowskich przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z tytułu
prowadzenia zawodów sportowych

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
Na podstawie art. 35 § 1 pkt. 3, 6,10 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Zarząd
Podkarpackiego ZPN
postanawia co następuje :
W uchwale Zarządu Podk. ZPN nr 4/V/2019 z dnia 11.03,2019 r. w sprawie przejęcia
rozliczania delegacji sędziowskich przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z tytułu
prowadzenia zawodów sportowych, wprowadza się następujące zmiany:

1.

§ 1 ust 1 otrzymuje brzmienie :
”1. Z dniem 01 lipca 2019 roku Pod. ZPN przejmuje rozliczanie delegacji sędziowskich
(staje się Płatnikiem w rozumieniu przepisów podatkowych) z tytułu prowadzenia
zawodów sportowych w rozgrywkach prowadzonych przez Podk. ZPN, OZPN Jarosław,
OZPN Krosno, Podokręgi Piłki nożnej w Rzeszowie Dębicy i Stalowej Woli, w stosunku
do klubów, które zadeklarują zgodę na taki sposób rozliczania, na zasadach określonych
poniżej.”

2. Dodaje się § 12 w brzmieniu:
„ Z dniem 30 czerwca 2019 traci moc obowiązującą Uchwała nr 5/V/2019
Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11.03.2019r.w sprawie kontynuacji w
Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Krośnie Programu wynagradzania i rozliczania
podatkowego sędziów piłki nożnej.”
3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 59/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziału Gier Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 9 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Przyjąć Regulamin Wydziału Gier Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej - stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Regulamin Wydziału Gier
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

Na podstawie Art. 11 § 1 lit. e) i § 2 oraz Art. 51 Statutu Podkarpackiego Związku
Piłki Nożnej postanawia się co następuje:
§1
Wydział Gier jest organem wykonawczym Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
organizującym i prowadzącym rozgrywki piłki nożnej w ramach współzawodnictwa
sportowego, w klasach rozgrywkowych podległych kompetencji Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej oraz rozgrywki pucharowe , w tym rundy wstępne na terenie
powiatów, o których mowa w § 2 ust 1 pkt b i c oraz na szczeblu Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej.
§2
1. Wydział Gier składa się z Przewodniczącego Wydziału , dwóch
Wiceprzewodniczących Wydziału , sekretarza Wydziału oraz od siedmiu (7)
do

trzynastu (13) członków. Wydział Gier podejmuje orzeczenia i decyzje w
pełnym składzie osobowym, przy obecności co najmniej połowy składu
osobowego Wydziału, lub w trzech zespołach orzekających:
a) Zespół Orzekający nr 1 – w składzie Przewodniczący Wydziału, który jest
jednocześnie Przewodniczącym Zespołu , Sekretarz, trzech (3) do pięciu
(5)członków – rozpatruje wszelkie sprawy dyscyplinarne z zastrzeżeniem pkt.
b i c.
Zespół orzeka/ wydaje decyzje pod kierownictwem Przewodniczącego
Zespołu, a w przypadku jego nieobecności przez wskazanego przez
Przewodniczącego członka.
Dla ważności orzeczenia/ decyzji wymagana jest obecność co najmniej
połowy składu osobowego Zespołu.
b) Zespół Orzekający nr 2 – w składzie Wiceprzewodniczący Wydziału , będący
Przewodniczącym Zespołu, dwóch (2) do (4) czterech członków- rozpatruje
sprawy związane z rozgrywkami prowadzonymi na terenie powiatów
jarosławskiego, lubaczowskiego przemyskiego i przeworskiego.
Zespół orzeka pod kierownictwem Przewodniczącego Zespołu , a w
przypadku jego nieobecności wskazanego przez niego członka.
Dla ważności orzeczenia wymagana jest obecność co najmniej połowy składu
osobowego Zespołu.
c) Zespół Orzekający nr 3- w składzie Wiceprzewodniczący Wydziału , będący
Przewodniczącym Zespołu, dwóch (2) do (4) czterech członków – rozpatruje
sprawy związane z rozgrywkami prowadzonymi na terenie powiatów
krośnieńskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, leskiego ,
sanockiego .
Zespół orzeka pod kierownictwem Przewodniczącego Zespołu , a w
przypadku jego nieobecności wskazanego przez niego członka.
Dla ważności orzeczenia wymagana jest obecność co najmniej połowy składu
osobowego Zespołu.
2. Przewodniczącego Wydziału Gier powołuje i odwołuje Zarząd Podk. ZPN.
Powołanie bądź odwołanie Wiceprzewodniczących, Sekretarza lub członków
Wydziału następuje na wniosek Przewodniczącego Wydziału lub z własnej
inicjatywy Zarządu.
3. Członek Wydziału Gier, który nie usprawiedliwi swojej nieobecności na pięciu
kolejnych posiedzeniach, zostanie odwołany ze składu Wydziału Gier.
4. Członkowie Wydziału zobowiązani są do sumiennego i zgodnego ze Statutem
Podkarpackiego ZPN i niniejszym Regulaminem wykonywaniem przyjętych na
siebie obowiązków. Członek Wydziału, który nie bierze czynnego udziału w
pracach lub narusza normy moralno-etyczne może być pozbawiony
członkostwa.

§3
1. Pracami Wydziału Gier kieruje jego Przewodniczący, a w przypadku jego
nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.
2. Posiedzenia Wydziału / Zespołów Orzekających odbywają się w zależności od
wynikających potrzeb i są zwoływane przez ich Przewodniczących.
3. Członkowie Wydziału/ Zespołu Orzekającego są powiadamiani o terminie i
miejscu posiedzenia drogą e-mailową lub telefoniczną najpóźniej dzień przed
planowanym posiedzeniem Wydziału/ Zespołu Orzekającego.
4. Orzeczenia i decyzje Wydziału/ Zespołu Orzekającego podejmowane są zwykłą
większością głosów. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego
posiedzenia.
5. Członek Wydziału Gier będący członkiem klubu, którego sprawa jest
rozpatrywana, nie bierze udziału w głosowaniu.
6. Z posiedzenia Wydziału Gier/Zespołu Orzekającego , Sekretarz lub inna osoba
wyznaczona przez Przewodniczącego posiedzenia sporządza protokół, który
wymaga podpisu Przewodniczącego posiedzenia.
7. Przewodniczący Wydziału/ Zespołu Orzekającego ściśle współpracuje z
Wydziałem Dyscypliny i Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
oraz z właściwymi komisjami Podokręgów działających w ramach
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
8. W sprawach nie cierpiących zwłoki, Przewodniczący Wydziału/ Zespołu
Orzekającego może podejmować decyzje jednoosobowo, informując Wydział/
Zespół Orzekający na najbliższym posiedzeniu o jej treści.
§4
Do zadań Wydziału Gier należy w szczególności:
1) organizacja i prowadzenie rozgrywek szczebla IV ligi, Wojewódzkich Lig
Juniorów Starszych i Młodszych, trampkarzy starszych i młodszych,
młodzików starszych i młodszych, orlików starszych i młodszych, żaków
starszych i młodszych, skrzatów starszych i młodszych, III ligi kobiet, lig
futsalowych, Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, wszelkich
rozgrywek prowadzonych na terenie powiatów, o których mowa w § 2 ust
1 pkt b i c, w tym rozgrywek rund wstępnych Pucharu Polski oraz
wszelkich innych rozgrywek zleconych przez Polski Związek Piłki Nożnej,
2) opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Zarządowi
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej przed rozpoczęciem każdego
sezonu rozgrywek, Regulaminów Rozgrywek,
3) weryfikacja przeprowadzonych i odwołanych zawodów,
4) weryfikacja bieżąca i końcowa tabel rozgrywkowych,
5) przedstawianie Zarządowi Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, do
zatwierdzenia zespołów weryfikacyjnych w porozumieniu z Komisją ds.
Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN,
6) prowadzenie rejestru i gromadzenie dokumentacji z przeprowadzonych
weryfikacji boisk piłkarskich,
7) nadzorowanie zadań zleconych przez PZPN podlegających Wydziałowi
Gier,

8) współpraca z Komisjami Gier Podokręgów w zakresie wszystkich spraw
systemu współzawodnictwa sportowego,
9) opracowanie oraz opiniowanie projektów uchwał i regulaminów
dotyczących współzawodnictwa sportowego i przeprowadzania rozgrywek,
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Podkarpackiego ZPN,
11) zwoływanie posiedzeń dotyczących rozgrywek,
12) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z działalnością Wydziału
Gier,
13) udzielanie członkom Podkarpackiego ZPN oraz Wydziałom/Komisjom
Podkarpackiego ZPN wyjaśnień i informacji dotyczących problemów
prawno-regulaminowych,
14) przedstawianie opinii w sprawach wynikających z wniosków i zapytań
klubów oraz zawodników kierowanych do Wydziału a niestanowiących
przedmiotu postępowania przed innymi organami Podkarpackiego ZPN,
15) kierowanie otrzymanych dokumentów dotyczących rozegranych zawodów
piłkarskich, gdzie doszło do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego
bądź zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia takiego przewinienia
do rozpatrzenia przez Wydział Dyscypliny /Zespoły Orzekające Wydz.
Dyscypliny Podk. ZPN .
§5
Szczegółowy podział obowiązków i uprawnień członków Wydziału Gier:
1) Przewodniczący Wydziału Gier:
a) reprezentuje Wydział Gier
b) zwołuje i prowadzi posiedzenia Wydziału Gier/Zespołu Orzekającego
nr 1
c) kieruje pracami Wydziału Gier/ Zespołu Orzekającego nr 1
d) kontroluje pracę Sekretarza , Zespołów Orzekających nr 2 i 3
e) weryfikuje sprawozdania sędziowskie z meczy klas rozgrywkowych
wg. właściwości określonej w § 2 ust 1 pkt a,
f) odpowiada przed Zarządem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej za
całokształt działalności Wydziału
2) Wiceprzewodniczący Wydziału Gier/ Przewodniczący Zespółów
Orzekających nr 1 i 2 :
a) wykonują zadania zlecone przez Przewodniczącego Wydziału Gier
b) weryfikują sprawozdania sędziowskie z meczy klas rozgrywkowych,
odpowiednio wg. właściwości określonej w § 2 ust 1. pkt b i c.
c) kierują pracami Zespołu Orzekającego- zgodnie ze swoja
właściwością
d) zwołują i prowadzą posiedzenia Zespołu Orzekającego – zgodnie ze
swoją właściwością.
3) Sekretarz Wydziału Gier:
a) przygotowuje oraz archiwizuje listę obecności członków Wydziału
Gier podczas posiedzeń
b) sporządza oraz archiwizuje protokoły z posiedzeń Wydziału Gier
c) w porozumieniu z Przewodniczącym Wydziału weryfikuje
sprawozdania sędziowskie z meczy klas rozgrywkowych
prowadzonych przez Wydział Gier

d) bierze udział w posiedzeniach Wydziału Gier
e) wykonuje zadania zlecone przez Przewodniczącego Wydziału Gier
4) Członkowie Wydziału Gier
a) w porozumieniu z Przewodniczącym Wydziału/ Zespołu Orzekającego
weryfikują sprawozdania sędziowskie z meczy klas rozgrywkowych
prowadzonych przez Wydział Gier-wg właściwości.
b) biorą udział w posiedzeniach Wydziału Gier/ Zespołu Orzekającego
c) wykonują zadania zlecone przez Przewodniczącego/Zespołu
Orzekającego Wydziału Gier.
§6
1. W ramach Wydziału mogą działać komisje powołane przez Przewodniczącego
Wydziału do opiniowania bieżących spraw wynikających z potrzeb Zarządu lub
innych organów Związku.
2. Dokumenty wypracowane przez powołane komisje lub zespoły wymagają
zatwierdzenia na posiedzeniu Wydziału
3. W pracach Wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez
Przewodniczącego obrad członkowie innych Wydziałów/ Komisji Podkarpackiego
ZPN, Podokręgów.
§7
Działalność Wydziału Gier/ Zespołów Orzekających od strony technicznoorganizacyjnej zabezpiecza odpowiednio wg właściwości Biuro Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej oraz Oddziały Biura w Jarosławiu i Krośnie.
§8
Niniejszy Regulamin może być zmieniony w drodze uchwały Zarządu
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
§9
Prawo wykładni przepisów niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz Przewodniczącemu Wydziału Gier.
§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 24 czerwca 2019r.

Uchwała nr 60/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziału Dyscypliny
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 9 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Przyjąć Regulamin Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Regulamin
Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
z siedzibą w Rzeszowie

1.

Postanowienia ogólne.
§1

Wydział Dyscypliny jest jurysdykcyjnym organem dyscyplinarnym Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej działającym na podstawie Art. 11, Art. 42, Art. 44 oraz Art. 45
Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, Regulaminu Dyscyplinarnego
Polskiego Związku Piłki Nożnej i własnego regulaminu uchwalonego przez Zarząd
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, powołanym do sprawowania orzecznictwa
dyscyplinarnego w stosunku do członków władz ( organów) Podkarpackiego ZPN,
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, członków sztabu medycznego,
pośredników transakcyjnych, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich,
obserwatorów, delegatów, działaczy piłkarskich, klubów piłkarskich oraz innych
podmiotów podlegających jurysdykcji Wydziału Dyscypliny na podstawie Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN, Statutu Podk. ZPN lub innych przepisów obowiązujących w
Polskim bądź Podkarpackim Związku Piłki Nożnej.

1.

2

2. Do kompetencji Wydziału Dyscypliny jako organu dyscyplinarnego I Instancji
należy w szczególności:
a) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych
podczas i w związku z zawodami piłkarskimi na szczeblu Podkarpackiego
ZPN,
b) rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem w czasie lub w związku
z zawodami piłkarskimi – reguł technicznych i dyscyplinarnych,
c) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawie naruszenia przepisów dotyczących
statusu prawnego zawodników i klubów sportowych uczestniczących w
rozgrywkach prowadzonych przez Podkarpacki ZPN,
d) orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom
i działaczom piłkarskim oraz innym osobom, które podlegają jurysdykcji
Podkarpackiego ZPN w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN.
e) rozpoznawanie spraw członków organów: władzy, jurysdykcyjnych
i dyscyplinarnych Podkarpackiego ZPN, trenerów, instruktorów, sędziów,
członków sztabu medycznego, pośredników transakcyjnych, licencjonowanych
organizatorów imprez piłkarskich oraz działaczy piłkarskich obwinionych
o naruszenie norm etyczno-moralnych lub nieprzestrzeganie Statutu,
regulaminów, uchwał i zarządzeń władz PZPN lub Podkarpackiego ZPN,
w sprawach nie wiążących się bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach
piłkarskich i z naruszeniem reguł gry.
2. Wydział Dyscypliny jako organ dyscyplinarny II Instancji rozpatruje odwołania
od orzeczeń Zarządów Klubów uczestniczących w rozgrywkach
prowadzonych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej.
§ 3
1. Wydział Dyscypliny składa się z Przewodniczącego Wydziału ,dwóch
Wiceprzewodniczących Wydziału , sekretarza Wydziału oraz od czterech
(4) do siedmiu (7) członków. Wydział Dyscypliny może orzekać w pełnym
składzie osobowym, przy obecności co najmniej połowy składu osobowego
Wydziału, lub w trzech zespołach orzekających:
d) Zespół Orzekający nr 1 – w składzie Przewodniczący Wydziału, który jest
jednocześnie Przewodniczącym Zespołu , Sekretarz, trzech członków –
rozpatruje wszelkie sprawy dyscyplinarne z zastrzeżeniem pkt. b i c.
Zespół orzeka pod kierownictwem Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku
jego nieobecności przez wskazanego przez Przewodniczącego członka.
Dla ważności orzeczenia wymagana jest obecność 3/5 składu osobowego
Zespołu.
e) Zespół Orzekający nr 2 – w składzie Wiceprzewodniczący Wydziału , będący
Przewodniczącym Zespołu, dwóch członków- rozpatruje sprawy związane z

rozgrywkami prowadzonymi na terenie powiatów jarosławskiego,
lubaczowskiego przemyskiego i przeworskiego.
Zespół orzeka pod kierownictwem Przewodniczącego Zespołu , a w
przypadku jego nieobecności wskazanego przez niego członka.
Dla ważności orzeczenia wymagana jest obecność 2/3 składu osobowego
Zespołu.
f) Zespół Orzekający nr 3- w składzie Wiceprzewodniczący Wydziału , będący
Przewodniczącym Zespołu, dwóch członków – rozpatruje sprawy związane z
rozgrywkami prowadzonymi na terenie powiatów krośnieńskiego,
bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, leskiego , sanockiego .
Zespół orzeka pod kierownictwem Przewodniczącego Zespołu , a w
przypadku jego nieobecności wskazanego przez niego członka.
Dla ważności orzeczenia wymagana jest obecność 2/3 składu osobowego
Zespołu.
2. Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym , sekretarzem i członkiem
Wydziału Dyscypliny nie może być członek Zarządu Podk. ZPN , Komisji
Rewizyjnej Podk. ZPN lub innego organu jurysdykcyjnego Podk. ZPN.
3. Przewodniczącym i członkiem Wydziału Dyscypliny mogą być wyłącznie
osoby nie karane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
4. Członkowie Wydziału w orzekaniu są niezawiśli oraz samodzielni i orzekają
na
zasadzie swobodnej oceny dowodów.
5. Członek Wydziału podlega wyłączeniu od rozpoznania sprawy, jeżeli istnieją
uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
6. W przypadku, jeżeli Członek Wydziału nie wyłączy się z rozpoznawania sprawy
o wyłączeniu Członka Wydziału rozstrzyga jednoosobowo Przewodniczący.
7. W przypadku powzięcia wątpliwości co do bezstronności Przewodniczącego,
winien on niezwłocznie poddać kwestię wyłączenia z rozpoznania sprawy pod
rozstrzygnięcie pozostałych członków Wydziału.
8. Członkowie Wydziału zobowiązani są zachować w tajemnicy informacje
uzyskane w związku z pełnieniem przez nich funkcji, w szczególności treść
narady i głosowania. Nie dotyczy to sentencji rozstrzygnięcia, jego motywów i
uzasadnienia.
§4
Przewodniczącego Wydziału Dyscypliny powołuje i odwołuje Zarząd
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Powołanie bądź odwołanie
Wiceprzewodniczących, Sekretarza lub członków Wydziału następuje na
wniosek Przewodniczącego Wydziału lub z własnej inicjatywy Zarządu.
§ 5
1. Pracami Wydziału Dyscypliny kieruje jego Przewodniczący, a w przypadku
jego nieobecności wskazany przez niego Wiceprzewodniczący.

2. Przewodniczący reprezentuje Wydział na zewnątrz, zwołuje jego posiedzenia
oraz informuje Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej o działalności
Wydziału.
3. Przewodniczący Wydziału Dyscypliny może być zapraszany przez Prezesa
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na posiedzenia Zarządu Związku.
4. Posiedzenia Wydziału Dyscypliny odbywają się w miarę potrzeb.
5. Posiedzenia Zespołów Orzekających zwołują ich Przewodniczący, a w razie
niemożności Przewodniczący Wydziału. Posiedzenia Zespołów odbywają się
w miarę potrzeb, a w trakcie rozgrywek nie rzadziej niż raz w tygodniu.
§ 6
1. Sekretarz Wydziału prowadzi dokumentację i akta spraw oraz sporządza
protokoły z posiedzeń Wydziału oraz Zespołu Orzekającego nr 1, które podpisuje
wraz z Przewodniczącym posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dokumentację o której mowa w ust.1 w stosunku do spraw rozpatrywanych przez
Zespoły Orzekające nr 2 i 3 sporządzają Przewodniczący i jest ona podpisywana
przez wszystkich członków Zespołu obecnych na posiedzeniu.
§7
1.Wydział bądź Zespoły Orzekające orzekają na posiedzeniach. Posiedzenia są
niejawne.
2.Odpowiednio, Przewodniczący Wydziału lub Zespołu Orzekającego, zwołuje i
prowadzi posiedzenia Wydziału/ Zespołu Orzekającego , udziela głosu stronom,
wyznacza kolejność zadawania pytań oraz uchyla pytania, niemające znaczenia dla
rozstrzygnięcia sprawy. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, osoby
kierujące pracami Zespołu wskazane Są w § 3.
3.O ile Przewodniczący nie postanowi inaczej, posiedzenia Wydziału/ Zespołu
zwoływane są raz w tygodniu.
4.Posiedzenia Wydziału oraz Zespołu Orzekającego nr 1 odbywają się w siedzibie
Podk. ZPN lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu.
5.Posiedzenia Zespołu Orzekającego nr 2 odbywają się w siedzibie Oddziału Biura
Podkarpackiego ZPN w Jarosławiu, lub w innym miejscu wskazanym w
zawiadomieniu.
6. Posiedzenia Zespołu Orzekającego nr 3 odbywają się w siedzibie Oddziału Biura
Podk. ZPN w Krośnie, lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu.
7. Przewodniczący Wydziału/ Zespołu Orzekającego ze względu na charakter,
zawiłość lub wagę sprawy może zwołać posiedzenie w każdym czasie.
4.Wydział/ Zespół Orzekający zobowiązany jest odbyć posiedzenie w terminie
wyznaczonym przez Przewodniczącego Wydziału/ Zespołu.

5.W sprawach poza orzeczniczych, nie cierpiących zwłoki, Przewodniczący
Wydziału/ Zespołu może podejmować decyzję jednoosobowo, informując na
najbliższym posiedzeniu o jej treści Wydział/ Zespół, który musi zająć stanowisko w
tej sprawie.
6.Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia przekazuje się Członkom Wydziału/
Zespołu w sposób umożliwiający powzięcie informacji zawartej w zawiadomieniu, w
szczególności przesyłką listowną lub faksem lub e-mail-em lub telefonicznie - co
najmniej na 1 dzień przed terminem posiedzenia, podając w zawiadomieniu datę,
godzinę, miejsce posiedzenia i porządek obrad.
7.Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony, chyba, że sprzeciwi się
temu Przewodniczący posiedzenia. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być
rozpatrywane, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad posiedzenia.
8. Uchwały Wydziału Dyscypliny w sprawach poza orzeczniczych zapadają
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Wydziału. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos
Przewodniczącego posiedzenia.
§ 8
1. Za popełnione przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary dyscyplinarne.
2. Kary dyscyplinarne dzielą się na kary zasadnicze i dodatkowe.
3. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, za jedno przewinienie
dyscyplinarne wymierza się jedną karę zasadniczą.
4. Kary zasadnicze określają postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,
regulujące poszczególne rodzaje przewinień dyscyplinarnych.
5. Wydział Dyscypliny/ Zespół Orzekający obok jednej lub kilku kar zasadniczych
może orzec jedna lub kilka kar dodatkowych, chyba że przepis szczególny
stanowi inaczej.
6. Wymierzając karę, Wydział Dyscypliny/ Zespół Orzekający uwzględnia cele kary
w zakresie jej oddziaływania na obwinionego jak i środowisko piłkarskie.
7. Rodzaje przewinień dyscyplinarnych, rodzaje kar dyscyplinarnych i ich wymiar
oraz zasady karania określają postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego
Polskiego Związku Piłki Nożnej.
II. Postępowanie.
§ 9
1. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego przez oznaczoną osobą fizyczną lub prawną, wszczyna się
postępowanie dyscyplinarne, niezależnie od innego toczącego się
postępowania przeciwko obwinionemu przed jakimkolwiek organem
orzekającym.

2. Postępowanie dyscyplinarne może być poprzedzone postępowaniem
wyjaśniającym, w celu ustalenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie
popełnienia przewinienia dyscyplinarnego oraz w celu ustalenia osób
obwinionych.
3. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego następuje z
urzędu lub na wniosek uprawnionego podmiotu.
4. Uprawnionym do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania jest
zainteresowany, Rzecznik Dyscyplinarny, Rzecznik Ochrony Prawa
Związkowego, Rzecznik Etyki, Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, Komisja ds. Nagłych Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej, organy wykonawcze podokręgów.
5. W przypadku, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub
dyscyplinarnego został złożony przez nieuprawnioną osobę, organ
dyscyplinarny winien rozważyć zasadność wszczęcia postępowania z urzędu.
W przypadku, gdy organ dyscyplinarny uznaje, że wszczęcie postępowania
jest bezzasadne, okoliczność ta winna zostać stwierdzona notatką, załączaną
do
zawiadomienia
i składaną do akt sprawy.
6. W przypadku, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego jest
oczywiście
bezzasadny
lub
po
przeprowadzeniu
postępowania
wyjaśniającego ustalono, że nie zachodzi uzasadnione podejrzenie
popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, organ dyscyplinarny odmawia
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Postępowanie dyscyplinarne
wszczyna się z urzędu lub na wniosek, niezwłocznie po uzyskaniu materiałów
uzasadniających podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.
7. Nie można orzec kary za przewinienia dyscyplinarne, jeżeli od jego
popełnienia do czasu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego upłynęły:
a) 2 lata – za przewinienie dyscyplinarne nie zagrożone karą wykluczenia
z PZPN,
b) 8 lat – za przewinienie dyscyplinarne dopingu,
c) 10 lat – za inne przewinienie dyscyplinarne.
§ 10
Wydział Dyscypliny rozpoznaje i rozstrzyga sprawy z zasady w Zespołach
Orzekających, określonych w § 3 ust 1. O rozpoznaniu sprawy w pełnym
składzie osobowym Wydziału decyduje Przewodniczący Wydziału z własnej
inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Zespołu Orzekającego, ze względu
na wagę sprawy, stopień jej skomplikowania i grożące sankcje.
§ 11
Celem
wszechstronnego
wyjaśnienia
sprawy,
Przewodniczący
Zespołu
Orzekającego może zarządzić przedstawienie przez odpowiedni organ związkowy
wszystkich dokumentów dotyczących przedmiotowej sprawy.

§ 12
1. Przewodniczący Wydziału/Zespołu Orzekającego wyznaczając rozpoznanie
sprawy, zarządza wezwania strony i świadków.
2. Zawodników, trenerów, członków sztabu medycznego i działaczy klubowych
wzywa się za pośrednictwem macierzystego klubu.
3. Sędziów, obserwatorów, delegatów i działaczy związkowych wzywa się za
pośrednictwem macierzystego związku piłki nożnej.
4. Usprawiedliwienie nieobecności przez wezwane osoby powinno nastąpić przed
rozpoczęciem posiedzenia Zespołu Orzekającego w formie pisemnej,
a w nagłych wypadkach telefonicznie.
5. Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionej strony nie stoi na przeszkodzie
rozpoznaniu sprawy i wydaniu orzeczenia, chyba, że nieobecność którejkolwiek
z tych osób uniemożliwiałoby wszechstronne wyjaśnienia sprawy bądź
naruszone zostałoby prawo do obrony jednej ze stron postępowania.
6. W przypadku nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się sędziów, obserwatorów
i delegatów w charakterze świadków, co uniemożliwiło rozpoznanie sprawy,
Przewodniczący Wydziału Dyscypliny występuje do Zespołu Obsady
z wnioskiem o nieuwzględnianie w obsadzie zawodów ww. osób do czasu
stawienia się na posiedzeniu Wydziału Dyscypliny/ Zespołu Orzekającego.
7. Osoba, która przewodniczy posiedzeniu organu dyscyplinarnego może zezwolić
na udział w posiedzeniu innych osób.
8. Osobę, która ustanowiła pełnomocnika wzywa się zgodnie z zasadami,
określonymi w ust. 2 i 3 § 12 lub na adres pełnomocnika.
9. Korespondencja do uczestników postępowania może być wysyłana na adres
mailowy jeżeli strona wyrazi na to zgodę i wskaże taki adres.
10. W sprawach niecierpiących zwłoki, zawiadomienie o terminie rozpoznania
sprawy może być dokonane telefonicznie.
§13
1. Posiedzenia Wydziału Dyscypliny/ Zespołów Orzekających są jawne dla
stron, z wyłączeniem narady i głosowania nad orzeczeniem. Zasada jawności
nie dotyczy postępowań w sprawach: zastosowania środka zapobiegawczego,
darowania kary, zatarcia ukarania, a także postępowania przed organem II
instancji w przedmiocie zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności. O
niejawności posiedzenia decyduje Przewodniczący Wydziału Dyscypliny/
Zespołu Orzekającego.
2. Posiedzenie rozpoczyna się od zapoznania stron z treścią zarzutu, po czym
strony zgłaszają ustnie swoje zdania i wnioski oraz przedstawiają twierdzenia.
3. Każda ze stron uprawniona jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń
strony przeciwnej, dotyczących okoliczności faktycznych.
4. Orzeczenie może być wydane w oparciu o raport sędziego głównego,
asystenta, obserwatora i delegata na mecz, jak również na podstawie innych
dokumentów.

§14
1. Przewodniczący Wydziału/Zespołu Orzekającego zamyka posiedzenie, gdy
uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną.
2. W
przypadku
konieczności
uzupełnienia
materiału
dowodowego,
Przewodniczący Wydzialu/ Zespołu Orzekającego ogłasza przerwę w
posiedzeniu, wyznaczając następny termin posiedzenia.
3. Jeżeli Przewodniczący uznaje sprawę za wyjaśnioną, zarządza naradę
i głosowanie nad orzeczeniem.
4. Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów, przy czym żaden z członków
Wydział/Zespołu Orzekającego nie może odmówić udziału w głosowaniu, jak
również wstrzymać się od głosu, chyba że wyłączył się od rozpoznania tej
sprawy.
5. Członkowie Wydziału/Zespołu Orzekającego zobowiązani są do zachować w
tajemnicy przebieg posiedzenia a w szczególności narady i głosowania. Nie
dotyczy to sentencji rozstrzygnięcia, jego motywów oraz uzasadnienia treści
rozstrzygnięcia.
§15
1. Wydział/Zespół Orzekający w I instancji może :
1) orzec karę dyscyplinarną określoną w postanowieniach Regulaminu
Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej lub przepisach
dyscyplinarnych Podkarpackiego ZPN,
2) uznać, że zachodzi konieczność wymierzenia kary w wysokości
zastrzeżonej dla organów dyscyplinarnych Polskiego Związku Piłki
Nożnej i przekazać sprawę do rozpatrzenia tym organom zgodnie z
właściwością na podstawie Art. 126 Regulaminu Dyscyplinarnego
Polskiego Związku Piłki Nożnej.
3) uwzględnić wniosek obwinionego o dobrowolne poddanie się
odpowiedzialności i wymierzyć uzgodnioną z obwinionym karę
dyscyplinarną
4) uniewinnić obwinionego,
5) odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przeprowadzone postępowanie
wyjaśniające wykaże, że przy udzieleniu napomnienia lub wykluczeniu
z gry w sposób rażący naruszono przepisy gry w piłkę nożną, w
szczególności gdy sędzia zawodów udzielił napomnienia lub wykluczył
z gry niewłaściwego zawodnika oraz jeżeli wymierzenie nawet
najłagodniejszej kary byłoby niecelowe, a w szczególności
niewspółmierne do wagi popełnionego przewinienia dyscyplinarnego,

6) uznać się za niewłaściwy do wydania orzeczenia ze względu na rodzaj
(przedmiot) sprawy i przekazać ją do rozpoznania przez inny organ
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej zgodnie z jego kompetencjami,
7) umorzyć postępowanie dyscyplinarne.
2. Wydział/Zespół Orzekający w II instancji może :
1) oddalić odwołanie w całości lub w części jako bezzasadne lub złożone przez
osobę nieuprawnioną,
2) zmienić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i orzec co do istoty
sprawy,
3) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazać sprawę
do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ,
4) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości i postępowanie umorzyć albo uchylić
zaskarżone orzeczenie w części i w tym zakresie postępowanie umorzyć,
a w pozostałej części przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez
właściwy organ bądź orzec co do istoty sprawy,
5) umorzyć postępowanie odwoławcze.
§16
1. Po zakończonej naradzie organu, osoba która przewodniczy posiedzeniu
niezwłocznie ogłasza orzeczenie i przedstawia krótkie uzasadnienie
rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia.
2. Orzeczenie wraz z pisemnym uzasadnieniem, sporządzonym w terminie 7 dni
od ogłoszenia, doręcza się obwinionemu lub ustanowionemu przez niego
pełnomocnikowi, pouczając go o sposobie i terminie odwołania. Orzeczenie
powinno zawierać oznaczenie organu dyscyplinarnego i składu zespołu
orzekającego w sprawie, datę wydania orzeczenia, sygnaturę akt sprawy,
kwalifikację prawną przypisanego przewinienia dyscyplinarnego oraz rodzaj
i wysokość wymierzonej kary. Uzasadnienie powinno zawierać zwięzły opis
przewinienia dyscyplinarnego i wskazanie dowodów, na podstawie których
przypisano obwinionemu to przewinienie.
3. Orzeczeń dotyczących przewinień dyscyplinarnych związanych z grą
(automat) oraz orzeczeń uwzględniających wniosek o dobrowolne poddanie
się odpowiedzialności dyscyplinarnej nie uzasadnia się.
4. Orzeczenia doręcza się ponadto Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, jeżeli brał
udział w sprawie oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego.
5. Z uwagi na zawiłość sprawy, organ dyscyplinarny może odroczyć ogłoszenie
orzeczenia na czas do 14 dni.
§ 17
Postępowanie winno być prowadzone bez nieuzasadnionej zwłoki, w sposób
zapewniający należytą koncentrację materiału dowodowego i zapobiegający
przewlekaniu postępowania.
§ 18

W przypadku rozpatrywania spraw o których mowa w § 2 ust. 2 Wydział Dyscypliny
stosuje odpowiednio przepisy §7 – 24 Regulaminu Komisji Odwoławczej
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

III. Środki odwoławcze.
§ 19
1. Odwołania od orzeczeń Wydziału Dyscypliny ( Zespołów Orzekających) jako
organu I Instancji składa bezpośrednio do Komisji Odwoławczej
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej lub za pośrednictwem Wydziału
Dyscypliny/ Zespołu Orzekającego w terminie 7 dni od otrzymania przez
skarżącego, orzeczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem.
2. Środek odwoławczy wniesiony po terminie, o którym mowa w ust.1 lub w tym
terminie nieopłacony, nie podlega rozpoznaniu.
3. Zwrot kaucji następuje tylko w przypadku uwzględnienia odwołania w całości.
4. Obowiązek opłacenia odwołania nie dotyczy Rzecznika Ochrony Prawa
Związkowego.
§ 20
1. Odwołanie powinno zawierać oznaczenie kwestionowanego orzeczenia,
zarzuty przeciwko orzeczeniu, określać istotę i zakres żądania będącego
przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody bądź okoliczności
uzasadniające to żądanie.
2. Do odwołania należy dołączyć kserokopię dowodu opłacenia kaucji pieniężnej.
§ 21
Wysokość opłat związanych z wnoszeniem środków odwoławczych regulują
postanowienia Art. 145 §1 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki
Nożnej.
§ 22
1. Środki zaskarżenia od ostatecznych orzeczeń dyscyplinarnych wydanych przez
Wydział Dyscypliny jako organ dyscyplinarny II Instancji, rozpoznaje w trybie
kasacyjnym Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej,
gdy uprawniony podmiot w ciągu 30 dni od doręczenia tych orzeczeń wraz
z uzasadnieniem, zarzuci rażące naruszenie prawa lub regulaminów
wewnątrzzwiązkowych, względnie naruszenie prawa do obrony.
2. Środek zaskarżenia winien zawierać oznaczenie kwestionowanego orzeczenia
oraz wniosek o jego uchylenie lub zmianę wraz z uzasadnieniem.

Opłacony środek zaskarżenia, o którym mowa w ust. 1 wnosi się
za pośrednictwem Wydziału Dyscypliny , który w terminie 7 dni winien przekazać
go wraz z aktami sprawy i swoim stanowiskiem Najwyższej Komisji Odwoławczej
Polskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Obowiązek opłacenia
Związkowego.

kasacji

nie

dotyczy

Rzecznika

Ochrony

Prawa

4. Środek zaskarżenia wniesiony po terminie lub w tym terminie nie opłacony nie
podlega rozpatrzeniu.
IV. Postanowienia końcowe.
§ 23
1. Wydział Dyscypliny obowiązany jest do prowadzenia rejestru orzeczonych kar
dyscyplinarnych.
2. Na wniosek ukaranego, kara może być wykreślona z ewidencji po upływie 3 lat
od daty jej odbycia lub po upływie okresu próby.
3. Z chwilą skreślenia, karę uważa się za niebyłą.
§ 24
1.Działalność Wydziału Dyscypliny/ Zespołów Orzekających zabezpiecza od strony
techniczno-organizacyjnej odpowiednio Biuro Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
oraz Oddziały Biura w Jarosławiu i Krośnie.
2.Członkom Wydziału przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach
Wydziału.
3. Zarząd Podk. ZPN może przyznawać Przewodniczącemu i członkom Wydziału
nagrody pieniężne za pracę w Wydziale.
§ 25
Prawo wykładni przepisów niniejszego
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

Regulaminu

przysługuje

Zarządowi

§ 26
Regulamin niniejszy może być w każdym czasie zmieniony w drodze Uchwały
Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie.
§ 27
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Uchwała nr 61/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 9 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Przyjąć Regulamin Komisji ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

REGULAMIN KOMISJI DS. LICENCJI
KLUBOWYCH
PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Na podstawie art.35 § 1 pkt. 9 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia się co następuje:
§1
1. Komisja ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, zwana
dalej „Komisją” jest organem jurysdykcyjnym Podkarpackiego ZPN
realizującym procedurę licencyjną dla klubów występujących w III, IV lidze

oraz dla klubów grających tylko w rozgrywkach młodzieżowych
organizowanych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej oraz dla wszystkich
klubów z terenu działania OZPN Jarosław i OZPN Krosno.
2. Komisja działa na podstawie Statutu Podkarpackiego ZPN, właściwych
uchwał Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, uchwał Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej oraz niniejszego regulaminu.
§2
1. Komisja składa się z Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego,
Sekretarza i od 4 do 12 członków.
2. Przewodniczący Komisji powoływany jest przez Zarząd Podkarpackiego ZPN
a członkowie Komisji powoływani i odwoływani są przez Zarząd
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na wniosek Przewodniczącego.
3. Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie
Uchwały Zarządu Podkarpackiego ZPN, na wniosek Prezesa Podkarpackiego
ZPN lub Przewodniczącego Komisji.
4. Całokształtem prac Komisji kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje i
przewodniczy jej posiedzeniom oraz reprezentuje ją na zewnątrz, wobec
władz i organów Podkarpackiego ZPN.
5. Podczas nieobecności Przewodniczącego uprawnienia jego wykonuje
zastępca lub inny wyznaczony przez Przewodniczącego, członek Komisji.
6. Posiedzenia Wydziału odbywają się w zależności od wynikających potrzeb.
7. Członkowie Wydziału są powiadamianiu o terminie i miejscu posiedzenia
drogą
e-mailową lub telefoniczną najpóźniej dzień przed planowanym posiedzeniem
Wydziału.
8. Uchwały i decyzje Wydziału podejmowane są zwykłą większością głosów.
Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
9. Do ważności uchwał lub decyzji wymagana jest obecności przynajmniej
połowy składu osobowego Komisji.
10. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos
Przewodniczącego Komisji lub osoby prowadzącej posiedzenie.
11. Do reasumpcji uchwały wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na
posiedzeniu członków Komisji.
12. Z posiedzenia Wydziału, Sekretarz sporządza protokół, który wymaga podpisu
Przewodniczącego Wydziału lub Wiceprzewodniczącego.
13. W sprawach nie cierpiących zwłoki, Przewodniczący może podejmować
decyzje jednoosobowo, informując Wydział na najbliższym posiedzeniu o jej
treści.
14. Posiedzenie Komisji są niejawne

§3
1. Przebieg procedury licencyjnej Komisja realizuje w oparciu o przepisy
Polskiego Związku Piłki Nożnej i Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
2. Do zakresu działania i kompetencji Komisji należy:
a) przyjmowania, analizowanie i rozpatrywanie wniosków w przedmiocie
przyznawania lub odmowy przyznania licencji klubowej na udział w
rozgrywkach określonej ligi lub klasy,
b) wizytowanie klubów objętych procedurą licencyjną,
c) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyznania licencji,
d) podejmowanie uchwał w przedmiocie odmowy przyznania licencji,
e) składanie do organów dyscyplinarnych Podkarpackiego ZPN wniosków o
zawieszenie korzystania z licencji lub jej pozbawienia,
f) okresowe przedkładanie władzom Podkarpackiego ZPN sprawozdań,
analiz i wniosków w sprawach procedury licencyjnej,
g) organizowanie narad i szkoleń dla klubów podlegających procedurze
licencyjnej.
3. Komisja ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej,
kompletuje pełną dokumentację dotyczącą licencji, dokonuje weryfikacji boisk
poprzez Komisję weryfikacyjną powołaną przez Podkarpacki ZPN/Podokręg.
Oryginały dokumentów (poza protokołem weryfikacji boiska – w tym
przypadku kopia dokumentu) kluby przesyłają w stosownym terminie z
wnioskiem o przyznanie lub przedłużenie licencji do Komisji ds. Licencji
Klubowych Podkarpacki ZPN.
4. Do realizacji czynności, o których mowa w ust. 3, Przewodniczący może
wyznaczyć, spośród członków Komisji, osoby/ zespoły osób odpowiedzialne
za przebieg poszczególnych procedur licencyjnych na danym poziomie
rozgrywek, lub określonym obszarze.
§4
Uchwała w sprawie odmowy przyznania licencji jest uzasadniana przez Komisję z
urzędu.
§5
1. Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji ds. Licencji Klubowych zapewnia
Biuro Podkarpackiego ZPN oraz Oddziały Biura w Jarosławiu i Krośnie.
2. Dokumentacja licencyjna przechowywana jest w Biurze Podkarpackiego ZPN.
§6
Komisja może korzystać z pomocy ekspertów w zakresie konsultacji
dotyczącej poszczególnych kryteriów licencyjnych.

§7
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi
Podkarpackiego Związkowi Piłki Nożnej oraz Przewodniczącemu Komisji.
§8
Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Podkarpackiego ZPN
w dniu 24 czerwca i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

Uchwała nr 62/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Komisji Odznaczeń
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 9 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
. W regulaminie komisji Odznaczeń Podk. ZPN wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 4dodaje się ust 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Dopuszcza się rozpatrywanie spraw przez Komisję poza posiedzeniami, o których
mowa w ust. 1, w drodze komunikacji mailowej Przewodniczącego Komisji Odznaczeń
Podkarpackiego ZPN lub innej osoby, o której mowa w ust. 2, z pozostałymi członkami
Komisji. Przewodniczący Komisji Odznaczeń przesyła materiały dotyczące określonego
zagadnienia oraz projekt decyzji do akceptacji poszczególnym członkom Komisji zakreślając
termin odpowiedzi. Członkowie Komisji wyrażają swoje stanowisko mailowo, przesyłając
odpowiedź do Przewodniczącego Komisji Odznaczeń. Następnie Przewodniczący Komisji
Odznaczeń przesyła decyzję Komisji do Biura Podkarpackiego ZPN.
4.Czynności określone w ust. 3 dokumentuje Biuro Podkarpackiego ZPN poprzez
włączenie do teczki w której gromadzone są materiały z prac Komisji:
- pism, materiałów, które są przedmiotem decyzji Komisji
- projektu decyzji przesłanej członkom Komisji, celem zajęcia stanowiska
- wydruków odpowiedzi mailowych członków Komisji, zawierających ich stanowisko.”
2) §7 otrzymuje brzmienie:

„1. Uchwały lub decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych
członków na posiedzeniu Komisji.
2. Do ważności uchwał lub decyzji wymagana jest obecność przynajmniej powołowy składu
osobowego Komisji.
3. Poprzez udzielenie odpowiedzi w drodze mailowej, w zakreślonym terminie, poprzez co
najmniej połowę członków Komisji.
4. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Komisji
lub osoby prowadzącej posiedzenie.
5. Do reasumpcji uchwały wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych członków na
posiedzeniu Komisji.”

3) W § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Odznaczenia przyznawane przez Zarząd Podkarpackiego ZPN to „Odznaka
Zasłużony dla Podkarpackiego ZPN”:
a) Brązowa Odznaka Zasłużony dla Podkarpackiego ZPN
b) Srebrna Odznaka Zasłużony dla Podkarpackiego ZPN
c) Złota Odznaka Zasłużony dla Podkarpackiego ZPN
d) Honorowa Odznaka Zasłużony dla Podkarpackiego ZPN
e) Diamentowa Odznaka Zasłużony dla Podkarpackiego ZPN
4) W § 12 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obowiązuje zasada stopniowego przyznawania Odznak:
- brązowa po minimum 7 latach działalności w sporcie piłki nożnej;
- srebrna po uprzednio przyznanej brązowej, po upływie minimum 3 lat od otrzymania
poprzedniej,
- złota po uprzednio przyznanej srebrnej, po upływie minimum 5 lat od otrzymania
poprzedniej,
- honorowa po uprzednio przyznanej złotej, po upływie minimum 7 lat od otrzymania
poprzedniej
- diamentowa po uprzednio przyznanej honorowej, po upływie minimum 10 lat od
otrzymania poprzedniej.”
5) W § 13 ust. 4 pkt a otrzymuje brzmienie:
„a) posiadanie co najmniej dwóch odznak Podkarpackiego ZPN, w tym złotej odznaki
Podkarpackiego ZPN

6) W § 13 ust. 4 dodaje się pkt c w brzmieniu:
c) wnioski o przyznanie odznaczenia „Zasłużony dla Podkarpackiego ZPN”
opiniowane są przez Prezesa OZPN lub Podokręgu PN ewentualnie osobę upoważnioną
przez niego, w stosownym miejscu, natomiast wnioski o nadanie „Odznaki Honorowej” PZPN
i „Za zasługi dla Sportu” MSiT opiniuje oddzielnym pismem Prezes OZPN lub Prezes
Podokręgu PN.”
2. Tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmiany określone w pkt 1, stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

REGULAMIN
KOMISJI ODZNACZEŃ
PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Na podstawie § 33 pkt 7 i § 57 ust. 4 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia się co następuje:
§1
Komisja Odznaczeń zwana dalej "Komisją" jest organem wykonawczym Zarządu
Podkarpackiego ZPN powołanym do zajmowania sie sprawami wyróżnień , nagród
i odznaczeń dla członków Podkarpackiego ZPN, działaczy piłkarskich , pracowników
Podkarpackiego ZPN oraz innych osób zasłużonych dla rozwoju piłki nożnej.
§2
1. Komisja składa sie z następujących członków z prawem głosu:
 przewodniczącego,
 wiceprzewodniczącego,
 sekretarza,
 członków, w ilości niezbędnej do prawidłowej pracy Komisji
2. Liczbę członków ustala Zarząd Podkarpackiego ZPN.
§3
1. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Zarząd Podkarpackiego ZPN.
2. Członków Komisji powołuje Zarząd Podkarpackiego ZPN z własnej inicjatywy lub na
wniosek Przewodniczącego Komisji.

3. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybiera spośród swoich członków Komisja,
zwykłą większością głosów, na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez
Przewodniczącego w terminie do 30 dni od dnia powołania Komisji przez Zarząd
Związku.
4. Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane przez Zarząd Związku w drodze
uchwały podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Komisji.
5. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Podkarpackiego ZPN.
§4
1. Posiedzenia Komisji odbywają się w razie takiej potrzeby i są zwoływane decyzją
Przewodniczącego Komisji.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie konieczności- pod jego nieobecność
lub z powodu konfliktu interesów- Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.
3. Dopuszcza się rozpatrywanie spraw przez Komisję poza posiedzeniami, o których mowa
w ust. 1, w drodze komunikacji mailowej Przewodniczącego Komisji Odznaczeń
Podkarpackiego ZPN lub innej osoby, o której mowa w ust. 2, z pozostałymi członkami
Komisji. Przewodniczący Komisji Odznaczeń przesyła materiały dotyczące określonego
zagadnienia oraz projekt decyzji do akceptacji poszczególnym członkom Komisji
zakreślając termin odpowiedzi. Członkowie Komisji wyrażają swoje stanowisko
mailowo, przesyłając odpowiedź do Przewodniczącego Komisji Odznaczeń. Następnie
Przewodniczący Komisji Odznaczeń przesyła decyzję Komisji do Biura Podkarpackiego
ZPN.
4. Czynności określone w ust. 3 dokumentuje Biuro Podkarpackiego ZPN poprzez
włączenie do teczki w której gromadzone są materiały z prac Komisji:
- pism, materiałów, które są przedmiotem decyzji Komisji
- projektu decyzji przesłanej członkom Komisji, celem zajęcia stanowiska
- wydruków odpowiedzi mailowych członków Komisji, zawierających ich stanowisko
§5
1. Do Komisji, Dyrektor Biura Podkarpackiego ZPN wyznacza Administratora spośród
pracowników Biura Podkarpackiego ZPN. W razie czasowej nieobecności
Administratora jego czynności realizuje inna, zastępująca go osoba z Biura Związku
2. Administrator wykonuje czynności związane z bieżącą działalnością Komisji, a w
szczególności:
a) wraz z Przewodniczącym oraz Sekretarzem przygotowuje i organizuje
posiedzenia Komisji,
b) w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji powiadamia członków o terminach i
programach posiedzeń,

c) odpowiada za bieżące sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,
d) odpowiada za całość dokumentacji związanej z działalnością Komisji,
e) uaktualnia dane członków Komisji
f) jest osobą kontaktową dla członków Komisji,
g) przygotowuje
do wręczenia przyznane odznaczenia
potwierdzające ich nadanie,

oraz

legitymacje

h) ewidencjonuje przyznane odznaczenia w stosownych rejestrach.
§6
1. Przewodniczący w porozumieniu z Sekretarzem i Administratorem, przygotowuje
projekt programu posiedzenia Komisji.
2. Program posiedzenia Komisji zawiera następujące punkty:
a) otwarcie posiedzenia,
b) sprawdzenie listy obecności,
c) sprawozdanie z działań podjętych po ostatnim posiedzeniu,
d) realizacja tematów ujętych w porządku dziennym posiedzenia,
e) inne sprawy.
§7
1. Uchwały lub decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych
członków na posiedzeniu Komisji.
2. Do ważności uchwał lub decyzji wymagana jest obecność przynajmniej połowy
składu osobowego Komisji.
3. Poprzez udzielenie odpowiedzi w drodze mailowej, w zakreślonym terminie, poprzez
co najmniej połowę członków Komisji.
4. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego
Komisji lub osoby prowadzącej posiedzenie.
5. Do reasumpcji uchwały wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych członków na
posiedzeniu Komisji.
§8
1. Po każdym posiedzeniu Komisji Administrator sporządza protokół.
2. Protokół podpisują Przewodniczący Komisji lub osoba prowadząca obrady
i Administrator.
§9
1. Do kompetencji Komisji należy w szczególności :
1) opracowywanie, opiniowanie i przedkładanie Zarządowi Podkarpackiego ZPN do
akceptacji wniosków dotyczących przyznawania Związkowych odznaczeń i

wyróżnień członkom, działaczom, zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom
i pracownikom oraz innym osobom zasłużonym dla rozwoju piłki nożnej, zgodnie
z przyjętymi w tym zakresie zasadami,
2) opracowywanie, opiniowanie i przedkładanie Zarządowi Podkarpackiego ZPN do
akceptacji wniosków do Komisji Odznaczeń i zasobów Archiwalnych PZPN,
dotyczących przyznawania przez PZPN odznaczeń i wyróżnień członkom,
działaczom, zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i pracownikom oraz
innym osobom zasłużonym dla rozwoju piłki nożnej na Podkarpaciu,
3) opracowywanie, opiniowanie i przedkładanie Zarządowi Podkarpackiego ZPN do
akceptacji wniosków do władz państwowych i sportowych o nadanie osobom i
podmiotom, o których mowa w pkt. 1, orderów i odznaczeń państwowych oraz
odznaki resortowej Ministerstwa Sportu i Turystyki " Za zasługi dla sportu",
4)przedstawianie wniosków do Zarządu Podkarpackiego ZPN w sprawach:
a) wystąpienia do Walnego Zebrania Podkarpackiego ZPN o przyznanie godności
Prezesa Honorowego
Podkarpackiego ZPN i Członka Honorowego
Podkarpackiego ZPN,
b) nadania odznaczeń honorowych, okolicznościowych, plakietek i dyplomów
organizacjom i instytucjom działającym na rzecz rozwoju i popularyzacji piłki
nożnej,
c) inicjowanie i opiniowanie wszelkich innych form wyróżniania osób fizycznych i
innych podmiotów, szczególnie zasłużonych dla rozwoju piłkarstwa,
5) prowadzenie dokumentacji Komisji oraz ewidencjonowanie przyznanych
wyróżnień, odznaczeń, medali oraz odznaczeń państwowych,
6) opracowywania projektów odznaczeń
2. Przed zaopiniowaniem wniosków wymienionych w ust 1, Komisja ma obowiązek
zasięgnąć opinii Zarządu właściwego OZPN, Podokręgu, na ternie którego ma
siedzibę wnioskujący klub.
3. Komisja przedkłada Zarządowi Podkarpackiego ZPN wnioski określone w ust. 1
najpóźniej :
a) na 30 dni przed planowanym terminem wręczenia odznaczeń- co do wniosków
określonych w ust. 1 pkt 1,
b) na 60 dni przed planowanym terminem wręczenia odznaczeń- co do wniosków
określonych w ust. 1 pkt 2,
c) na 180 dni przed planowanym terminem wręczenia odznaczeń- co do
wniosków określonych w ust. 1 pkt 3,
d) na 30 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania - co do wniosków
określonych w ust. 1 pkt 4 a,
3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 5 jest ewidencjonowana i przechowywana
w Biurze Podkarpackiego ZPN.

§ 10
1. Przyznanie odznaczeń/ wyróżnień Podkarpackiego ZPN następuje w drodze uchwały
Zarządu Związku lub Komisji ds. Nagłych.
2. Zarząd Podkarpackiego ZPN jak i Komisja ds. Nagłych w swych decyzjach
podejmowanych w zakresie określonym w ust. 1 uwzględniają opinie Komisji,
o których mowa w § 9 , ale nie są nimi związane.
3. W szczególnych, nie cierpiących zwłoki przypadkach, odznaczenia może przyznać w
trybie nagłym Prezes Podkarpackiego ZPN z pominięciem zasad i procedur
określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 11
1. Komisja wykonuje uchwały i decyzje , o których mowa w § 10 ust. 1 i 3 poprzez
przygotowanie do wręczenia przyznanych odznaczeń (wyróżnień), legitymacji
potwierdzających ich nadanie oraz zaewidencjonowanie w stosownych rejestrach.
2. Czynności o których mowa w ust. 1 wykonuje Administrator.
§ 12
1. Odznaczenia przyznawane przez Zarząd Podkarpackiego ZPN to „Odznaka
Zasłużony dla Podkarpackiego ZPN”:
a) Brązowa Odznaka Zasłużony dla Podkarpackiego ZPN
b) Srebrna Odznaka Zasłużony dla Podkarpackiego ZPN
c) Złota Odznaka Zasłużony dla Podkarpackiego ZPN
d) Honorowa Odznaka Zasłużony dla Podkarpackiego ZPN
e) Diamentowa Odznaka Zasłużony dla Podkarpackiego ZPN
2. Obowiązuje zasada stopniowego przyznawania Odznak;
 brązowa po minimum 7 latach działalności w sporcie piłki nożnej;
 srebrna po uprzednio przyznanej brązowej, po upływie minimum 3 lat od
otrzymania poprzedniej;
 złota po uprzednio przyznanej srebrnej, po upływie minimum 5 lat od
otrzymania poprzedniej;
 honorowa po uprzednio przyznanej złotej po upływie minimum 7 lat od
otrzymania poprzedniej;
 diamentowa po uprzednio przyznanej honorowej- po upływie minimum 10 lat od
otrzymania poprzedniej.
3. W szczególnych przypadkach można odstąpić od zasad określonych w ust. 2.

§ 13
1. Zarząd Podkarpackiego ZPN może wystąpić do Komisji Odznaczeń i Zasobów
Archiwalnych PZPN o przyznanie dlaosób fizycznych oraz klubów i organizacji
sportowych:
1) Honorowych Odznak PZPN :
a) brązowej - po 15 latach działalności w ZPN lub Klubach,
b) srebrnej - po 20 latach działalności w ZPN lub Klubach,
c) złotej- po 25 latach działalności w ZPN lub Klubach,.
Obowiązuje upływ minimum 5 lat od otrzymania poprzedniej odznaki.
2) Odznaki Honorowej (dużej) wraz z dyplomem dla Związku Piłki Nożnej lub
klubu, organizacji sportowej za istotne osiągnięcia w rozgrywkach
mistrzowskich na odcinku szkolenia i wychowania wybitnych zawodników:
a) po 25 latach- brązowa,
b) po 50 latach srebrna,
c) po 75 latach- złota
2a) Zarząd Podkarpackiego ZPN może wystąpić do Wojewody Podkarpackiego lub
Premiera RP z wnioskiem o przyznanie przez Prezydenta RP odznaczenia lub
orderu państwowego, na zasadach uregulowanych w odrębnych przepisach.
3) Medalu" Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki Nożnej" dla osób które
uprzednio zostały wyróżnione Złota Honorową Odznaką PZPN:
a) brązowy- minimum 30 lat działalności,
b) srebrny- minimum 35 lat działalności,
c) złoty - minimum 40 lat działalności
4) Warunkiem wystąpienia przez Zarząd Podkarpackiego ZPN do podmiotów o
których mowa w ust 1, 2 a i 3 o przyznanie odznaczenia jest:
a) posiadanie co najmniej Złotej Odznaki Podkarpackiego ZPN,
b) złożenie do Komisji Odznaczeń Podkarpackiego ZPN odpowiedniego wniosku
w terminie wyprzedzającym co najmniej o 21 dni odpowiednie terminy
określone w § 9 ust 3.".
2 . Rodzaje odznaczeń Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz szczegółowe zasady
ich przyznawaniu regulują:
a) Regulamin Przyznawania Przez Zarząd PZPN Odznak i Wyróżnień,
b) Regulamin Nadawania Medalu „Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki
Nożnej”,
c) Regulamin Nadawania Diamentowej Odznaki Honorowej.
3. Zarząd Podkarpackiego ZPN może wystąpić do Ministra Sportu i Turystyki
o przyznanie Odznaki " Za Zasługi Dla Sportu" ( brązowa, srebrna, złotaobowiązuje gradacja czasowa 5 lat).
4. Warunkiem wystąpienia przez Zarząd Podkarpackiego ZPN do podmiotów
o których mowa w ust 1 i 3 o przyznanie odznaczenia jest:

a) posiadanie co najmniej dwóch odznak Podkarpackiego ZPN, w tym. Złotej
Odznaki Podkarpackiego ZPN,
b) złożenie do Komisji Odznaczeń Podkarpackiego ZPN odpowiedniego wniosku
w terminie wyprzedzającym co najmniej o 21 dni odpowiednie terminy
określone w § 9 ust 3.
c) wnioski o przyznanie odznaczenia „Zasłużony dla Podkarpackiego ZPN”
opiniowane są przez Prezesa OZPN lub Podokręgu PN ewentualnie osobę
upoważnioną przez niego, w stosownym miejscu, natomiast wnioski
o nadanie „Odznaki Honorowej” PZPN i „Za zasługi dla Sportu” MSiT opiniuje
oddzielnym pismem Prezes OZPN lub Prezes Podokręgu PN
§ 14
1.Wniosek o przyznanie odznaczenia mogą składać:
a) Zarząd Podkarpackiego ZPN,
b) Zarząd OZPN,
c) Zarząd Podokręgu PN
d) Zarząd Klubu,
e) Wydziały i Komisje Podkarpackiego ZPN.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy składać w Biurze Podkarpackiego ZPN. Po
zarejestrowaniu wniosek zostanie przez Biuro przekazany do dalszego
procedowania do Komisji Odznaczeń.
3. Wniosek należy złożyć w terminie poprzedzającym o co najmniej 21 dni odpowiedni
termin określony w § 9 ust. 3
§ 15
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Podkarpackiego
ZPN.
§ 16
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 16.08.2016 roku.

Uchwała nr 63/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych
Podkarpackiego ZPN na sezon 2019/2020

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 10 i 13 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

postanawia:
1. Przyjąć Regulamin Rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych Podkarpackiego
ZPN na sezon 2019/2020, stanowiący załącznik do uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a
Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30
www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl
Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012 1134 8953 0001
CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK
IV ligi i niższych klas rozgrywkowych
Sezon 2019/2020
Rzeszów, 24 czerwca 2019

ROZDZIAŁ I
CEL,

UCZESTNICY

ROZGRYWEK,

ORGANY

PROWADZĄCE

ROZGRYWKI

§1
1. Celem prowadzonych zawodów jest wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych
klasach oraz ustalenie kolejności drużyn do awansu i spadku.
2. W rozgrywkach mogą brać udział:
a) zgodnie z Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 roku kluby sportowe posiadające
osobowość prawną, będące członkami PZPN oraz Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
Kluby sportowe mogą posiadać formę stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej,
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego.
b) inne osoby prawne których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie
działalności w sporcie piłka nożna, pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
3. Podkarpacki Związek Piłki Nożnej powierza prowadzenie rozgrywek ligowych i Pucharu

Polski:
a) Wydziałowi Gier Podkarpackiego ZPN w zakresie rozgrywek:
- Pucharu Polski szczebla wojewódzkiego
- IV liga
- rozgrywki młodzieżowe na szczeblu województwa podkarpackiego
- III liga kobiet
- rozgrywki młodzieżowe kobiet na szczeblu województwa podkarpackiego
- II i III liga futsalu
- rozgrywki ligowe i pucharowe na terenie działania powiatu bieszczadzkiego,
leskiego, sanockiego, brzozowskiego, krośnieńskiego, jasielskiego
- rozgrywki ligowe i pucharowe na terenie działania powiatu przemyskiego,
lubaczowskiego, jarosławskiego, przeworskiego
b) Podokręgowi Piłki Nożnej w Rzeszowie w zakresie prowadzenia rozgrywek ligowych i
pucharowych na terenie działania powiatu łańcuckiego, rzeszowskiego,
strzyżowskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego
c) Podokręgowi Piłki Nożnej w Dębicy w zakresie prowadzenia rozgrywek ligowych i
pucharowych na terenie działania powiatu dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego
d) Podokręgowi Piłki Nożnej w Stalowej Woli w zakresie prowadzenia rozgrywek
ligowych i pucharowych na terenie działania powiatu tarnobrzeskiego,
stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2
1. Rozgrywki prowadzone są we wszystkich klasach systemem dwurundowym jesieńwiosna.
2. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek
oraz w oparciu o:
a) Przepisy gry w piłkę nożną
b) Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 3 i 7.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę
nożną (z późniejszymi zmianami)
c) Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 14.07.2015 w sprawie statusu zawodników, występujących
w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (z późniejszymi
zmianami)
d) Regulamin Dyscyplinarny PZPN - Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN
z dnia 23.02.2016r. uwzględniający zmiany z dnia 7 grudnia 2018r.
e) Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 roku;
f) Uchwała nr II/30 dnia 21 lutego 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia „Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon
2019/2020 i następne” wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Podkarpacki ZPN Uchwałą
nr 22/V/2019 z dnia 27.03.2019 r/.,
g) Uchwałę nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji
trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach
piłki nożnej w Polsce.
h) Uchwałę nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie licencji dla sędziów piłkarskich.

i) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 lutego 2019r. (Dziennik Ustaw z 2019 pozy. 395 i
396)
3. Organizacją, nadzorem oraz kontrolą rozgrywek w IV lidze i o Puchar Polski na szczeblu
Związku, w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów i postanowień niniejszego
Regulaminu zajmuje się Wydział Gier Podkarpackiego ZPN.
4. Każdy klub uczestniczący w rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez Wydział Gier
Podkarpackiego ZPN, Komisje Gier Podokręgów Rzeszów, Dębica, Stalowa Wola musi
posiadać dostęp do panelu klubowego Extranet. Ponadto każdy klub ma obowiązek
posiadać adres e-mailowy, który należy podać w zgłoszeniu do rozgrywek na dany sezon.
5. Kluby wszystkich klas mogą zgłaszać do rozgrywek na następny sezon dowolną liczbę
zespołów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca każdego roku
6. Kluby, które uzyskały awans do wyższej klasy rozgrywkowej, muszą w ciągu 5 dni od
zakończenia rozgrywek wystąpić do właściwej Komisji ds. Licencji Klubowych o wydanie
licencji na grę w danej klasie rozgrywkowej.

ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ROZGRYWEK
§3

1. Rozgrywki prowadzone są w następujących klasach:
- IV Liga Podkarpacka 18 drużyn,
- Klasy „Okręgowe" 5 grup (Jarosław, Krosno, Rzeszów, Dębica, Stalowa Wola),
- Klasa A,
- Klasa B,
- Puchar Polski,
- Rozgrywki młodzieżowe (szczegółowe zasady określa Regulamin Rozgrywek
Młodzieżowych na sezon 2019/2020).
2. Wydział Gier Podkarpackiego ZPN i Zarządy Podokręgów PN na swoim terenie działania
określą ilość grup i liczbę drużyn w poszczególnych klasach.
3. Zarząd Podkarpackiego ZPN i Zarządy Podokręgów PN określą zasady awansów i
spadków w prowadzonych przez siebie klasach rozgrywkowych przed rozpoczęciem
danego sezonu rozgrywkowego.
4. Dopuszcza się, w czasie obowiązywania Regulaminu, wprowadzenie zmiany nazwy klas
rozgrywkowych określonych w ust. 1, poprzez dodanie nazwy sponsora rozgrywek w
danej klasie, jeśli taki zostanie pozyskany. Ewentualna zmiana nazwy rozgrywek będzie
wprowadzona do Regulaminu aneksem, który może ponadto nakładać na kluby
uczestniczące w rozgrywkach dodatkowe obowiązki wynikające ze zobowiązań Związku
wobec sponsora rozgrywek.

ROZDZIAŁ IV
BOISKA
§4

1. Spotkania mistrzowskie i pucharowe winny być rozegrane na boiskach trawiastych lub na

boiskach ze sztuczną nawierzchnią.
2. Spotkania mistrzowskie i pucharowe mogą być rozegrane wyłącznie na boisku
zweryfikowanym dla danej lub wyższej klasy rozgrywkowej, wskazanym w licencji
udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy.
3. Protokół weryfikacji boiska sporządzają komisje powoływane odpowiednio przez:
Podkarpacki ZPN oraz w Podokręgach PN Rzeszów, Dębica, Stalowa Wola.
4. Ważność weryfikacji dla klubów uczestniczących w rozgrywkach określa się na:
a) 1 sezon rozgrywkowy
dla klubów IV ligi;
b) 2 sezony rozgrywkowe
dla klubów niższych klas rozgrywkowych.
przy czym okres jej ważności winien być zgodny z okresem ważności licencji udzielonej
klubowi na udział w rozgrywkach danej klasy rozgrywkowej. Weryfikacja obiektu może
być wcześniej unieważniona, po stwierdzeniu braków lub niezrealizowania przez klub
zaleceń. Brak ważnej weryfikacji boiska jest podstawą do zawieszenia licencji klubu.
5. Protokół weryfikacji boiska musi być udostępniony w czasie zawodów do wglądu sędziom,
obserwatorowi, delegatowi oraz innym upoważnionym osobom z ramienia PZPN,
Podkarpackiego ZPN, lub Podokręgu. Drugi egzemplarz protokołu przechowywany jest w
aktach organu prowadzącego rozgrywki w danej klasie.
6. Zawody o mistrzostwo IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych muszą być rozgrywane
tylko na boiskach zweryfikowanych na okres licencji przyznanej klubowi, położonych w
miejscu i siedzibie klubu określonego w statucie. W uzasadnionych przypadkach na
wniosek klubu organy prowadzące rozgrywki w danej klasie mogą wyrazić zgodę na
rozegranie spotkań na boiskach znajdujących się poza miejscem siedziby klubu, jeżeli są
zweryfikowane do rozegrania zawodów w danej klasie rozgrywkowej lub wyższej.
7. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub, gospodarz zawodów
wpisany do terminarza na pierwszym miejscu.
8. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do
danych rozgrywek płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry - obowiązany jest
udostępnić ją do zawodów. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu sędzia ma
obowiązek opisać ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn mogą
ustalić nowy termin rozegrania meczu, jednak ostateczna decyzja co do weryfikacji
wyniku meczu bądź wyznaczenia terminu należy do organu prowadzącego rozgrywki.
9. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu
bądź w następnym na tym boisku wyznaczone są zawody szczebla wyższego lub zawody
międzynarodowe.
10. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych (ulewne deszcze, zalegający śnieg) i
uzasadnioną potrzebą oszczędzania nawierzchni boisk trawiastych Wydział Gier
Podkarpackiego ZPN lub Komisje Gier Podokręgu Rzeszów, Dębica, Stalowa Wola, jako
organy prowadzące rozgrywki mogą wyrazić zgodę na rozegranie meczu mistrzowskiego
na boisku, posiadającym ważną weryfikację dla danej bądź niższej klasy rozgrywkowej.
11. Zawodów przełożonych ze względu na niezdatne boisko do gry wskutek warunków
atmosferycznych nie można po raz drugi przełożyć z takiej samej przyczyny na inny
termin. Klub gospodarza w drugim terminie musi zapewnić inne boisko zdatne do gry,
pod rygorem weryfikacji meczu walkowerem na korzyść drużyny przeciwnej.
12. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska do gry i z winy,
którego zawody nie odbyły się lub opóźniły się ponosi konsekwencje finansowe:
a) IV ligi
- do 500,- zł

b) pozostałe klasy
- do 300,- zł
13. Kluby posiadające sztuczne oświetlenie boiska muszą spełniać wymogi zgodnie z
Podręcznikiem Licencyjnym IV ligi i niższych klas rozgrywkowych
a) minimalny poziom natężenia oświetlenia pionowego pola gry jest nie mniejszy niż 500 Ev(lx).
b) Oświetlenie musi pokrywać równomiernie każdy obszar pola gry.
c)Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów i przedłożenia stosownych dokumentów
w procesie licencyjnym.
d)Ważność wykonania pomiarów określa się na dwa lata licząc od daty przeprowadzenie pomiaru.

ROZDZIAŁ V
LICENCJE KLUBOWE
§5
1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach seniorów muszą posiadać ważną licencję
uprawniającą go gry wydaną przez właściwą Komisję ds. Licencji Klubowych ZPN, a w
przypadku jej nie otrzymania nie będą uczestniczyć w rozgrywkach.
2. Licencja zostaje nadana klubom na okres:
a) jednego sezonu rozgrywkowego w przypadku klubów IV ligi;
b) dwóch sezonów rozgrywkowych w przypadku klubów pozostałych klas rozgrywkowych.
3. Licencje są wydawane przez Komisję dla klubu ze wskazaniem boiska, na którym będą
rozgrywane mecze.
4. Jeżeli klub, który jest gospodarzem zawodów z przyczyn obiektywnych (remont boiska,
modernizacja stadionu, kara dyscyplinarna) ma rozegrać mecze na innym stadionie musi
ten fakt zgłosić (pisemnie, co najmniej 6 dni przed zawodami) organowi prowadzącemu
rozgrywki, który podejmuje stosowne decyzje o wyrażeniu zgody na rozegranie meczu.
Jeżeli mimo braku pisemnej zgody zawody zostaną rozegrane na takim boisku,
niezależnie od wyniku gospodarz zostanie ukarany walkowerem.
5. Stosownie do zapisów licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych kluby
uczestniczące w rozgrywkach seniorów muszą posiadać określoną liczbę zespołów
młodzieżowych. Jeżeli w trakcie sezonu piłkarskiego wskutek wycofania drużyny
młodzieżowej z rozgrywek, jej zawieszenia bądź z innych przyczyn klub nie posiada
wymaganej ilości zespołów młodzieżowych - właściwy organ ZPN może podjąć decyzję o
zawieszeniu licencji klubowej.
6. Kluby występujące o licencję nie mogą mieć zaległości finansowych względem PZPN,
Podkarpackiego ZPN, Podokręgu oraz pracowników swojego klubu.

ROZDZIAŁ VI
UCZESTNICY ZAWODÓW
§6

1. W rozgrywkach prowadzonych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej klub mogą
reprezentować wyłącznie zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do gry przez Wydział
Gier Podkarpackiego ZPN, Komisję Gier w systemie Extranet pod rygorem utraty
punktów walkowerem i innych konsekwencji dyscyplinarnych. Zasady, tryb zgłaszania i
uprawniania zawodników do gry określa Uchwała nr VIII/124 z dnia 14.07 2015 roku

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian
przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami).
Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika na podstawie wymaganych
dokumentów nieujętego w systemie ewidencji zawodników Extranet przez organ
prowadzący rozgrywki.
Zawodnicy uprawiający piłkę nożną w Polsce mogą posiadać status amatora lub
zawodnika profesjonalnego.
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. Koszty podróży i
zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w meczu oraz wydatki na sprzęt
piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez podważania statusu
amatora.
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 pkt. 5.
Kluby wszystkich klas rozgrywkowych prowadzonych przez Podkarpacki ZPN, lub
Podokręgi mają obowiązek posiadania deklaracji gry amatora zawodników (deklaracja
gry amatora stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Warunkiem uprawniania
zawodnika do rozgrywek jest załączenie przez klub skanu deklaracji gry amatora
(zawierającej jednocześnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Podkarpacki ZPN i Podokręg – zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych
Osobowych PZPN i jego Członków) zawodnika na dany sezon rozgrywkowy w systemie
Extranet (pod danym zawodnikiem).
Kluby wprowadzają nowych zawodników do systemu Extranet i są zobowiązani do
przechowywania przez okres 2 lat wniosku podpisanego przez zawodnika oraz
opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich).
Kluby zgłaszające zawodników do rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej generują w
systemie Extranet listy zawodników do 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.
Zawodnik musi być uprawniony do gry we wszystkich klasach rozgrywkowych danego
klubu, w których będzie występował, a opłata z tytułu uprawnienia zawodnika do gry
pobierana będzie w wysokości przewidzianej dla najwyższej klasy rozgrywkowej, w której
uczestniczy zawodnik.

10. Wstawienie do składu zawodnika nieuprawnionego do danej klasy rozgrywkowej będzie
skutkowało weryfikacją zawodów jako walkower na korzyść przeciwnika oraz karą finansową
określoną w §10 pkt.17.

§7
1. Zawodnik może być potwierdzony i uprawniony do gry jednocześnie tylko w jednym
klubie.
2. Zawodnik może być potwierdzony do maksymalnie 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 i traci uprawnienia do gry w trzecim

klubie.
3. Zmiana przynależności klubowej zawodnika dla klubów IV ligi oraz niższych klas
rozgrywkowych może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw.
okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:
a) od 1 lipca do 31 sierpnia;
b) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie
rozgrywkowej w której występuje klub pozyskujący.
4. Zmiana przynależności klubowej zawodnika do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z
dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku
w terminach:
a) od 1 lipca do 30 września;
b) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie
rozgrywkowej, w której występuje klub pozyskujący.
5. Zawodnik może być potwierdzony i uprawniony do gry w klubie pozyskującym po
terminie przewidzianym w danym okresie transferowym, tylko w przypadku złożenia
przez klub pozyskujący kompletu dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia i
uprawnienia zawodnika w terminach określonych w ust. 3 i 4.
§8
1. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników
- cudzoziemców, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2. Ponadto w każdym meczu
mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na boisku dowolna
liczba zawodników z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2 i 3.

2. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych i
uprawnionych dowolna liczba zawodników - cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, przy
czym, w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie
na boisku: w rozgrywkach V ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu Polski na
szczeblu ZPN – 1 zawodnik cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej.
Bezwarunkowo uprawnienie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami
państwowymi dotyczącymi zatrudniania oraz legalizacji pobytu w Polsce, po
przedstawieniu przez klub dokumentów, zaświadczających legalizację pobytu zawodnika
- cudzoziemca w Polsce oraz otrzymane przez zawodnika pozwolenie na pracę.
Dopuszcza się możliwość gry równocześnie na boisku 2 zawodników cudzoziemców
spoza obszaru Unii Europejskiej w przypadku uiszczenia opłaty uprawniającej w
wysokości 1000 zł. Powyższą kwotę należy uiścić przed rozpoczęciem danej rundy
rozgrywkowej na konto Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. W przypadku gry w meczu
2 zawodników cudzoziemców bez dokonania powyższej opłaty klub zostanie ukarany
walkowerem za grę nieuprawnionego zawodnika.
3. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika - cudzoziemca spoza obszaru UE na
okres 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez zawodnika z klubem. Klub
zobowiązany jest do dostarczenia organowi prowadzącemu rozgrywki we wskazanym
powyżej okresie dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu zawodnika w Polsce
oraz przedstawić zezwolenie na pracę. Warunkowe uprawnienie takiego zawodnika
następuje bez prawa uczestniczenia w meczach klubu, do którego został on warunkowo
uprawniony do czasu uzyskania pozwolenia na pracę.
4. W przypadku niedostarczenia w ciągu 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez
zawodnika z klubem, organowi prowadzącemu rozgrywki, dokumentacji potwierdzającej

legalizację pobytu zawodnika w Polsce, oraz nie przedstawienie zezwolenia na pracę,
Wydział, Komisja Gier cofa uprawnienie do czasu przedłożenia takiej dokumentacji.
5. Zawodnik - cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej może być bezwarunkowo uprawniony
do gry jedynie na okres, na jaki ma prawo przebywania na terytorium Polski oraz na jaki
otrzymał 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.
6. Klub może potwierdzić i uprawnić tylko jednego Zawodnika - cudzoziemica spoza Unii
Europejskiej o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika
dokumentów zaświadczających legalizację jego pobytu w Polsce. Każdy kolejny
zawodnik- cudzoziemiec może być potwierdzony i uprawniony do gry wyłącznie jako
zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w której występuje klub
pozyskujący takiego zawodnika.
7. W każdym zespole każdego klubu musi być potwierdzonych i uprawnionych do gry co
najmniej dziesięciu zawodników posiadających obywatelstwo polskie.
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
1. W meczach mistrzowskich seniorów muszą brać udział zawodnicy młodzieżowi. Na
boisku musi występować przez cały mecz co najmniej:
a) jeden
- w IV lidze,
b) jeden
- w klasie „Okręgowej",
c) jeden
- w klasie „A".
2. Zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym
następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego ukończył 21 rok życia oraz
zawodnik młodszy. (w sezonie 2019/2020 urodzony w 1999 roku i młodszy). Przyjmuje
się, że zawodnikiem młodzieżowym jest wyłącznie zawodnik posiadający obywatelstwo
Polskie, bądź zawodnik szkolony w klubach zrzeszonych w PZPN. Zawodnik szkolony w
klubie zrzeszonym w PZPN oznacza zawodnika, który bez względu na swoją narodowość
lub wiek - był lub może być zarejestrowany w klubie lub klubach zrzeszonych w PZPN, z
przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub 36 miesięcy pomiędzy 15
rokiem życia i 21 rokiem życia.
3. W protokole zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone
literką „M".
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 bądź
kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników młodzieżowych
składzie osobowym (np. w przypadku wykluczenia czerwona kartka, klub nie ma
obowiązku wymiany zawodnika seniora na zawodnika młodzieżowego).
Każdorazowo w przypadku rozpoczęcia lub kontynuowania gry w pełnym 11 osobowym
składzie bez wymaganej ilości zawodników młodzieżowych organ prowadzący rozgrywki
będzie stosował sankcje określone w niniejszym regulaminie.
5. Kluby biorące udział w rozgrywkach muszą posiadać drużyny młodzieżowe w liczbie:

a) IV liga
b) klasa „Okręgowa"
młodzieżowe
c) klasa „A"

- 3 drużyny młodzieżowe;
- 1 drużyna młodzieżowa; od sezonu 2020/2021 – 2 drużyny
- 1 drużyna młodzieżowa.
§ 10

1. W „załączniku do sprawozdania sędziowskiego”(składy drużyn), zwanym dalej
„załącznikiem” wolno wpisać maksymalnie 18 zawodników. Zawodnicy muszą mieć
koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w załączniku. Po tym jak załącznik został
wypełniony i podpisany przez kapitana oraz kierownika drużyny, i zwrócony 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, 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
regulaminową liczbę zawodników;

b) jeżeli jakikolwiek z 7 zawodników rezerwowych nie może wejść na boisko z jakiejkolwiek
przyczyny to nie może być zastąpiony co oznacza, że ilość zawodników rezerwowych
zostanie pomniejszona;
c) jeżeli bramkarz wpisany do załącznika nie może wziąć udziału w zawodach z
jakiejkolwiek przyczyny to następny bramkarz nie wpisany do sprawozdania może go
zastąpić.
2. Na ławce rezerwowych poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do załącznika może
przebywać 6 osób. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane na załączniku.
Wyróżnia się następujące nazwy osób funkcyjnych (trener, asystent trenera, trener
bramkarzy, kierownik drużyny, fizjoterapeuta, lekarz, masażysta, działacz klubowy).
Asystenci trenera wpisani na ławkę rezerwowych muszą obowiązkowo posiadać
stosowne uprawnienia. W przypadku braku stosownych uprawnień przez asystentów
klub zostanie ukarany karą nagany lub karą finansową w wysokości do 200 zł.
Na ławce rezerwowej jako osoby funkcyjne nie mogą przebywać zawodnicy, trenerzy,
działacze i inne osoby, które odbywają karę dyskwalifikacji meczowej lub czasowej.
W przypadku przebywania takich osób na ławce rezerwowej klub zostanie ukarany karą
finansową w wysokości do 500 złotych.
3. Drużynie gospodarza zawodów (dotyczy klubów IV ligi) należy umożliwić grę przed
własną publicznością w barwach klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w
zawiadomieniu o terminie i miejscu zawodów powinien poinformować przeciwnika o
strojach, w jakich zamierza wystąpić wysyłając informację e-mailem lub przez system
Extranet. Jeżeli, pomimo wcześniejszego powiadomienia przez gospodarzy zawodów, w
jakich strojach będą rozgrywać mecze na swoim boisku, goście nie będą posiadali
alternatywnego kompletu strojów meczowych, wówczas organ prowadzący rozgrywki
wymierzy na klub karę finansową do kwoty 200 złotych.
4. 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. Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania okaże się że drużyny mają kostiumy
sportowe podobnych kolorów wówczas na zarządzenie sędziego drużyna gospodarzy jest

obowiązana założyć kostiumy o odmiennym kolorze, a bramkarze muszą mieć koszulki
różniące się kolorem od koszulek obu drużyn. Przepis ten dotyczy również sędziego,
któremu gospodarz zawodów powinien dostarczyć koszulkę odmiennego koloru.
5. Zezwala się na jednoczesną rozgrzewkę maksymalnie 5 zawodników rezerwowych z
każdej drużyny. Sędzia ustala gdzie powinni się rozgrzewać. Wyjątkowo, jeżeli miejsce na
to pozwala sędzia może zezwolić siedmiu zawodnikom z każdej drużyny aby się
rozgrzewali jednocześnie w wyznaczonym miejscu.
6. Zawodnicy rozgrzewający się muszą być ubrani w znaczniki odmiennego koloru od
koszulek obu drużyn.
7. W rozgrywkach obowiązkowe jest używanie przez zawodników ochraniaczy na golenie.
8. Sędziowie zawodów obowiązani są zapewnić druki sprawozdań z zawodów oraz 3
egzemplarze załączników do sprawozdań. Do załącznika sędzia zawodów wpisze
nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zmiany zawodników i
skrócony opis innych uwag dyscyplinarnych (np. zakłóceń porządku, osoby usunięte z
ławki rezerwowych) jakie później zamieści w sprawozdaniu. Kierownicy drużyn muszą
potwierdzić odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po zakończeniu
zawodów. Mają jednocześnie prawo wnieść do załącznika lub arkusza dodatkowego
sprawozdania swoje zastrzeżenia, dotyczące ukarania przez sędziego niewłaściwego
zawodnika, w wyniku przeprowadzonej konfrontacji a także uwagi dotyczące zdarzeń,
które wystąpią przed, w takcie lub po meczu. Kierownicy drużyn muszą zostać zapoznani
z wszelkimi zapisami dokonywanymi przez sędziego w załączniku lub w arkuszu
dodatkowym. W przypadku nie podpisania załącznika przez kierownika drużyny klub
zostanie ukarany karą finansową do 300 złotych.
9. Co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych
kierownicy drużyn obowiązani są do wręczenia sędziemu wypełnionych składów na
załączniku z wyszczególnieniem nazwiska i imienia daty urodzenia wszystkich
zawodników oraz nazwiska i imiona osób uprawnionych wraz z ich funkcjami ( w
przypadku trenera dodatkowo numer licencji trenerskiej). Załącznik winien być
wypełniony drukowanymi literami. Załącznik podpisują kierownik drużyny oraz kapitan,
którzy są odpowiedzialni za prawidłowość danych. Za przestrzeganie tych zapisów czyni
się odpowiedzialnych sędziów i kierowników drużyn. Nie przestrzeganie powyższych
zasad będzie karane karą upomnienia, naganą lub karą regulaminową do 300 złotych.
Zabrania się używania korektora przez sędziów oraz kierownika drużyny. Błędne wpisana
adnotacja winna być przekreślona, wpisana obok prawidłowa i potwierdzona podpisem
osoby dokonującej poprawki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad będzie karane karą
regulaminową 100 złotych.
10. Kluby IV ligi seniorów mają obowiązek wypełnić sprawozdanie w systemie Extranet,
natomiast pozostałe klasy rozgrywkowe powinny w miarę możliwości technicznych
wypełniać sprawozdania w Extranecie.
Nie wypełnienie sprawozdania przez kluby IV ligi w systemie Extranet może skutkować
nałożenieniem kary w wysokości do 200 zł.
11. 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 protokole zawodów.
12. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich musi posiadać dokument
tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka,

legitymacja szkolna).
13. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje
wyłącznie kapitanowi drużyny. Fakt sprawdzania tożsamości zawodników drużyny
przeciwnej musi być bezwzględnie zgłoszony sędziemu głównemu zawodów przez
kapitana drużyny 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
zgłoszenia żądania przebywają na płycie. W przypadku zgłoszenia żądania w przerwie
między pierwszą a drugą połowa meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy
będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy
wpisani są do protokołu i przebywają na ławce rezerwowych. Po zakończeniu zawodów
sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników. Fakt żądania
sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z
zawodów od razu w szatni i dać do podpisu kapitanom obu zespołów. Sędzia musi zająć
jednoznaczne stanowisko co do tożsamości sprawdzanych zawodników.
14. Sprawdzenie tożsamości może odbyć się 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 obowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kapitana protest i poinformować
niezwłocznie
(w najbliższej przerwie w grze, ale przed zakończeniem zawodów) kapitana drużyny
przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu kapitana
zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili się do
sprawdzenia tożsamości do szatni sędziowskiej. Sędzia sprawdza dokumenty tożsamości
oprotestowanych zawodników z ich wyglądem (w obecności kapitanów obu zespołów) i
tylko i wyłącznie w przypadku wątpliwości sędziego (a nie kapitana) co do tożsamości
zawodnika żąda dodatkowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (paszport, prawo
jazdy, legitymacja studencka i szkolna). 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.
Zawodnicy, którzy przebywali na boisku do zakończenia I połowy meczu zobowiązani są
do nie opuszczania obiektu piłkarskiego przed rozpoczęciem II połowy.
15. W przypadku, gdy sędzia zawodów na podstawie przedłożonych dokumentów jednoznacznie
określi, że wpisany w załączniku do sprawozdania sędziowskiego zawodnik nie jest tym, który
występował w zawodach lub zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości po uprzednim
poinformowaniu przez sędziego kapitana drużyny, taki zawodnik zostaje uznany, że grał pod
fałszywym nazwiskiem i drużyna karana jest weryfikacją meczu walkowerem i karą pieniężną w
wysokości:

a)
b)
c)
d)

IV liga
- 1.000,- złotych
Klasa „Okręgowa"
- 800,- złotych
Klasa A
- 500,- złotych
Klasa B
- 300,- złotych
Kierownik drużyny za wpisanie do sprawozdania sędziowskiego zawodnika pod
fałszywym nazwiskiem zostanie ukarany karą dyskwalifikacji czasowej od 1 miesiąca do
1 roku, a trener pozbawieniem licencji na okres od 1 miesiąca do 1 roku.

16.

W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim

zgłoszeniu tego faktu kapitanowi jego drużyny), zawodnik zostaje uznany za
nieuprawnionego do gry w tym meczu. Zawodnik, jego trener lub kierownik, kapitan zespołu
i drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne takie same jak za wstawienie do gry
zawodnika pod obcym nazwiskiem.
17. Zawodnik nieuprawniony do gry to taki zawodnik, który:
a) nie został zgłoszony do danej klasy rozgrywkowej;
b) wystąpił w zawodach gdy powinien odbywać karę dyskwalifikacji;
c) przekroczył czas gry w danym terminie lub naruszył zasady określone w § 11.
d) wystąpił w zawodach w których przekroczył limit wieku w danej kategorii wiekowej;
e) wystąpił w zawodach, w których nie został wpisany do załącznika do sprawozdania
f)
g)
h)
i)
j)

sędziowskiego;
nie posiadający aktualnych badań lekarskich;
jako cudzoziemiec spoza UE występuje w zawodach równocześnie z innym zawodnikiem o takim
samym statusie.
wystąpił w zawodach bez uiszczenia opłaty uprawniającej zgodnie z §8 ust. 2
nie stawi się na kontrolę tożsamości
nie posiada dokumentu tożsamości

18. Za grę nieuprawnionego zawodnika, klub zostanie ukarany karą finansową w wysokości:
a) IV liga
- do 1.000,- złotych
b) Klasa „Okręgowa"
- do 800,- złotych
c) Klasa A
- do 500,- złotych
d) Klasa B
do
300,złotych

§ 11

1. Zawodnik potwierdzony i uprawniony do gry może brać udział w rozgrywkach
mistrzowskich w różnych drużynach swego klubu do których został uprawniony.
2. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych, może wstawić swoich
zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z następującymi
zasadami:
a) jeżeli w jednym terminie gra o mistrzostwo drużyna klasy wyższej, pozostali nie biorący
udziału w grze zawodnicy tej drużyny, mogą brać udział w zawodach klasy niższej;
b) jeżeli drużyna klasy wyższej nie rozgrywa w danym terminie zawodów o mistrzostwo,
zawodnicy tej drużyny, którzy brali udział w poprzedniej kolejce mistrzostw więcej niż
połowę meczu nie mogą uczestniczyć w zawodach klasy niższej w tym terminie. Prawo
do gry w drużynie klasy niższej przysługuje tym zawodnikom dopiero w następnej kolejce
(terminie) mistrzostw, nie więcej jednak jak 3 zawodników;
c) w przypadku rozgrywek Pucharu Polski ma zastosowanie regulamin dotyczący
rozgrywek Pucharu Polski;
d) zawodnik traci prawo gry w drużynie klasy niższej po rozegraniu w drużynie klasy wyższej
2/3 ogólnej liczby spotkań w danym sezonie rozgrywkowym;
e) punkt d nie dotyczy zawodnika w kategorii junior - w s. 2019/2020 - zawodnik r. 2001 i
młodszy;

f) do liczby rozegranych meczów mistrzowskich zalicza się zawodnikowi występ w meczu
bez względu na długość czasu jego obecności na boisku;
g) 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)
h) jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w pełnym
wymiarze czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu w
pełnym wymiarze czasu gry dopiero po 1 dniu przerwy (przepis nie dotyczy bramkarzy).
3. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach organ prowadzący rozgrywki może uprawnić do gry w
zespole seniorów zawodnika po ukończeniu 15 roku życia w razie uzyskania zgody
rodziców lub prawnych opiekunów oraz pozytywnej opinii lekarza medycyny sportowej.
§ 12
1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera
posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską.
2. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia
licencji uprawniających do prowadzenia drużyn określa Uchwała nr IV/63 z dnia 20
kwietnia 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do
prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.
3. W przypadku braku trenera na zawodach, nie przebywanie na ławce rezerwowej, jak
również prowadzenia zespołu przez trenera nie posiadającego przy sobie ważnej licencji
będą stosowane przez Wydział i Komisję Dyscypliny niżej określone kary dyscyplinarne:
1) w przypadku klubu IV ligi:
a) pierwszy mecz - kara pieniężna
do 4000 złotych
b) drugi mecz
- kara pieniężna
do 6000 złotych
c) trzeci i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) dla zespołu
przeciwnego;
2) w przypadku klubu klasy „Okręgowej":
a) pierwszy mecz - kara pieniężna
do 2000 złotych
b) drugi mecz
- kara pieniężna
do 3500 złotych
d) trzeci i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) dla zespołu
przeciwnego;
3) w przypadku klubu klasy „A i B”:
a) pierwszy mecz
- kara pieniężna
do 1000 złotych
b) drugi mecz
- kara pieniężna
do 1500 złotych
e) trzeci i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) dla zespołu
przeciwnego;
4) w uzasadnionych przypadkach organ prowadzący rozgrywki może odstąpić od
nakładania kary.

ROZDZIAŁ VII
SĘDZIOWIE

§ 13

1. Do prowadzenia zawodów, sędziów wyznacza Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN dla
rozgrywek określonych w §1 pkt. 3 a), dla rozgrywek określonych w §1 pkt. 3 b), c) i d),
Kolegium Sędziów OZPN lub Podokręgu spośród sędziów posiadających licencje
sędziowską do prowadzenia danej klasy rozgrywkowej.
2. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję
automatycznie przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez Kolegium
Sędziów. Prowadzenie zawodów bez sędziów asystentów lub z jednym sędzią
asystentem jest niedopuszczalne. W przypadku nie stawienia się związkowych sędziów
asystentów lub jednego z nich, kapitan drużyny gospodarzy zobowiązany jest
przedstawić sędziemu kandydatów na sędziów asystentów. Jeżeli na zawodach obecni są
inni sędziowie związkowi, to kapitan obowiązany jest poinformować o tym sędziego
głównego, który dobiera sobie spośród nich sędziego asystenta.
3. Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie związkowi z jakichkolwiek
powodów będą nieobecni - zawody te musza 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
kandydatów na sędziego głównego i sędziów asystentów do prowadzenia zawodów.
4. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego
głównego oraz dwóch kandydatów na sędziów asystentów. W przypadku gdy któryś z
kandydatów jest sędzią związkowym jemu przysługuje prawo prowadzenia
zawodów/asystowania. W przypadku obecności większej liczby sędziów związkowych,
zawody poprowadzi sędzia posiadający uprawnienia do wyższej klasy rozgrywkowej.
Jeżeli więcej niż jeden sędzia posiadają uprawnienia do tej samej klasy rozgrywkowej,
między nimi przeprowadzone będzie losowanie. W przypadku braku porozumienia
kapitanów drużyn co do wyboru sędziego decyduje losowanie przeprowadzone w
obecności kapitanów obu drużyn.
5. 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.
6. Każde zawody mistrzowskie - niezależnie od sposobu wyznaczenia sędziego zastępczego,
muszą być rozegrane jako mistrzowskie, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, iż
rozegrają je jako towarzyskie jest nieważna.
7. 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).
8. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:
a) protokół weryfikacji boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeżeli weryfikacja jest
nieważna i nie obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią,
sędzia może prowadzić mecz warunkowo, opisując szczegółowo zaistniałą sytuację w
sprawozdaniu;
b) załączniki wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i

kierowników pod składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika
imionami i nazwiskami osób towarzyszących drużynie i siedzących na ławce
rezerwowych, w przypadku klubów występujących w IV lidze seniorów sprawozdanie
należy wypełnić w systemie Extranet, natomiast pozostałe klasy rozgrywkowe winne w
miarę możliwości technicznych wypełniać sprawozdania w Extranecie;
c) dokumenty tożsamości z aktualną fotografią, wszystkich zawodników wpisanych do
protokołów zawodów we wszystkich klasach rozgrywkowych i kategoriach wiekowych.
W przypadku braku zawodnika w momencie rozpoczęcia zawodów, dokument
tożsamości zawodnik dostarcza sędziemu w przerwie zawodów. Brak dokumentu
tożsamości powoduje, że sędzia nie może takiego zawodnika dopuścić do gry.
d) orzeczenia lekarskie wydane przez uprawnionych lekarzy lub oświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych odpowiednio do zasad określonych w §18 pkt. 1-3
lub
podpisane oświadczenie przez kierownika drużyny lub trenera o fakcie posiadania
orzeczeń lekarskich lub oświadczeń zawodników odpowiednio do zasad określonych w
§18 pkt. 3. Sędzia lub delegat ds. bezpieczeństwa może zażądać okazania dokumentów
objętych oświadczeniem kierownika/trenera. (Sędzia zabiera i podłącza pod
sprawozdanie oświadczenie kierownika lub trenera drużyny)
e) oryginał lub kserokopię (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną do reprezentowania klubu na zewnątrz) dokumentu poświadczającego
posiadanie uprawnień do sprawowania opieki medycznej osoby pełniącej tę funkcję na
danych zawodach. W przypadku braku opieki medycznej zgodnie z §18 ust.8, sędzia nie
dopuszcza do rozegrania zawodów.
f) licencje trenerskie: trenerzy obowiązani są na żądanie sędziego osobiście stawić się
przed meczem w szatni sędziowskiej celem okazania uprawnień (oryginał licencji
trenera). W przypadku niedopełnienia tego wymogu przez klub sędzia zobowiązany jest
prowadzić zawody a fakt ten opisać w sprawozdaniu z zawodów.
9. Sędziom delegowanym na zawody, Podkarpacki ZPN (w przypadku podpisania deklaracji
przystąpienia do programu rozliczania sędziów przez Podkarpacki ZPN) lub kluby (w
przypadku braku podpisania deklaracji) wypłacają ekwiwalent na podstawie tabeli opłat
ryczałtowych dla sędziów. Kluby wypłacają ekwiwalent na podstawie delegacji
wystawionej przez właściwe Kolegium Sędziów zgodnie z przepisami ustalonymi przez
PZPN. Płatnicy (Podkarpacki ZPN lub kluby) odprowadzają podatek do właściwego dla
siedziby płatnika Urzędu Skarbowego. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego,
Podkarpacki ZPN lub klub zobowiązany jest przesłać (zgodnie z Ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych) sędziemu PIT, określający wysokość jego dochodów
oraz potrąconego podatku.
10. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, to przybyłym sędziom, i
delegatom i obserwatorom przysługuje zwrot diet w wysokości 75% ustalonego
ryczałtu. W przypadku rozgrywania niedokończonych z różnych względów zawodów
sędziom (jeżeli jest to ta sama trójka, przysługuje jedynie zwrot kosztów przejazdu).
11. Sędziowie zobowiązani są wypełnić sprawozdanie z zawodów w systemie Extranet w
terminie i dokonać ostatecznego zapisu:
- do poniedziałku do godz. 15:00 (dotyczy meczów rozgrywanych od piątku do niedzieli)
- do 24 godzin od zakończenia zawodów (dotyczy meczów rozgrywanych od wtorku do
czwartku)
12. Sędziowie zawodów zobowiązani są w przeciągu 15 minut od zakończenia spotkania do

wprowadzenia wyniku spotkania w systemie Extranet, a w przypadku odwołania meczu
przez sędziów zawodów zobowiązani są do telefonicznego powiadomienia Prezesa
Okręgu/Podokręgu lub organu prowadzącego rozgrywki.
13. W przypadku nieuregulowania przez klub (gdy jest on bezpośrednio płatnikiem)
ekwiwalentu sędziemu bezpośrednio po zawodach, właściwy organ dyscyplinarny
nakłada na klub karę finansową.
14. W przypadku nie stosowania się sędziego zawodów do zapisów §11 i 12 będą nakładane
kary finansowe:
- pierwszy przypadek – 50 zł
- drugi przypadek – 100 zł
- trzeci i każdy kolejny – 150 zł

ROZDZIAŁ VIII
ZASADY ROZGRYWEK
§ 14
1. Rozgrywki na terenie działania Podkarpackiego ZPN prowadzą Wydział Gier
Podkarpackiego ZPN, Wydziały Gier OZPN oraz Komisje Gier w Podokręgach.
2. Rozgrywki prowadzone są wyłącznie w oparciu o niniejszy regulamin i stosowne przepisy
PZPN.
3. W rozgrywkach mistrzowskich w danej klasie rozgrywkowej może brać udział tylko jedna
drużyna tego samego klubu.
4. Każda drużyna rozegra w swojej grupie dwa spotkania z pozostałymi drużynami - u siebie
jako gospodarz i u przeciwnika jako gość.
5. W zawodach seniorów czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut z przerwą trwającą nie
dłużej niż 15 minut.
6. Gry mistrzowskie punktuje się następująco
a) za zwycięstwo drużyna otrzymuje - 3 punkty
b) za mecz nierozstrzygnięty
- 1 punkt
c) za przegrany mecz
- 0 punktów
7. Drużyny seniorskie biorące udział w ramach rozgrywek prowadzonych przez Wydział Gier
Podkarpackiego ZPN oraz Podokręgi są uprawnione do wymiany 6 zawodników. Wejście
zawodnika rezerwowego na boisko może mieć miejsce przy linii środkowej, w czasie
przerwy w grze. Zmiany zawodników należy zgłaszać u sędziego asystenta nr 1 wręczając
mu kartkę z nazwiskiem i numerem zawodnika schodzącego i wchodzącego, minutą w
której następuje zmiana oraz nazwę drużyny. Obowiązek zabezpieczenia kartek na
zmianę należy do kierownika drużyny.
8. Zawodnicy uczestniczący w zawodach seniorów mogą grać w dowolnym obuwiu
piłkarskim.
§ 15
1.

Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach ustalonych przez organy prowadzące
rozgrywki i podanych do wiadomości zainteresowanym w oficjalnym terminarzu
rozgrywek w systemie Extranet. Zastrzega się możliwość zmiany terminarza w przypadku
decyzji właściwych organów licencyjnych, dyscyplinarnych i innych Podkarpackiego ZPN
w sprawach dotyczących uczestnictwa klubów w rozgrywkach.
2. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego
lub związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności organ prowadzący rozgrywki

może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.
3. Na podstawie terminarza - kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są
ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie
wprowadzić je do systemu Extranet oraz przesłać na piśmie (listem poleconym, faksem
lub e-mailem) w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem rundy
rozgrywkowej organowi prowadzącemu rozgrywki danej klasy. W przypadku
niedotrzymania wskazanego wyżej terminu, daty, godziny i miejsca rozpoczęcia
zawodów wyznaczy organ prowadzący rozgrywki i poinformuje zainteresowane kluby.
4. Najwcześniejszą godziną rozpoczęcia spotkania może być godzina 11:00 (w przypadku
klubów klasy A i B, najwcześniejszą godziną rozegrania zawodów w sobotę to godzina
14:00), natomiast najpóźniejszą godziną rozpoczęcia spotkania może być godzina 19:00
(w przypadku boiska ze sztucznym oświetleniem, godzina 20:00). Jeżeli termin zawodów
przypada na „dzień roboczy”, zawody nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godzinie
14.00. Godziny spotkań mogą być ustalane co 15 minut (np. 11:00, 11;15, 11:30, 11:45,
12:00 itd.)
5. Organ prowadzący rozgrywki wyznacza obligatoryjny termin rozgrywania ostatniej kolejki
sezonu rozgrywkowego, a w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć obligatoryjny
termin rozegrania meczów dwóch ostatnich kolejek. Organ prowadzący rozgrywki może
za zgodą obu klubów ustalić inny termin rozegrania poszczególnych meczów w tych
kolejkach ale tylko wcześniejszy niż uprzednio wyznaczony.
6. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych organ prowadzący rozgrywki
ma prawo wyznaczyć rozegranie awansem kolejek z rundy wiosennej.
7. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej
wyznaczonym terminem (liczy się data wysłania pisma, e-maila lub zmiana w systemie
Extranet) zmienić datę i godzinę rozgrywania zawodów bez zgody przeciwnika (z
obowiązkiem jego powiadomienia listem poleconym priorytetowym, e-mailem lub za
pomocą systemu Extranet). Zmiana ta może dotyczyć tylko tego samego terminu
rozgrywkowego.
W przypadku zmiany terminu rozgrywkowego przez klub gospodarza powyżej 14 dni
gdzie musi być uzyskana zgoda przeciwnika, klub drużyny przeciwnej musi zaakceptować
lub odrzucić proponowany termin maksymalnie na 10 dni przed propozycją rozegrania
meczu. Brak odpowiedzi na przesłaną propozycję w wyznaczonym terminie oznacza
wyrażenie zgody na nowy termin zawodów.
8. Sobota i niedziela oraz środa ustalone w terminarzach - traktowane są jako jeden termin
rozgrywkowy. W rozgrywkach IV ligi Podkarpackiej, klasach okręgowych i klasach „A”
obligatoryjnym terminem rozgrywania spotkań jest sobota i niedziela lub środa,
natomiast w pozostałych klasach rozgrywkowych obligatoryjnym terminem rozgrywania
spotkań jest niedziela lub środa, chyba że organ prowadzący rozgrywki w danej klasie
postanowi inaczej. W wyjątkowych przypadkach - tylko za zgodą obu zainteresowanych
drużyn mecze mogą zostać rozegrane 1 dzień przed lub 1 dzień po terminie.
9. Wszystkie zawody rozegrane dzień po dniu należy uważać za jeden termin niezależnie od
tego czy zawody będą rozgrywane zgodnie z terminarzem czy też zostaną przełożone w
toku rozgrywek.
10. Kluby grające z drużynami rezerw nie mogą po terminie określonym w pkt. 3 zmieniać
daty lub godziny meczu, chyba, że drużyna przeciwna wyrazi na piśmie zgodę na zmianę
daty lub godziny.
11. Terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego z klubów wniesioną do organu

prowadzącego rozgrywki, z zastrzeżeniem ust. 7. Klub zwracający się o zmianę terminu
obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów
oraz uzyskać zgodę przeciwnika na piśmie(w przypadku terminu poniżej 14 dni). Wystąpienia o
zmianę terminu bez spełnienia wszystkich powyższych wymogów nie będą rozpatrywane. W
przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem klub
wnioskujący obowiązany jest oprócz spełnienia ww. warunków do wniesienia opłaty w wysokości
200 złotych na konto Podkarpackiego ZPN lub OZPN. Zmiana daty spotkania nie może być
dokonywana na 3 dni i mniej przed ustalonym terminem zawodów, chyba że wystąpią
nieprzewidziane sytuacje i organ prowadzący zezwoli na zmianę terminu.

12. Mecze, w których został zmieniony termin zawodów, muszą się odbyć najpóźniej do 10
dni po pierwotnie ustalonym terminie, chyba, że organ prowadzący rozgrywki postanowi
inaczej. Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po wyznaczonych
już terminach obligatoryjnych na końcu sezonu rozgrywkowego.
13. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący rozgrywki może dokonać zmiany
terminu z urzędu lub ogłosić zakaz gry.
14. Powołanie do reprezentacji Podkarpackiego ZPN, a także na zgrupowania szkoleniowe
więcej niż trzech zawodników z jednego klubu, może stanowić podstawę do przełożenia
zawodów na inny wyznaczony przez właściwy organ prowadzący rozgrywki termin na
wniosek zainteresowanego klubu.
15. Zawodnik powołany na zgrupowanie do kadry Podkarpackiego ZPN musi zgłosić się w
wyznaczonym terminie na zgrupowanie. Jeżeli kontuzja lub inne przeszkody uzasadniają
niemożność uczestniczenia w zgrupowaniu zadecydują o tym lekarz i kierownictwo
zgrupowania. W przypadku gdy powołany zawodnik nie zgłosi się bez usprawiedliwienia
na zgrupowanie, nie może on występować w dwóch meczach mistrzowskich po dacie
powołania, pod rygorem weryfikacji tych spotkań walkowerem na korzyść przeciwnika.
16. 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.
17. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu i ustalenia terminu
upoważniony jest organ prowadzący rozgrywki.
18. W przypadku podjęcia przez właściwy organ związku 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
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 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
zawodach dokańczanych.
19. Za wstawienie do gry w dwóch ostatnich kolejkach zawodnika nieuprawnionego lub
zdyskwalifikowanego, w wyniku czego drużynie przeciwnej zostanie przyznany
walkower i 3 punkty, a zdobyte w ten sposób punkty zadecydują o awansie drużyny
przeciwnej do klasy wyższej lub utrzymaniu się w tej klasie rozgrywkowej, winna
drużyna będzie ukarana:
a) odjęciem od 5 do 10 punktów minusowych w nowym sezonie;
b) trener - zawieszeniem, pozbawieniem licencji oraz karą pieniężną od 500 do
1000 zł;
c) kierownik drużyny - dyskwalifikacją i kara pieniężną od 500 - 1000 zł;
d) zawodnik - kara dyskwalifikacji od 1 do 6 miesięcy.
Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem sprzeczna z zasadami „fair play", etyki
sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej
klasy rozgrywkowej, przypadku braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak
najlepszego wyniku, nie wyczerpujące znamion przewinień określonych w Regulaminie
Dyscyplinarnym, spowoduje przy uwzględnieniu sprawozdania obserwatora, delegata
lub innego przedstawiciela Podkarpackiego ZPN, Podokręgu piłki nożnej, wszczęcie
postępowania wyjaśniającego oraz orzeczenie z urzędu, przez odpowiednie organy
następujących kar regulaminowych:
a) pozbawienie klubu lub klubów zdobytych punktów i bramek w meczu mistrzowskim;
b) nakazanie powtórzenia meczu na neutralnym boisku;
c) pozbawienie od 1-6 punktu w rozgrywkach ligowych lub orzeczenie punktów
minusowych od 1-6 w kolejnym sezonie rozgrywkowym
§ 16

1. Drużyna, która przed rozgrywkami lub w trakcie rozgrywek rezygnuje z dalszego
uczestnictwa zostanie przez organ prowadzący, niezależnie od kary finansowej, wycofana
z rozgrywek i przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli. Dodatkowo drużyna ta będzie
przesunięta w następnym cyklu rozgrywek o dwie klasy rozgrywkowe niżej.
2. 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 i od następnego sezonu występować będzie
o dwie klasy rozgrywkowe niżej.
3. Za wycofanie zespołu z rozgrywek klub zostanie ukarany przez Wydziały i Komisje Gier
karami regulaminowymi:
a) IV Liga:
- w przypadku wycofania przed rozpoczęciem rozgrywek
do 1000 zł
- w przypadku wycofania w trakcie rozgrywek
od 1000 zł do 3000 zł
b) Klasa „Okręgowa", klasa A, B :
- w przypadku wycofania przed rozpoczęciem rozgrywek
do 500 zł
- w przypadku wycofania w trakcie rozgrywek
od 500 zł do 1500 zł
4. Zawody weryfikuje organ prowadzący rozgrywki.
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.
6. W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek i anulowania wyników, kartki otrzymane w
rozegranych meczach wlicza się do ogólnego rejestru kar.
7. Zawody należy zweryfikować jako walkower 3:0 na niekorzyść:
a)
drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub prawach uczestnictwa w
rozgrywkach i zawodach zgodnie z § 22 Uchwały Nr IX/40 z dnia 3 i 7 lipca 2008r. Zarządu
PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (tekst jednolity);
b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;
c) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5
Uchwały Nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r Zarządu PZPN w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną (tekst jednolity);
d) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia
nie zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 9 i 10 Postanowień
Polskiego Związku Piłki Nożnej - Przepisy gry w piłkę nożną na sezon 2018/2019;
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, potwierdzony lub
uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;
h) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba
zawodników będzie mniejsza niż 7;
i) drużyny, której trener był trzykrotnie nieobecny na zawodach lub prowadził zespół
podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i kolejnych meczach nie posiadając ważnej
licencji trenerskiej po uprzednim dwukrotnym orzeczeniu kary finansowej przez
Wydział, Komisje Dyscypliny zgodnie z Uchwałą Nr VN/190 Zarządu PZPN z dnia 6 maja
2009 roku;
j) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa, trener, kibic przed lub w czasie
zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z
tego powodu zostały przerwane;
k) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone
przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
l) drużyny, której kibice swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie i zakończenie
meczu przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
ł) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuści boiska w ciągu 2
minut;
m) drużyny, która nie dostarczy sędziemu załącznika z meczu, zawierającego skład
zawodników;
n) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których
stwierdzono pozytywne wyniki badan antydopingowych lub odmówili poddania się
badaniom;
o) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany za zgrupowanie kadry
narodowej, kadry wojewódzkiej ale w nim nie uczestniczył bez zgody lekarza, również z

uwzględnienie treści § 20 Uchwały Nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN
w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
p) drużyny, w której z winy klubu w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza
od wymaganej zgodnie z § 9 ust. 1, liczba zawodników młodzieżowych.
W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane
obustronnym walkowerem;
q) drużyny, w której zawodnicy nie posiadali ważnych badań lekarskich, oświadczeń lub w
przypadku, gdy w meczu wystąpił zawodnik bez aktualnych badań lekarskich lub
oświadczenia;
r) drużyny gospodarza, która nie zapewniła opieki medycznej zgodnie z §18 ust.8.
s) drużyny, której osoby funkcyjne nie opuściły strefy technicznej pomimo nakazu sędziego
głównego zawodów.
t) drużyny, która przed daną rundą rozgrywek nieureguluje opłat za żółte kartki
8. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower,
utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny
ukaranej.
Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty
podjęcie tej decyzji.
9. W przypadku nie stawienia się drużyny piłkarskiej na zawody mistrzowskie winna
drużyna zostanie ukarana karą finansową w wysokości:
• w IV lidze
w pierwszym przypadku:
do 3000 zł w drugim: do 5000
zł;
• w Klasie Okręgowej
w pierwszym przypadku:
do 700 zł w drugim: do 1000
zł;
• w Klasie A
w pierwszym przypadku:
do 500 zł w drugim: do 800
zł;
• w Klasie B
w pierwszym przypadku:
do 300 zł w drugim: do 500
zł.
10. W przypadku zdekompletowania drużyny klub zostaje ukarany karą finansową w
wysokości:
• w IV lidze
w pierwszym przypadku:
do 800 zł w drugim i w
następnych przypadkach: od 800 zł do 1500 zł;
• w Klasie Okręgowej
w pierwszym przypadku:
do 600 zł w drugim i w
następnych przypadkach: od 600 zł do 1000 zł;
• w Klasie A
w pierwszym przypadku:
do 400 zł w drugim i w
następnych przypadkach: od 400 zł do 600 zł;
• w Klasie B
w pierwszym przypadku:
do 200 zł w drugim i w
następnych przypadkach: od 200 zł do 400 zł.
11. W przypadku przerwania i zakończenia meczu przed upływem ustalonego czasu gry klub
zostaje :
• w IV lidze
w pierwszym przypadku:
do 800 zł w drugim i w
następnych przypadkach: od 800 zł do 1500 zł;
• w Klasie Okręgowej
w pierwszym przypadku:
do 600 zł w drugim i w
następnych przypadkach: od 600 zł do 1000 zł;
• w Klasie A
w pierwszym przypadku:
do 400 zł w drugim i w
następnych przypadkach: od 400 zł do 600 zł;

•

w Klasie B
w pierwszym przypadku:
następnych przypadkach: od 200 zł do 400 zł.

do

200 zł w drugim i w

ROZDZIAŁ IX
OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW
§ 17
1. Organizator zawodów jest zobowiązany do przestrzegania wymogów określonych w
Ustawie z dnia 20 marca 2009 roku „O bezpieczeństwie imprez masowych" oraz
przepisów związkowych z zakresu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.
2. Organizator zawodów odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku i spokoju publicznego
na widowni i obiekcie na którym rozgrywane są zawody: przed ich rozpoczęciem, w
czasie ich trwania i po ich zakończeniu. Organizator zawodów musi zabezpieczyć
niezbędną ilość służb porządkowych i/lub informacyjnych odpowiednio oznakowanych.
Wykaz porządkowych musi być wręczony sędziemu przed rozpoczęciem zawodów.
3. Klub rozgrywający zawody bez odpowiedniej ilości służb porządkowych i/lub
informacyjnych będzie ukarany karą finansową w wysokości do 500 złotych.
4. Ponadto organizator zawodów zobowiązany jest do:
a) zabezpieczenia szatni dla obu zespołów i sędziów odpowiadających wymogom
licencyjnym - szatnie muszą być zabezpieczone przed przebywaniem lub
wchodzeniem do nich osób nie upoważnionych, a organizator zapewnia depozyt na
rzeczy wartościowe dla obu drużyn oraz sędziów i odpowiada za ich właściwe
przechowywanie. Jeśli drużyna gości nie zdecyduje się na skorzystanie z depozytu,
wówczas za rzeczy pozostawione w szatni, odpowiada we własnym zakresie;
b) IV liga - posiadanie kierownika ds. bezpieczeństwa (odpowiednia licencja lub
zaświadczenie);
- kierownik ds. bezpieczeństwa musi być obecny na terenie stadionu 90 minut przed
rozpoczęciem meczu ,
- kierownik ds. bezpieczeństwa opuszcza teren imprezy po zakończeniu meczu i
całkowitym opuszczeniu stadionu przez kibiców.
c) Klasa okręgowa oraz klasy A, B osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo;
- osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo musi być obecna na terenie stadionu 60
minut przed rozpoczęciem meczu,
- osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo opuszcza teren imprezy zakończeniu
meczu i całkowitym opuszczeniu stadionu przez kibiców.
d) W przypadku braku obecności kierownika ds. bezpieczeństwa/ osoby
odpowiedzialnej za bezpieczeństwo lub opuszczenia terenu imprezy przed
opuszczeniem stadionu przez kibiców klub zostanie ukarany karą finansową w
wysokości do 1000 zł.
e) IV liga - zapewnienie pełnej i fachowej informacji (spiker zawodów posiadający
licencję lub zaświadczenie). Klub prowadzący zawody ze spikerem bez odpowiednich
uprawnień będzie ukarany karą finansową w wysokości do 500 zł;
f) Klasa Okręgowa oraz klasy A, B - w przypadku prowadzenia pełnej i fachowej
informacji osoba taka musi posiadać odpowiednią licencję. Klub prowadzący zawody
ze spikerem bez odpowiednich uprawnień będzie ukarany karą finansową w
wysokości do 300 zł;

g) zapewnienia

pełnej ochrony osobistej sędziów, zawodników,
delegatów i obserwatorów do czasu ich odjazdu ze stadionu;
h) zabezpieczenia mienia ruchomego (autokar, samochód) drużyn, sędziów,
obserwatora i delegata od momentu ich przybycia na obiekt sportowy do momentu
ich wyjazdu. Środki transportu muszą być postawione na obiekcie w miejscu
wskazanym przez organizatora zawodów.
5. Organizator meczu piłki nożnej IV ligi zobowiązany jest do filmowania całego przebiegu
zawodów i przechowywania nagranego materiału przez okres jednego miesiąca dla
potrzeb organu prowadzącego rozgrywki (w razie potrzeb dla Wydziału Dyscypliny,
Wydziału ds. Bezpieczeństwa) oraz udostępnienia materiału filmowego bezpośrednio
po zawodach sędziom i obserwatorowi/delegatowi meczowemu na ich życzenie oraz
zamieszczenia nagrania, ·w terminie 24 godzin od zakończenia meczu, na serwerze
wskazanym przez związek.
Klub, który nie wywiąże się z powyższego obowiązku będzie ukarany karą finansową
w wysokości:
a) - pierwszy przypadek - upomnienie
b) - drugi przypadek -100, - zł
c) - każdy kolejny – 200, - zł
d) Zaleca się, aby wydzielone miejsce dla filmowania meczu/obsługi kamery było
zlokalizowane na środku boiska, na podwyższeniu o wysokości minimum 4 m nad
powierzchnią pola gry.
5. Klub IV ligi organizujący zawody, oprócz zapisów zawartych w ust. 1, 2 i 3 zobowiązany jest do
filmowania całego przebiegu zawodów i przechowuje nagranie przez okres 1 miesiąca.
Klub, który nie filmuje przebiegu zawodów będzie ukarany przez organ prowadzący rozgrywki
karą finansową w wysokości:
- pierwszy przypadek
- 300,- zł
- drugi przypadek - 500,- zł
- każdy kolejny
- 800,- zł

6. Klub, którego zorganizowana grupa kibiców zamierza uczestniczyć w meczu wyjazdowym
zobowiązany jest w terminie nie krótszym niż 72 godziny przed meczem wysłać
zapotrzebowanie na zakup biletów wypełniając informację klubu gościa( IKG stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). Na 48 godzin przed meczem klub przesyła do
gospodarza zawodów listę kibiców (imię, nazwisko, Pesel) autoryzowaną przez klub W
przypadku braku spełnienia powyższych wymogów, gospodarz zawodów może odmówić
przyjmowania zorganizowanej grupy kibiców gości. Zakaz przyjmowania zorganizowanej
grupy kibiców gości może zarządzić również Wydział Bezpieczeństwa Podkarpackiego
ZPN na wniosek gospodarza zawodów.
7. Gospodarz ma obowiązek wpuścić na stadion każdego kibica drużyny przyjezdnej, który
przyjedzie na mecz indywidualnie (pod warunkiem, że nie ma on nałożonego zakazu
stadionowego). Jeśli jednak kibice gości, którzy posiadają zakaz wyjazdowy kibiców.
wejdą na stadion jako osoby indywidualne i podczas meczu utworzą grupę
zorganizowaną, wówczas klub gości zostanie ukarany karą pieniężną od 300 zł do 3000
zł.
8. Wszelkiego rodzaju wyjazdy „integracyjne” lub pielgrzymki do miejsc kultów
zorganizowanej grupy osób, która wyrazi chęć wejścia na stadion podczas zawodów
mistrzowskich, nie mają prawa być wpuszczone na obiekt.

9. Klub organizator meczu, który ma status imprezy masowej lub ma status imprezy
masowej o podwyższonym ryzyku, musi posiadać elektroniczny system służący do
identyfikacji osób, sprzedaży biletów oraz kontroli i przebywania w miejscu i czasie
trwania meczu piłki nożnej zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia
20.03 2009.
10. Na zawodach piłki nożnej powinna znajdować się odpowiednia ilość służb porządkowych
i informacyjnych w następujących ilościach:
- IV liga – minimum 8 osób
- klasa Okręgowa – minimum 6 osób
- klasa A, B – minimum 5 osób
- Podkarpackie rozgrywki młodzieżowe – minimum 3 osoby

ROZDZIAŁ X
OPIEKA LEKARSKA
§ 18
1. Zawodnicy którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego
o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy czym
odpowiednie orzeczenie może być wydane przez:
a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
b) lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat
ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.
2. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi i II ligi oraz zawodnicy profesjonalni,
którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas
rozgrywkowych są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie
medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie
sportowym.
3. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub
pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do złożenia w klubie, każdorazowo w nowym
sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających
bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym. (załącznik nr 3)
4. Niezależnie od postanowień ust. 3, klub III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych może
zobowiązać zawodnika amatora do złożenia orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny
sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie
sportowym.
5. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz przeprowadzania
badań określają:

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy
uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz
zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych
orzeczeń (Dziennik Ustaw z 2019 pozy. 395)
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie trybu orzekania o
zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz
przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (Dziennik Ustaw z 2019 pozy. 396)

6. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 18 jest ważne przez okres nie dłuższy niż dwanaście
miesięcy od daty wydania. Termin ważności orzeczenia 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 orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono
ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to
jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 23:59,59).
7. Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
wynikłych na skutek uprawiania piłki nożnej.
8. Obowiązek ubezpieczenia zawodników, o których mowa w ust. 5 spoczywa na klubie, którego
zawodnik jest członkiem lub reprezentantem.
9. Podkarpacki ZPN, OZPN-y oraz Podokręgi nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe
przed, w czasie i po zawodach organizowanych przez kluby.
10. Gospodarze spotkań zobowiązani są do zabezpieczenia obecności podczas całego meczu
przedstawicieli służby zdrowia (lekarz, sanitariusz, pielęgniarz, ratownik medyczny) lub co
najmniej osoby przeszkolonej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobie
poszkodowanej i posiadającej odpowiedni dokument poświadczający uprawnienia w powyższym
zakresie. Gospodarze spotkań piłki nożnej wszystkich klas rozgrywkowych mają obowiązek
posiadania na obiekcie sportowym apteczki, noszy, koca i telefonu (umożliwiających udzielanie
pierwszej pomocy) w oznaczonym, ogólnie odstępnym miejscu. Obecność swoją na zawodach
przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym
podpisem na załączniku do zawodów, który składa sędziemu zawodów. Brak opieki medycznej,
noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje, obok konsekwencji wymienionej w §13 ust. 8 lit.
e), ukaranie gospodarzy karą finansową w wysokości:

- IV liga
- Klasa okręgowa
- pozostałe klasy

do 400,- zł
do 300,- zł
do 200,- zł

11. Funkcji opieki medycznej nie może sprawować trener, kierownik drużyny i zawodnik wpisany do
protokołu z zawodów.

ROZDZIAŁ XI
SPRAWY DYSCYPLINARNE
§ 19

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców
oraz sędziów, obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie
Dyscyplinarnym PZPN i Regulaminie Rozgrywek Podkarpackiego ZPN.
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 posiadające drużyny seniorów w różnych klasach rozgrywkowych obowiązane są
prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową
ewidencję żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek
należy prowadzić oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej oraz Pucharu Polski.
4. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółta kartka)
zostanie automatycznie ukarany w rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych jak
w poniższej tabelce:

Kolejność
żółtych
kartek

IV liga

Klasa
Okręgowa

Klasa „A"

Klasa „B"

3

60 zł

50 zł

50 zł

50 zł

4

-

-

-

-

1 mecz

6

120 zł
-

100 zł
-

80 zł
-

80 zł
-

1 mecz

180 zł

150 zł

120 zł

120 zł

12

-

-

-

-

13

240 zł

200 zł

180 zł

180 zł

50 zł

50 zł

-

-

8
9

14 i każda
100
kolejna ż.k.
16 (każde co 4 -

zł 75 zł
-

Dyskwalifikacja

2 mecze

2 mecze

ostrz.)

5. Na poczet kar finansowych określonych wyżej w ust. 4 klub IV ligi uczestniczący w
rozgrywkach wpłaca do Podkarpackiego ZPN ryczałt w kwocie 500 zł przed rundą
jesienną i 1000 zł przed rundą wiosenną w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed
rozpoczęciem każdej rundy w danym sezonie rozgrywkowym. Jeżeli w trakcie rundy
wpłacony ryczałt zostanie wykorzystany klub zobowiązany jest do dokonania wpłaty w
wysokości 500 zł w terminie 2 dni od rozegrania zawodów, po których ryczałt uległ
wykorzystaniu. Rozliczenie opłat nastąpi po zakończeniu każdej rundy rozgrywkowej.
6. Aby zawodnik IV ligi zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej z powodu kolejnych żółtych
kartek mógł uczestniczyć w następnym meczu mistrzowskim wpłata za kartki musi
zostać dokonana na rzecz organu prowadzącego rozgrywki przed rozpoczęciem tego
meczu. Brak wpłaty skutkuje walkowerem.
7. Wszelkie kary (żółte kartki, regulaminowe, dyscyplinarne) niższych klasach
rozgrywkowych muszą być uiszczone przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej. W
przypadku nieuiszczenia opłat przed rozpoczęciem rundy, klub będzie ukarany
walkowerami w rozgrywanych przez klub meczach oraz dodatkowo karą finansową w
wysokości 300 zł do chwili uregulowania zaległości.
8. Pozostałe opłaty (wpisowe, składka członkowska, transfery, uprawnienia) muszą zostać
opłacone w ciągu 7 dni od otrzymania faktury (rachunku). W przypadku nieuiszczenia
opłat w wyznaczonym terminie, klub będzie ukarany walkowerami w rozgrywanych
przez klub meczach oraz dodatkowo karą finansową w wysokości 300 zł do chwili
uregulowania zaległości.
9. Zawodnik,
który w czasie zawodów mistrzowskich lub pucharowych 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.
10.
Zawodnik,
który wczasie
zawodów

mistrzowskich
lub pucharowych
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 właściwy Wydział - Komisję Dyscypliny.
11. 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.
12. Usunięcie przez sędziego w czasie meczu z ławki rezerwowych któregokolwiek ze
znajdujących się tam osób jest równoznaczne z wykluczeniem z gry (czerwona kartka) i
podlega karze. Decyzja w tych sprawach należy do właściwego Wydziału, Komisji
Dyscypliny.
13. Karę dyskwalifikacji wymierza się poprzez zakaz uczestnictwa w określonej liczbie
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 że
okres przerwy między rundami trwa od 1 grudnia do 1 marca następnego roku.
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 rozgrywkowej do której
drużyna awansowała bądź została zdegradowana z zastrzeżeniem:
a) wykonanie kary dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny
sezon rozgrywkowy w takim przypadku zawodnik obowiązany 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 niż 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.
Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach
pucharowych musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary
zawodnik nie może uczestniczyć w danych rozgrywkach pucharowych.
16. W przypadku dyskwalifikacji czasowej zawodnik lub osoba funkcyjna nie może
uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich, ani pełnić jakichkolwiek funkcji związanych
z meczem piłkarskim.
17. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów nie wykonana w drugiej rundzie
rozgrywek mistrzowskich lub odpowiednio w danej edycji rozgrywek pucharowych
zostaje przeniesiona do nowej edycji rozgrywek, z zastrzeżeniem pkt. 8. Powyższe nie

dotyczy kary dyskwalifikacji, wymierzonej za napomnienia (żółte kartki).
18. W przypadku gdy zawodnik otrzymał żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w
wymiarze jednego meczu lub więcej wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku
tego zostały zweryfikowane jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji jest uważana
za odbytą.
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 kary w rozgrywkach pucharowych.
20. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte kartki bądź czerwone
kartki meczu którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek a nie został
rozegrany. 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 odbytych przez ukaranych zawodników.
21. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na swoich zawodników, trenerów,
działaczy i kibiców.
22. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu ma
obowiązek sprawdzić w macierzystym związku (okręgu, podokręgu) piłki nożnej 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 sama 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. Kara zakazu rozgrywania zawodów w miejscowości będącej siedziba klubu polega na
konieczności rozgrywania ich na obiekcie leżącym co najmniej 10 km od siedziby klubu.
24. Najniższa nakładana kara finansowa w sprawach uregulowanych niniejszym
Regulaminem wynosi 50 zł (pięćdziesiąt złotych).

ROZDZIAŁ XII
AWANSE I SPADKI
§ 20
1. Awanse i spadki:
a) awans do III ligi uzyska drużyna, która na zakończenie sezonu zajmie 1 miejsce w
tabeli;
b) do klasy „Okręgowej" spadną drużyny, które zajmą 15, 16, 17 i 18 miejsce w tabeli;
c) liczba drużyn spadających do klasy „Okręgowej" może być zwiększona o liczbę drużyn
spadających do Podkarpackiej IV ligi z klasy wyższej.
2. Zasady awansu i spadku w niższych klasach rozgrywkowych na sezon 2018/2019 zostaną
określone przed rozpoczęciem sezonu oddzielną Uchwałą Zarządu Podkarpackiego ZPN
bądź OZPN lub Podokręgu.

§ 21
1. W rozgrywkach o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej kolejność zespołów w
tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym
miejscu decydują 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;
d) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego
cyklu rozgrywek;
e) przy dalszej równości większa ilość zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach całego
cyklu.
3. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą
spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się kolejno zasadami
podanymi w ust. 2 pkt a, b, c, d, e.

ROZDZIAŁ XIII
PROTESTY I ODWOŁANIA
§ 22

Po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują załącznik do sprawozdania bez
względu na to czy wnoszą protesty czy też nie.
1. Protesty i odwołania dotyczą:
a) organizacji zawodów;
b) stanu pola gry w tym nieprawidłowego przygotowania, oznaczenia i wyposażenia;
c) opóźnionego przybycia drużyny na miejsce rozgrywania zawodów;
d) prawidłowości wypełnienia i czasu dostarczenia sprawozdania z zawodów;
e) tożsamości zawodników;
f) przebiegu zawodów oraz dyscypliny.
2. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić protesty na załączniku do
sprawozdania sędziowskiego na następujących zasadach:
a) protesty muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów,
późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane chyba że dotyczą spraw zaistniałych w
czasie trwania zawodów, wszelkie 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
zawodów treść zgłoszonych zastrzeżeń jak również wydane zarządzenia. Protesty
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 obu drużyn. Konieczność sprawdzenia tożsamości
zawodników po zakończeniu zawodów zobowiązuje kapitanów i kierowników drużyn
do zatrzymania wszystkich zawodników którzy uczestniczyli w grze w momencie

3.

4.

5.

6.

zgłoszenia protestu do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego
miejscu;
b) protesty w załączniku do sprawozdania sędziowskiego muszą być czytelnie
podpisane przez kapitana i kierownika drużyny są one wolne od opłacania kaucji.
Protesty o których mowa w punkcie 1 mogą być zgłoszone przez klub w formie
pisemnego protestu skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki wraz z
załączonym dowodem opłacenia kaucji w wysokości 300 złotych od wszystkich klubów
oraz od osób fizycznych w ciągu 48 godzin po zakończeniu zawodów.
Odwołania od decyzji organów w pierwszej instancji, o których mowa w ust. 1, mogą być
wnoszone w terminie 3 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
W przypadku oddalenia protestu wpłacona kaucja na rzecz organu prowadzącego
rozgrywki nie podlega zwrotowi. Uzasadnienie każdorazowo należy przesłać zarówno
klubowi składającemu protest jak i przeciwnikowi.
Przy zgłaszaniu i rozpatrzeniu protestów obowiązuje zasada dwuinstancyjności. W
rozgrywkach prowadzonych przez Podkarpacki ZPN, OZPN lub Podokręg pierwszą
instancją jest właściwy Wydział/Komisja Gier bądź Dyscypliny a drugą instancja Komisja
Odwoławcza przy Podkarpackim ZPN.

7.

Odwołania od decyzji organów pierwszej instancji wnoszone są do drugiej instancji, w terminie
14 dni, a w przypadku orzeczeń dyscyplinarnych - 7 dni, od daty doręczenia pisemnego
uzasadnienia decyzji. Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest również od wpłacenia kaucji
pieniężnej na konto Podkarpackiego ZPN w wysokości:
- 350 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 700 zł od orzeczeń innych
organów – dla osób fizycznych z wyjątkiem kibiców,
- 200 zł – dla kibiców,
- 150 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 300 zł od orzeczeń innych
organów – dla klubów.
Niezachowanie ww. terminu oraz brak wpłaty powoduje uprawomocnienie się decyzji pierwszej
instancji.

8.

W przypadku braku rozstrzygnięcia protestu w ciągu 1 miesiąca stronie zainteresowanej
przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność organu pierwszej instancji
składanej bezpośrednio do organu drugiej instancji.
Organ drugiej instancji wyznacza organowi pierwszej instancji termin na rozstrzygnięcie
protestu. Nieuzasadnione niedotrzymanie wyznaczonego terminu powoduje
wystąpienie organu drugiej instancji do Zarządu Podkarpackiego ZPN/ Zarządu
Okręgowego ZPN o odwołanie członków organu pierwszej instancji.
Decyzje podjęte przez właściwy organ drugiej instancji są ostateczne, ale mogą być
zaskarżone w trybie kasacyjnym do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach
określonych w Rozdziale VIII Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN pt. Skarga Kasacyjna.

9.

ROZDZIAŁ XIV
POSTANOWIENIA FINANSOWE
§ 23

1.

Kluby - członkowie Podkarpackiego ZPN zgodnie z uchwałą nr V/75 z dnia 23 maja 2019r.
Zarządu PZPN obowiązane są dokonać przed rozpoczęciem rozgrywek opłaty

2.

3.

4.

5.

ryczałtowej za uczestnictwo w rozgrywkach w następującej wysokości:
IV liga
1300 złotych
Klasa „Okręgowa" 1000 złotych
Klasa A
650 złotych
Klasa B
300 złotych
Kluby uczestniczące jedynie w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych – 12 zł
Opłata o której mowa w ust. 1 zawiera:
a) roczną składkę członkowską w wysokości 12 zł
b) opłatę z tytułu idziału klubu w rozgrywkach w danym sezonie (wpisowe do
rozgrywek)
c) opłatę z tytułu uprawniania dowolnej liczby zawodników do udziału w rozgrywkach w
danym sezonie.
Kluby pozyskujące zawodnika, na podstawie umowy transferu definitywnego lub
zawodnika wolnego obowiązane są dokonać wpłaty na konto Podkarpackiego ZPN w
następującej wysokości:
IV liga
800 złotych
Klasa „Okręgowa" 400 złotych
Klasa A
200 złotych
Klasa B
120 złotych
Kluby pozyskujące zawodnika, na podstawie umowy transferu czasowego lub zawodnika
po karencji 12 miesięcy (K-12) obowiązane są dokonać wpłaty na konto Podkarpackiego
ZPN w następującej wysokości:
IV liga
400 złotych
Klasa „Okręgowa" 200 złotych
Klasa A
100 złotych
Klasa B
60 złotych
Koszty weryfikacji boisk pokrywają kluby na podstawie wystawionego dokumentu
finansowego przez Podkarpacki ZPN lub OZPN.
Wysokość opłat dla członka Komisji Weryfikacyjnej za każde boisko wynosi:
Ekstraklasa
300,- zł
I Liga
220,- zł
II Liga
180,- zł
III Liga
140,- zł
IV Liga
100,- zł
Klasa „Okręgowa
80,- zł
Pozostałe klasy rozgrywkowe
60,- zł
Wypłaty za weryfikacje dla członków Komisji dokonuje Podkarpacki ZPN lub OZPN na podstawie
przedstawionej i zatwierdzonej listy weryfikowanych boisk przez Przewodniczącego Komisji
Weryfikacyjnej.

ROZDZIAŁ XV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24
1. Niniejszy regulamin obowiązuje we wszystkich rozgrywkach seniorów
organizowanych przez Podkarpacki ZPN, OZPN i Podokręgi PN.
2. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być
wprowadzane istotne zmiany w niniejszym regulaminie z wyjątkiem
zmian wynikających z Uchwał Zarządu PZPN podjętych po uchwaleniu
regulaminu.
3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi
Podkarpackiego ZPN.
4. Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2019/2020
5. Niniejszy regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu
Podkarpackiego ZPN
w Rzeszowie Uchwałą nr ………….. z dnia ………………

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/Mieczysław Golba

Uchwała nr 64/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Podkarpackiego ZPN na
sezon 2019/2020

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,

działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 10 i 13 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

postanawia:
1. Przyjąć Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych Podkarpackiego ZPN na sezon
2019/2020, stanowiący załącznik do uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
35-0100,0,00 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a
Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30
www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl
Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012 1134 8953 0001
CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK
MŁODZIEŻOWYCH
Sezon 2019/2020
Rzeszów, 24 czerwca 2019
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1.
-

Podkarpacki Związek Piki Nożnej prowadzi rozgrywki:
Podkarpacka Liga Juniorów Starszych A-1 A-2
Podkarpacka Liga Juniorów Młodszych B-1,B-2
Podkarpacka Liga Trampkarzy C-1, C-2
Podkarpacka Liga Młodzików D-1, D-2
Rozgrywki młodzieżowe na terenie działania powiatu przemyskiego, lubaczowskiego,
jarosławskiego, przeworskiego
Rozgrywki młodzieżowe na terenie działania powiatu bieszczadzkiego, leskiego,
sanockiego, brzozowskiego, krośnieńskiego, jasielskiego

W zależności od ilości zgłoszonych drużyn Podkarpacki ZPN może prowadzić rozgrywki w
kategorii ORLIK E - 1, E - 2 (9 -10 lat) oraz ŻAK F - 1, F - 2 (7 - 8 lat).
2. Podokręgi ustalają organizację rozgrywek młodzieżowych w zależności od ilości
zgłoszonych drużyn do rozgrywek.
3. Zasady awansu i spadku do lig prowadzonych przez Podkarpacki ZPN zatwierdza
Zarząd Podkarpackiego ZPN przed rozpoczęciem rozgrywek natomiast zasady
awansów i spadków w ligach prowadzonych przez Okręg/Podokręg zatwierdza Zarząd
Podokręgu.
4. Kluby uczestniczące jedynie w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych
zobowiązane są do wniesienia rocznej składki członkowskiej na konto Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej.

§2
1. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza
rozgrywek w oparciu o:
- Przepisy gry w piłkę nożną;
- Uchwałę nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożna (z późniejszymi zmianami);
Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 14.07.2015 w sprawie statusu zawodników, występujących w

polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowe (z późniejszymi
zmianami)
- Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 roku;
- Regulamin Dyscyplinarny PZPN - Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZPN z dnia 23.02.2016r. uwzględniający zmiany z dnia 7 grudnia 2018r.
- Uchwała nr II/30 dnia 21 lutego 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia „Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon
2019/2020 i następne” wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Podkarpacki ZPN
Uchwałą nr 22/V/2019 z dnia 27.03.2019 r/.,
- Uchwałę nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji
trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w
rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 lutego 2019r. (Dziennik Ustaw z 2019 pozy.
396 i 396)
- Projekt „Unifikacji systemu współzawodnictwa i organizacji szkolenia dzieci i
młodzieży piłkarskiej w Polsce" Uchwała nr I/14 z dnia 28 stycznia 2019r. Zarządu
PZPN.
§3
ROZGRYWKI JUNIOR STARSZY A-1, A-2
1. W sezonie 2019/2020 Podkarpacka Liga Juniorów Starszych będzie podzielona na 3
grupy rozgrywkowe A, B, C.
2. W zawodach Juniorów Starszych A-1 i A-2 sezonu 2019/2020 uprawnieni do gry są
zawodnicy urodzeni w latach 2001 i młodsi.
3. Czas trwania zawodów wynosi 2x45 minut z przerwą 15 minut.
4. Drużyny występują w składach 11 osobowych. W czasie trwania spotkania każda
drużyna może wymienić 7 zawodników bez prawa ich powrotu do gry.
5. Stosuje się kary wg. obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną (żółte i czerwone
kartki).
6. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu dowolnym.
7. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze.
8. Zawodnicy rozgrywają mecze na boiskach pełnowymiarowych.
9. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.
10. Na mecze juniorów starszych wyznaczanych jest trzech sędziów przez Kolegium
Sędziów jednostki prowadzącej rozgrywki
11. Kluby, które posiadają drużyny w dwóch lub więcej grupach tej samej
kategorii wiekowej, mają obowiązek uprawnienia zawodników do danej
drużyny, bez możliwości uprawnienia do innej drużyny klubu występującego w
tej samej kategorii rozgrywkowej w trakcie rundy. Możliwość zmiany
uprawnienia do klasy rozgrywkowej będzie możliwa dopiero pomiędzy rundą
jesienną a rundą wiosenną. Niestosowanie się do powyższego zapisu będzie
weryfikowane jako walkower dla drużyny przeciwnej jako gra nieuprawnionego
zawodnika.

§4
ROZGRYWKI JUNIOR MŁODSZY B-1, B-2
1. W sezonie 2019/2020 Podkarpacka Liga Juniorów Starszych będzie podzielona na 3
grupy rozgrywkowe A, B, C.
2. W rozgrywkach Juniorów Młodszych B-1, B-2 sezonu 2019/2020 uprawnieni są
zawodnicy urodzeni w latach 2003 i młodsi
3. Czas trwania zawodów wynosi 2x45 minut z 15 minutową przerwą.
4. Drużyny występują w składach 11 osobowych. W czasie trwania spotkania każda
drużyna może wymienić 7 zawodników bez prawa ich powrotu do gry.
5. Stosuje się kary wg. obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną (żółte i czerwone
kartki).
6. Zawodnicy rozgrywają mecze na boiskach pełnowymiarowych.
7. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu dowolnym.
8. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze.
9. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.
10. Dopuszcza się możliwość udziału w rozgrywkach 3 zawodniczek z rocznika 2001 i młodsze.
11. Na mecze Juniorów Młodszych wyznaczanych jest trzech sędziów przez Kolegium
Sędziów jednostki prowadzącej rozgrywki.
12. Kluby, które posiadają drużyny w dwóch lub więcej grupach tej samej
kategorii wiekowej, mają obowiązek uprawnienia zawodników do danej
drużyny, bez możliwości uprawnienia do innej drużyny klubu występującego w
tej samej kategorii rozgrywkowej w trakcie rundy. Możliwość zmiany
uprawnienia do klasy rozgrywkowej będzie możliwa dopiero pomiędzy rundą
jesienną a rundą wiosenną. Niestosowanie się do powyższego zapisu będzie
weryfikowane jako walkower dla drużyny przeciwnej jako gra nieuprawnionego
zawodnika.

§5
ROZGRYWKI TRAMPKARZY C-1, C-2
1. W sezonie 2019/2020 system rozgrywek w klasie Trampkarzy C1, C-2 uzależniony
będzie od ilości drużyn zgłoszonych do rozgrywek i rozgrywany wg. terminarza
opracowanego przez organ prowadzący rozgrywki przy akceptacji przedstawicieli
Wydziału Szkolenia, Wydziału Młodzieżowego i Rady Trenerów Podkarpackiego
ZPN.
2. W rozgrywkach Trampkarz C-1 i C-2 sezonu 2019/2020 uprawnieni są zawodnicy
urodzeni w latach C-1 2005 i młodsi oraz C-2 2006 i młodsi.
3. Czas gry 2 x 40 minut z przerwą do 15 minut.
4. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.
5. Drużyny występują w składach 11 osobowych. W czasie spotkania obowiązuje
dowolna ilość zmian, dokonana podczas przerw w grze. Dopuszczalne są zmiany
powrotne.

6. 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.
7. Zawodnicy rozgrywają mecze na boiskach pełnowymiarowych.
8. W miejsce napomnień (żółte kartki) stosuje się karę czasowego wykluczenia z gry
na okres 2minuty, 2 minuty i wykluczenie do końca meczu (czerwona kartka).
9. Zawodnicy występują w obuwiu o spodach miękkich (lanki).
10. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze.
11. Dopuszcza się możliwość udziału w rozgrywkach 3 zawodniczek z rocznika 2003 i
młodsze.

12. W rozgrywkach dopuszcza się możliwość udziału zespołu dziewcząt, wówczas
maksymalny wiek zawodniczek uprawnionych do rozgrywek ustala się na rocznik 2003 i
2004.

13. Na mecze Podkarpackich Lig Trampkarzy wyznaczanych jest trzech sędziów przez
Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN. W pozostałych rozgrywkach wyznaczany
jest jeden sędzia przez Kolegium Sędziów jednostki prowadzącej rozgrywki.
14. Kluby, które posiadają drużyny w dwóch lub więcej grupach tej samej
kategorii wiekowej, mają obowiązek uprawnienia zawodników do danej
drużyny, bez możliwości uprawnienia do innej drużyny klubu
występującego w tej samej kategorii rozgrywkowej w trakcie rundy.
Możliwość zmiany uprawnienia do klasy rozgrywkowej będzie możliwa
dopiero pomiędzy rundą jesienną a rundą wiosenną. Niestosowanie się do
powyższego zapisu będzie weryfikowane jako walkower dla drużyny
przeciwnej jako gra nieuprawnionego zawodnika.

§6
ROZGRYWKI MŁODZIK D-1, D-2
1. W sezonie 2019/2020 system rozgrywek w klasie Młodzików D1, D-2 uzależniony będzie
od ilości drużyn zgłoszonych do rozgrywek i rozgrywany wg. terminarza opracowanego
przez organ prowadzący rozgrywki przy akceptacji przedstawicieli Wydziału Szkolenia,
Wydziału Młodzieżowego i Rady Trenerów Podkarpackiego ZPN.
2.
W rozgrywkach kategorii Młodzik w sezonie 2019/2020 występują zawodnicy urodzeni w
latach D-1 2007 i młodsi oraz D-2 2008 i młodsi.
3.
Czas trwania spotkania wynosi 2x30 minut z 15 minutowa przerwą.
4.
Drużyny występują w składach 9 osobowych. W czasie spotkania obowiązuje dowolna ilość
zmian, dokonana podczas przerw w grze. Dopuszczalne są zmiany powrotne.

5. 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.
6.
Wymiary bramki 2m x 5m ustawione na środku linii pola karnego pełnowymiarowego boiska.
7.
Pole karne wyznaczone prostokątem do wysokości 9 metrów od linii końcowej. Rzut karny z
odległości 9 metrów.

8. W miejsce napomnień (żółte kartki) stosuje się karę czasowego wykluczenia z gry na

okres 2minuty, 2 minuty i wykluczenie do końca meczu (czerwona kartka).
9.
Zawodnicy występują w obuwiu o spodach miękkich (lanki).
10.
Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze.
11.
Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.
12. Dopuszcza się możliwość udziału w rozgrywkach 3 zawodniczek z rocznika 2005 i młodsi.
13. W rozgrywkach dopuszcza się możliwość udziału zespołu dziewcząt, wówczas maksymalny wiek
zawodniczek uprawnionych do rozgrywek ustala się na rocznik 2005 i 2006.

14. Na mecze młodzików wyznaczany jest jeden sędzia przez Kolegium Sędziów jednostki
prowadzącej rozgrywki.
15. Kluby, które posiadają drużyny w dwóch lub więcej grupach tej samej kategorii
wiekowej, mają obowiązek uprawnienia zawodników do danej drużyny, bez
możliwości uprawnienia do innej drużyny klubu występującego w tej samej
kategorii rozgrywkowej w trakcie rundy. Możliwość zmiany uprawnienia do klasy
rozgrywkowej będzie możliwa dopiero pomiędzy rundą jesienną a rundą
wiosenną. Niestosowanie się do powyższego zapisu będzie weryfikowane jako
walkower dla drużyny przeciwnej jako gra nieuprawnionego zawodnika.

§7
ROZGRYWKI ORLIK E-1, E-2
1. W sezonie 2019/2020 system rozgrywek w klasie ORLIK E-1, E-2 uzależniony będzie
od ilości drużyn zgłoszonych do rozgrywek i rozgrywany wg. terminarza
opracowanego przez organ prowadzący rozgrywki.
2. W rozgrywkach kategorii ORLIK w sezonie 2019/2020 występują zawodnicy urodzeni
w latach E-1 2009 i młodsi oraz E-2 2010 i młodsi.
3. System rozgrywek turniejowy. Rozgrywki prowadzone są na boiskach typu ORLIK lub
na połówkach boisk pełnowymiarowych.
4. Czas trwania zawodów uzależniony jest od ilości drużyn uczestniczących w turnieju i
tak:
- przy 4 zespołach 2 x 12 minut;
- przy 5 zespołach 2 x 10 minut;
- przy 6 zespołach 2 x 8 minut.
5. Drużyny występują w składach 7 osobowych (6 zawodników w polu + bramkarz). W
czasie spotkania obowiązuje dowolna ilość zmian, dokonywana podczas przerw w
grze, dopuszczalne są zmiany powrotne.
6. 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.
7. Bramki 2m x 5 m. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.
8. Gra bez przepisu o spalonym.
9. Rzut karny wykonywany z odległości 9 metrów. Wrzut – wprowadzenie nogą po ziemi
- nie można zdobyć bramki bezpośrednio, przeciwnik 3m.
10. W miejsce napomnień (żółte kartki) stosuje się karę czasowego wykluczenia z gry na
okres 2minuty, 2 minuty i wykluczenie do końca meczu (czerwona kartka). Zespół po
wykluczeniu gra w komplecie z innym zawodnikiem.

11. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu miękkim (np. lanki, halówki,
tenisówki).
12. Wskazane posiadanie ochraniaczy.
13. Dopuszcza się możliwość udziału w rozgrywkach 3 zawodniczek z rocznika 2007 i młodsi
14. W rozgrywkach dopuszcza się możliwość udziału zespołu dziewcząt, wówczas maksymalny
wiek zawodniczek uprawnionych do rozgrywek ustala się na rocznik 2007 i 2008.

15. Zawodnicy w kategorii orlik uczestniczą w zawodach na podstawie potwierdzonej
listy zgłoszeń w systemie Extranet. Obowiązują badania lekarskie.
16. Na mecze orlików wyznaczany jest jeden sędzia przez Kolegium Sędziów jednostki
prowadzącej rozgrywki
17. Kluby, które posiadają drużyny w dwóch lub więcej grupach tej samej
kategorii wiekowej, mają obowiązek uprawnienia zawodników do danej
drużyny, bez możliwości uprawnienia do innej drużyny klubu występującego w
tej samej kategorii rozgrywkowej w trakcie rundy. Możliwość zmiany
uprawnienia do klasy rozgrywkowej będzie możliwa dopiero pomiędzy rundą
jesienną a rundą wiosenną. Niestosowanie się do powyższego zapisu będzie
weryfikowane jako walkower dla drużyny przeciwnej jako gra nieuprawnionego
zawodnika.
§8

ROZGRYWKI ŻAK E-1, E-2
1. W sezonie 2019/2020 system rozgrywek w klasie ŻAK F-1, F-2 uzależniony będzie od
ilości drużyn zgłoszonych do rozgrywek i rozgrywany wg. terminarza opracowanego przez
organ prowadzący rozgrywki.
2. W kategorii ŻAK w sezonie 2019/2020 występują zawodnicy urodzeni w latach F-1 2011 i
młodsi oraz F-2 2012 i młodsi.
3. System rozgrywek turniejowy. Rozgrywki prowadzone są na boiskach typu ORLIK lub na
połówkach boisk pełnowymiarowych.
4. Czas trwania zawodów w czasie turnieju uzależniony jest od ilości drużyn uczestniczących
w turnieju i tak:
- przy 4 drużynach 2 x 10 minut;
- przy 5 drużynach 2 x 8 minut;
- przy 6 drużynach 2 x 6 minut.
5. Drużyny występują w składach 5 osobowych (4 zawodników w polu + bramkarz). W
czasie spotkania obowiązuje dowolna ilość zmian, dokonywana podczas przerw w grze,
dopuszczalne są zmiany powrotne.
6. 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.
7. Gra bez przepisu o spalonym.
8. Bramki o wymiarach 3mx1,55m. Piłka nr. 4 lub 3, ewentualnie piłka siatkowa.
9. Rzut karny wykonywany z odległości 7 metrów. Wrzut – wprowadzenie nogą po ziemi nie można zdobyć bramki bezpośrednio, przeciwnik 3m.
10. W miejsce napomnień (żółte kartki) stosuje się karę czasowego wykluczenia z gry na
okres 2minut, po którym następuje zmiana zawodnika ukaranego na innego. Zespół gra

w komplecie.
11. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu miękkim dowolnym Lanki, halówki
tenisówki.
12. Dopuszcza się możliwość udziału w rozgrywkach 3 zawodniczek z rocznika 2009 i 2010.
13. Zawodnicy w kategorii żak uczestniczą w zawodach na podstawie potwierdzonej listy
zgłoszeń w systemie Extranet. Obowiązują badania lekarskie.
14. Na mecze żaków wyznaczany jest jeden sędzia przez Kolegium Sędziów jednostki
prowadzącej rozgrywki
15. Kluby, które posiadają drużyny w dwóch lub więcej grupach tej samej kategorii
wiekowej, mają obowiązek uprawnienia zawodników do danej drużyny, bez
możliwości uprawnienia do innej drużyny klubu występującego w tej samej
kategorii rozgrywkowej w trakcie rundy. Możliwość zmiany uprawnienia do klasy
rozgrywkowej będzie możliwa dopiero pomiędzy rundą jesienną a rundą
wiosenną. Niestosowanie się do powyższego zapisu będzie weryfikowane jako
walkower dla drużyny przeciwnej jako gra nieuprawnionego zawodnika.

ZASADY PROWADZENIA ROZGRYWEK

§9
1. Termin rozpoczęcia rozgrywek oraz daty rozgrywania zawodów wyznacza właściwy
organ prowadzący rozgrywki w opracowanych i dostarczonych zainteresowanym
klubom terminarzach rozgrywek.
2. Organ prowadzący rozgrywki ma prawo wyznaczyć obligatoryjny termin rozgrywania
ostatniej kolejki sezonu rozgrywkowego, a w uzasadnionych przypadkach może
wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania meczów dwóch ostatnich kolejek. Organ
prowadzący rozgrywki może za zgodą obu klubów ustalić inny termin rozegrania
poszczególnych meczów w tych kolejkach ale tylko wcześniejszy niż uprzednio
wyznaczony.

§ 10
1. Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez Wydział Gier
Podkarpackiego ZPN, OZPN, Komisje Gier Podokręgów PN i podanych
zainteresowanym klubom w oficjalnym terminarzu. Godziny rozpoczęcia zawodów
ustala gospodarz w przedziale godzinowym od 11:00 (dopuszcza się możliwość gry
od 10:00 w przypadku odległości poniżej 50 km) do 16:00, (dopuszcza się możliwość
gry do 17:00 w przypadku odległości poniżej 50 km) chyba że klub wnioskujący o
wcześniejszą lub późniejszą godzinę rozpoczęcia zawodów uzyska pisemną zgodę
przeciwnika. Jeżeli termin zawodów przypada na roboczy dzień tygodnia nie będący
dniem ustawowo wolnym od pracy lub zajęć szkolnych, to najwcześniejszą godziną
rozpoczęcia zawodów jest 14:00, chyba że klub wnioskujący o wcześniejszą godzinę
rozpoczęcia zawodów uzyska pisemną zgodę przeciwnika.
2. W rozgrywkach drużyn młodzieżowych prowadzonych przez Wydział Gier
Podkarpacki ZPN obowiązującym terminem jest sobota/niedziela i środa, chyba, że

Wydział Gier postanowi inaczej. W rozgrywkach prowadzonych przez Podokręgi
Dębica, Rzeszów i Stalowa Wola obowiązującym terminem w rozgrywkach drużyn
młodzieżowych jest sobota i wtorek, chyba że Wydziały/Komisje Gier postanowi
inaczej.
3. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed
wcześniej wyznaczonym terminem (liczy się data wysłania pisma, e-maila lub zmiana
w systemie Extranet) zmienić datę i godzinę rozgrywania zawodów bez zgody
przeciwnika (z obowiązkiem jego powiadomienia listem poleconym priorytetowym,
e-mailem lub za pomocą systemu Extranet). Zmiana ta może dotyczyć tylko tego
samego terminu rozgrywkowego.
W przypadku zmiany terminu rozgrywkowego przez klub gospodarza powyżej 14 dni
gdzie musi być uzyskana zgoda przeciwnika, klub drużyny przeciwnej musi zaakceptować
lub odrzucić proponowany termin maksymalnie na 10 dni przed propozycją rozegrania
meczu. Brak odpowiedzi na przesłaną propozycję w wyznaczonym terminie oznacza
wyrażenie zgody na nowy termin zawodów.
4. Terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego z klubów wniesioną na piśmie
do organu prowadzącego rozgrywki. Klub zwracający się o zmianę terminu obowiązany
jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz
uzyskać zgodę przeciwnika na piśmie(w przypadku terminu poniżej 14 dni). Wystąpienie
o zmianę terminu bez spełnienia wszystkich powyższych wymogów nie będą
rozpatrywane. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż
14 dni przed meczem klub wnioskujący obowiązany jest oprócz spełnienia ww.
warunków do wniesienia opłaty w wysokości 100 złotych na konto Podkarpackiego ZPN
lub OZPN. Nie dopuszcza się zmiany terminu i godziny zawodów w czasie krótszym niż 5
dni. Zmiana daty spotkania nie może być dokonywana na 5 dni i mniej przed ustalonym
terminem zawodów, chyba że wystąpią nieprzewidziane sytuacje i organ prowadzący
zezwoli na zmianę terminu. W przypadku zgody, poniżej 5 dni organ prowadzący
rozgrywki może zażądać opłaty za dokonaną zmianę w kwocie do 200 złotych. Mecze, w
których został zmieniony termin zawodów, muszą się odbyć najpóźniej do 10 dni po
pierwotnie ustalonym terminie, chyba, że organ prowadzący rozgrywki postanowi
inaczej. Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po wyznaczonych już
terminach obligatoryjnych na końcu sezonu rozgrywkowego.

§ 11
15. W rozgrywkach drużyn młodzieżowych obsadę sędziowska wyznacza Kolegium Sędziów
jednostki prowadzącej rozgrywki.
16. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:
g) protokół weryfikacji boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeżeli weryfikacja jest
nieważna i nie obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią,
sędzia może prowadzić mecz warunkowo, opisując szczegółowo zaistniałą sytuację w
sprawozdaniu;
h) załączniki (składy drużyn) wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami
kapitanów i kierowników pod składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do
załącznika imionami i nazwiskami osób towarzyszących drużynie i siedzących na ławce
rezerwowych, sprawozdanie należy wypełnić w systemie Extranet, natomiast pozostałe
klasy rozgrywkowe winne w miarę możliwości technicznych wypełniać sprawozdania w

Extranecie;
i) dokumenty tożsamości z aktualną fotografią, wszystkich zawodników wpisanych do
protokołów zawodów we wszystkich klasach rozgrywkowych i kategoriach wiekowych.
W przypadku braku zawodnika w momencie rozpoczęcia zawodów, dokument
tożsamości kierownik drużyny dostarcza sędziemu w przerwie zawodów. Brak
dokumentu tożsamości powoduje, że sędzia nie może takiego zawodnika dopuścić do
gry.
j) orzeczenia lekarskie wydane przez uprawnionych lekarzy tj:
- lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
- lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego
certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny
sportowej.
lub
podpisane oświadczenie przez kierownika drużyny lub trenera o fakcie posiadania
orzeczeń lekarskich. Sędzia lub delegat ds. bezpieczeństwa może zażądać okazania
orzeczeń objętych oświadczeniem kierownika/trenera. (Sędzia zabiera i podłącza pod
sprawozdanie oświadczenie kierownika lub trenera drużyny)
k) dokument poświadczający posiadanie uprawnień do sprawowania opieki medycznej
osoby pełniącej tę funkcję na danych zawodach;
l) licencje trenerskie: trenerzy obowiązani są na żądanie sędziego osobiście stawić się
przed meczem w szatni sędziowskiej celem okazania uprawnień (oryginał licencji
trenera). W przypadku niedopełnienia tego wymogu przez klub sędzia zobowiązany jest
prowadzić zawody a fakt ten opisać w sprawozdaniu z zawodów.
m) dokument poświadczający posiadanie uprawnień do sprawowania opieki medycznej
osoby pełniącej tę funkcję na danych zawodach. W przypadku braku opieki medycznej,
sędzia nie dopuszcza do rozegrania zawodów.
17. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby
medycznej na zawodach i odnotowania w sprawozdaniu faktu jego obecności.
18. Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie związkowi z jakichkolwiek
powodów będą nieobecni - zawody te musza 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
kandydatów na sędziego głównego i sędziów asystentów do prowadzenia zawodów.
19. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego
głównego oraz dwóch kandydatów na sędziów asystentów. W przypadku gdy któryś z
kandydatów jest sędzią związkowym jemu przysługuje prawo prowadzenia
zawodów/asystowania. W przypadku obecności większej liczby sędziów związkowych,
zawody poprowadzi sędzia posiadający uprawnienia do wyższej klasy rozgrywkowej.
Jeżeli więcej niż jeden sędzia posiadają uprawnienia do tej samej klasy rozgrywkowej,
między nimi przeprowadzone będzie losowanie. W przypadku braku porozumienia
kapitanów drużyn co do wyboru sędziego decyduje losowanie przeprowadzone w
obecności kapitanów obu drużyn.
20. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, przybyłym sędziom,
delegatom i obserwatorom przysługuje zwrot kosztów podróży oraz 50% ekwiwalentu.
§ 12

14. Mecze drużyn młodzieżowych muszą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub na

boiskach ze sztuczną nawierzchnią zweryfikowanych do danej klasy rozgrywkowej.
15. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub, gospodarz zawodów
wpisany do terminarza na pierwszym miejscu.
16. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do
danych rozgrywek płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry - obowiązany jest
udostępnić ją do zawodów. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu sędzia ma
obowiązek opisać ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn mogą
ustalić nowy termin rozegrania meczu, jednak ostateczna decyzja co do weryfikacji
wyniku meczu bądź wyznaczenia terminu należy do organu prowadzącego rozgrywki.
17. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu
bądź w następnym na tym boisku wyznaczone są zawody szczebla wyższego lub zawody
międzynarodowe.
18. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych (ulewne deszcze, zalegający śnieg) i
uzasadnioną potrzebą oszczędzania nawierzchni boisk trawiastych Wydział Gier
Podkarpackiego ZPN, lub Komisje Gier Podokręgu Rzeszów, Dębica, Stalowa Wola, jako
organy prowadzące rozgrywki mogą wyrazić zgodę na rozegranie meczu mistrzowskiego
na boisku, posiadającym ważną weryfikację dla danej bądź niższej klasy rozgrywkowej.
19. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska do gry i z winy,
którego zawody nie odbyły się lub opóźniły się ponosi konsekwencje finansowe:
c) Podkarpackie Ligi Juniorów
- do 500,- zł
d) pozostałe klasy
- do 300,- zł
20. Kluby posiadające sztuczne oświetlenie boiska muszą spełniać wymogi PZPN tzn. posiadać
oświetlenie o mocy minimum 500 LUX.
§ 13

1. W rozgrywkach młodzieżowych pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz
innych konsekwencji dyscyplinarnych mogą brać udział wyłącznie zawodnicy
potwierdzeni przez Podkarpacki ZPN do danej klasy rozgrywkowej, a następnie
uprawnieni w systemie EXTRANET.
2. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienia swoich zawodników do gry
oraz za ewidencję żółtych i czerwonych kartek.
3. Kluby zgłaszające zawodników do rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej generują w
systemie Extranet listy zawodników do 5 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.
4. Zawodnik musi być uprawniony do gry we wszystkich klasach rozgrywkowych danego
klubu, w których będzie występował.
5. Wstawienie do składu zawodnika nieuprawnionego do danej klasy rozgrywkowej będzie
skutkowało weryfikacją zawodów jako walkower na korzyść przeciwnika oraz karą finansową
określoną w §16 pkt.2.

6. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba
zawodników - cudzoziemców, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 7. Ponadto w
każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na
boisku dowolna liczba zawodników z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 7 i 8.
7. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych i
uprawnionych dowolna liczba zawodników - cudzoziemców spoza Unii Europejskiej,
przy czym, w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować
równocześnie na boisku: w rozgrywkach młodzieżowych na szczeblu ZPN – 2
zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej. Bezwarunkowo

uprawnienie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi
dotyczącymi zatrudniania oraz legalizacji pobytu w Polsce, po przedstawieniu przez
klub dokumentów, zaświadczających legalizację pobytu zawodnika - cudzoziemca w
Polsce oraz otrzymane przez zawodnika pozwolenie na pracę.
8. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika - cudzoziemca spoza obszaru UE
na okres 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez zawodnika z klubem. Klub
zobowiązany jest do dostarczenia organowi prowadzącemu rozgrywki we wskazanym
powyżej okresie dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu zawodnika w
Polsce oraz przedstawić zezwolenie na pracę. Warunkowe uprawnienie takiego
zawodnika następuje bez prawa uczestniczenia w meczach klubu, do którego został
on warunkowo uprawniony do czasu uzyskania pozwolenia na pracę.

§ 14

1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielanie
stałych numerów dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę
w rubryce sprawozdania sędziowskiego - liczba porządkowa - powinni być wpisani
pod poz. 1 - 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole. Za
niestaranne wypełnienie załącznika organ prowadzący rozgrywki może zastosować
karę finansową w wysokości 100 złotych.
2. Na ławce rezerwowych poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do załącznika
może przebywać 6 osób. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane na
załączniku. Wyróżnia się następujące nazwy osób funkcyjnych (trener, asystent
trenera, trener bramkarzy, kierownik drużyny, fizjoterapeuta, lekarz, masażysta,
działacz klubowy) Na ławce rezerwowej jako osoby funkcyjne nie mogą przebywać
zawodnicy, trenerzy, działacze i inne osoby, które odbywają karę dyskwalifikacji
meczowej lub czasowej.
W przypadku przebywania takich osób na ławce rezerwowej klub zostanie ukarany karą
finansową w wysokości do 500 złotych.
3. Na ławce rezerwowych poza 7 zawodnikami rezerwowymi, wpisanymi do załącznika
może przebywać najwyżej 6 osób. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane
do załącznika do sprawozdania meczowego.
4. Zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie może przebywać na ławce
rezerwowych.
5. Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania okaże się, że drużyny maja kostiumy sportowe
podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna gospodarzy jest
zobowiązana ubrać kostiumy o odmiennych kolorach.
6. Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis
ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów powinien dostarczyć
czysta koszulkę odmiennej barwy.
7. Zawodnicy wpisani do protokołu sędziowskiego muszą posiadać aktualne badania
lekarskie. Badania lekarskie są ważne maksymalnie przez okres dwunastu miesięcy
licząc od daty wykonania badania.
8. Da wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy wpisani do
protokołu z zawodów. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą ilością zawodników
niż 11 jednak nie mniejszą niż 7 to skład drużyny może być uzupełniony do 11
zawodników jednie zawodnikami, którzy są wpisani do składu w protokole z

zawodów.
9. W przypadku gdy sędzia ma wątpliwości co do tożsamości zawodnika biorącego
udział w zawodach i nie może tego stwierdzić na podstawie dokumentu tożsamości
zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego, przedstawić ważny inny dokument
tożsamości z fotografią. Sędzia prowadzący zawody powinien jednoznacznie
stwierdzić czy zawodnik występujący w zawodach jest tym, który widnieje w
protokole, a swoje stanowisko opisuje w sprawozdaniu sędziowskim.
10. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach
przysługuje kapitanowi, trenerowi lub kierownikowi drużyny do momentu
zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu zawodów nie mogą być
rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.
11. W przypadku, gdy sędzia na podstawie przedłożonych dokumentów jednoznacznie
określi, że wpisany w sprawozdaniu zawodnik nie jest tym, który występował w
zawodach lub nie stawił się do kontroli tożsamości po wcześniejszym powiadomieniu
przez sędziego kapitana drużyny, w takim przypadku zawodnik zostaje uznany, że grał
pod fałszywym nazwiskiem, a drużyna karana jest weryfikacją meczu jako walkower
oraz karą finansową:
a) Podkarpackie Ligi Juniorów starszych i młodsi
- 600,- zł;
b) klasa „O” Juniorów
- 400,- zł;
c) pozostałe klasy
- 300,- zł;
Kierownik drużyny za wpisanie do sprawozdania sędziowskiego zawodnika pod
fałszywym nazwiskiem zostanie ukarany karą dyskwalifikacji czasowej od 1 miesiąca
do 1 roku, a trener pozbawieniem licencji na okres od 1 miesiąca do 1 roku.
§ 15
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed
upływem regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn
niezależnych od organizatora zawodów, obu klubów ich piłkarzy oraz kibiców wówczas spotkanie to należy dokończyć lub rozegrać od początku w najbliższym
możliwym terminie
2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia meczu upoważniony jest organ
prowadzący rozgrywki.
3. Koszty organizacji dokończenia zawodów ponosi gospodarz spotkania.
4. W przypadku podjęcia przez organ prowadzący rozgrywki 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 dokańczanych zawodów w składach liczbowych z
uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w przerwanych zawodach;
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 przerwanego meczu w związku z otrzymaniem czerwonej
kartki lub wyniku zmiany;
- nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikami klubu, w którego barwach
występują w chwili dokańczania zawodów;
- odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek

otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn;
- zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia zakończenia zawodów otrzymał
liczbę kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego
nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć
kary w dokańczanych zawodach.
5. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska do gry i z winy,
którego zawody nie odbyły się ponosi konsekwencje finansowe w wysokości od 100
złotych do 500 złotych.
§ 16

1. Określenie „zawodnik nieuprawniony do gry" używa się wtedy gdy wystąpi
przynajmniej jeden z niżej określonych przypadków:
a) zawodnik w ogóle nie został zgłoszony do danej klasy rozgrywkowej;
b) w zawodach uczestniczył zawodnik, który w tym czasie powinien odbywać karę
zawieszenia lub dyskwalifikacji;
c) zawodnik, który wystąpił w zawodach i przekroczył limit wieku dla danej kategorii
wiekowej;
d) zawodnik, który wystąpił w zawodach i nie został wpisany do sprawozdania
sędziowskiego;
e) zawodnik niewpisany w systemie Extranet.
f) Zawodnik, który zagrał w dwóch drużynach klubu w tej samej kategorii wiekowej
g) zawodnik nie posiadający aktualnych badań lekarskich;
h) zawodnik jako cudzoziemiec spoza UE występuje w zawodach równocześnie z innym
zawodnikiem o takim samym statusie.

i) zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości
j) zawodnik nie posiada dokumentu tożsamości
2. Za grę nieuprawnionego zawodnika, klub zostanie ukarany karą finansową w wysokości:
- junior starszy i młodszy
- trampkarz starszy i młodszy
- młodzicy, orlicy, żacy

- do 500,- zł;
- do 200,- zł;
- do 100,- zł;
§ 17

1. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od
uzyskanego wyniku:
- 3 punkty za zwycięstwo;
- 1 punkt spotkanie nierozstrzygnięte - remis;
- 0 punktów za spotkanie przegrane.
2. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść:
a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub prawach uczestnictwa w
rozgrywkach i zawodach zgodnie z § 22 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną
b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów z zastrzeżeniem art. 5 pkt. 51
Postanowień PZPN - Przepisy gry w piłkę nożną;
c) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i
5 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
d) drużyny gospodarza zawodów, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w

razie uszkodzenia nie zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art., 2 pkt 10
i 11 Postanowień PZPN- 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 ponownego 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, potwierdzony lub
uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów
h) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba
zawodników będzie mniejsza niż 7;
i) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa, trener lub kibic w czasie zawodów
czynnie znieważy któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego
powodu zostały przerwane;
j) drużyny, której kibice wtargnęli na boisko i z tego powodu zawody zostały
zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry; drużyny, której
zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut;
ł) drużyny, która nie dostarczy sędziemu załącznika do sprawozdania zawierającego skład
zawodników oraz osób towarzyszących;
k) drużyny w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których
stwierdzono pozytywne wyniki badan antydopingowych lub odmówili poddania się
badaniom;
l) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry
narodowej lub wojewódzkiej, ale w nim nie uczestniczył bez zgody lekarza kadry,
również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną;
m) drużyny, której trener był trzykrotnie nieobecny na zawodach lub prowadził zespół
podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i kolejnych meczach nie posiadając
ważnej licencji trenerskiej po uprzednim dwukrotnym orzeczeniu kary finansowej
przez Wydział/Komisję Dyscypliny;
n) drużyny, w której zawodnicy nie posiadali ważnych badań lekarskich, w przypadku,
gdy w meczu wystąpił zawodnik bez aktualnych badań lekarskich
o) drużyny gospodarza, która nie zapewniła opieki medycznej zgodnie z §11 ust.2 lit. g).
21. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane
obustronnym walkowerem.
22. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower
utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny
ukaranej.
§ 18

1. W rozgrywkach młodzieżowych prowadzonych w Podkarpackim ZPN kolejność
zespołów ustala się wg liczby zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o
zajętym miejscu decydują:
2.1 przy dwóch zespołach:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach miedzy tymi drużynami;
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniu tych drużyn;

c) przy równej wg. reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie
korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych
drużyn;
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z
całego cyklu rozgrywek;
e) przy dalszej równości większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
całego cyklu rozgrywek;
2.2 przy więcej niż dwóch zespołach:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami;
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn;
c) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
całego cyklu rozgrywek;
d) przy dalszej równości większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z
całego cyklu;
e) przy dalszej równości, o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje wynik losowania
przeprowadzonego przez organ prowadzący rozgrywki.

§ 19
Klub posiadający drużyny młodzieżowe w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić
swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z następującymi
zasadami:
1. 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)
2. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w pełnym
wymiarze czasowym, może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego
klubu dopiero po 1 dniu przerwy (przepis ten nie dotyczy bramkarzy).
3. Zawodnik w drużynie juniorów może grać bez względu na ilość rozegranych spotkań
w drużynie seniorów.

§ 20
1. W przypadku niestawienia się drużyny na zawody, klub niezależnie od sankcji
określonej w § 17 ust. 2b zostanie ukarany karą finansową w wysokości do 1000 zł (
jeden tysiąc złotych) w Podkarpackiej Lidze Juniorów Starszych i Młodszych, w
pozostałych klasach rozgrywkowych do 600 złotych (sześćset złotych).
2. Ponadto drużyna, która nie stawi się na spotkanie, musi najpóźniej 90 minut przed
planowanym rozegraniem zawodów powiadomić organ prowadzący rozgrywki o nie
przybyciu na zawody. W przypadku braku informacji klub oprócz ukarania karą
finansową zgodnie z §20 pkt. 1, zobligowany jest do zapłacenia delegacji
sędziowskich za nie rozegrany mecz w ciągu 7 dni od daty spotkania w terminarzu.
W przypadku zdekompletowania drużyny klub może zostać ukarany karą finansową w
wysokości:
- Podkarpacka Liga Juniorów

- do 400,- zł

- pozostałe klasy rozgrywkowe - do 200,- zł

3. Drużyna, która samowolnie opuści boisko przed zakończeniem spotkania zostanie
ukarana karą finansową w wysokości do 500 złotych.
4. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek zrezygnuje
z dalszego uczestnictwa otrzyma status drużyny spadkowej i w następnym sezonie
zostanie przesunięta o dwie klasy rozgrywkowe.
5. Za wycofanie zespołu z rozgrywek klub zostanie ukarany przez Komisję Gier karą
regulaminową w wysokości:
a) 500 zł - w przypadku wycofania przed rozpoczęciem rozgrywek;
b) do 1000 zł - w przypadku wycofania w trakcie rozgrywek;
6. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek z własnej winy nie rozegra trzech
wyznaczonych spotkań, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i w
następnym sezonie zostaje przesunięta o dwie klasy rozgrywkowe.
7. Weryfikację drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań, anuluje się wyniki dotychczas
rozegranych 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.
§ 21
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców
stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
2. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółta
kartka) zostanie automatycznie ukarany wg następujących zasad:
a) przy czwartym napomnieniu (żółta kartka) - jeden mecz dyskwalifikacji;
b) przy ósmym napomnieniu (żółta kartka) - jeden mecz dyskwalifikacji;
c) przy dwunastym napomnieniu (żółta kartka) - dwa mecze dyskwalifikacji;
przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu żółtą kartką (szesnastym,
dwudziestym itd.) - karą dyskwalifikacji w wymiarze
dwóch meczów. Kluby
obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych
szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Ewidencję kartek należy
prowadzić oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej, w której uczestniczą drużyny
danego klubu.
3. Zawodnik, osoba funkcyjna, która uczestniczy w rozgrywkach drużyn młodzieżowych i
w czasie meczu zostanie wykluczona (czerwona kartka) lub usunięta z ławki
rezerwowej przez sędziego zostaje automatycznie zawieszony (ukarany
dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w tych rozgrywkach do czasu rozpatrzenia
sprawy przez Wydział/Komisję Dyscypliny organu prowadzącego rozgrywki.
4. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów lub czasowo, musi być wykonana w
tej klasie rozgrywkowej w której została wymierzona. Zawodnikowi nie zalicza się
wykonania kary dyskwalifikacji za żółte i czerwone kartki, w meczu którego termin był
ustalony zgodnie terminarzem rozgrywek, który nie odbył się z różnych przyczyn (np.
został przełożony na inny termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu
nie przybycia jednej drużyn). W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich
powtórzenia otrzymane przez zawodników żółte i czerwone kartki zalicza się do
rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze

się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodnika.
5. Jeżeli kara dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie
meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części pierwszej
rundzie sezonu rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu
rozgrywkowego przy czym wykonanie kary może również nastąpić:
a) w innym zespole klubu (tylko i wyłącznie gdy zawodnik zaliczył minimum 1
występ) niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki wcześniej
niż zespół w którym zawodnikowi wymierzono karę;
b) w innym klubie, niż klub w którym zawodnik grał w chwili popełnienia
przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą
rundą danego sezonu rozgrywkowego zmienił przynależność klubową.
6. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi
ostrzeżeniami (żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym
popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie
rozgrywkowym.
7. Kary dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub
ilościowo (zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów) zgodnie z przepisami
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
8. Do czasu dyskwalifikacji w wymiarze do 6 miesięcy nie wlicza się okresu przerwy
między rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym.
9. Klub przejmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego
klubu, ma obowiązek sprawdzić w Związku z którego odchodzi jakie kary ciążą na
danym zawodniku. Jeżeli zawodnik takie posiada, klub przejmującego winien
uwzględnić je w swej ewidencji.
10. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.
11. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte, czerwone
kartki otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar.
12. W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek i anulowania wyników, kartki
otrzymane w rozegranych meczach wlicza się do ogólnego rejestru kar.
13. Najniższa nakładana kara finansowa w sprawach uregulowanych niniejszym
Regulaminem wynosi 50 zł (pięćdziesiąt złotych).

§ 22

1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach młodzieżowych musi być prowadzona
przez trenera posiadającego ważną dla tej klasy rozgrywkowej licencję trenerską.
2.
W przypadku braku trenera na zawodach, nie przebywanie na ławce rezerwowej, jak
również prowadzenia zespołu przez trenera nie posiadającego przy sobie ważnej
licencji będą stosowane przez Wydział i Komisję Dyscypliny niżej określone kary
dyscyplinarne:
1) W Podkarpackiej lidze juniorów:
a) pierwszy mecz - kara pieniężna w wysokości do 500 złotych;
b) drugi mecz
- kara pieniężna w wysokości do 1.000złotych;
trzeci i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) na niekorzyść

tej drużyny.
2) W pozostałych klasach rozgrywkowych:
a) pierwszy mecz - kara pieniężna w wysokości do 300 złotych;
b) drugi mecz
- kara pieniężna w wysokości do 600 złotych;
trzeci i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) na niekorzyść
tej drużyny.
§ 23

1. Powołanie do reprezentacji młodzieżowej Podkarpackiego ZPN, Podokręgu a także na
zgrupowanie poprzedzające zawody co najmniej 3 zawodników jednego klubu, może
stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie
terminu zawodów na inny, wyznaczony z urzędu przez organ prowadzący rozgrywki.
3. Za utrzymanie porządku na boisku i w obrębie obiektu sportowego przed, w czasie i
po zawodach odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący
zawody zobowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie
boiska.
3. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i
płycie stadionu zobowiązany jest do:
a) zapewnienia dla uczestników spotkania kwalifikowanej pomocy medycznej
podczas całego czasu trwania meczu;
b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni;
c) zapewnienia odpowiednich miejsc dla widzów;
d) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw i zawodników
rezerwowych.
4. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem sprzeczna z zasadami „fair play",
etyki sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo
danej klasy rozgrywkowej, przypadki braku sportowej postawy i woli walki o
uzyskanie jak najlepszego wyniku, spowoduje przy uwzględnieniu sprawozdania
obserwatora, delegata lub innego przedstawiciela Podkarpackiego ZPN, Okręgowego
ZPN, Podokręgu piłki nożnej, wszczęcie postępowania wyjaśniającego oraz
orzeczenie z urzędu, przez odpowiednie organy następujących kar regulaminowych:
d) pozbawienie klubu lub klubów zdobytych punktów i bramek w meczu mistrzowskim;
e) nakazanie powtórzenia meczu na neutralnym boisku;
f) pozbawienie od 1-6 punktu w rozgrywkach ligowych lub orzeczenie punktów
minusowych od 1-6 w kolejnym sezonie rozgrywkowym

§ 24
Po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują załącznik do sprawozdania bez
względu na to czy wnoszą protesty czy też nie.
10. Protesty i odwołania dotyczą:
g) organizacji zawodów;
h) stanu pola gry w tym nieprawidłowego przygotowania, oznaczenia i wyposażenia;
i) opóźnionego przybycia drużyny na miejsce rozgrywania zawodów;
j) prawidłowości wypełnienia i czasu dostarczenia sprawozdania z zawodów;
k) tożsamości zawodników;
l) przebiegu zawodów oraz dyscypliny.

11. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić protesty na załączniku do
sprawozdania sędziowskiego na następujących zasadach:
c) protesty muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów,
późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane chyba że dotyczą spraw zaistniałych w
czasie trwania zawodów, wszelkie 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
zawodów treść zgłoszonych zastrzeżeń jak również wydane zarządzenia. Protesty
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 obu 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) protesty w załączniku do sprawozdania sędziowskiego muszą być czytelnie
podpisane przez kapitana i kierownika drużyny są one wolne od opłacania kaucji.
12. Protesty o których mowa w punkcie 1 mogą być zgłoszone przez klub w formie
pisemnego protestu skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki wraz z
załączonym dowodem opłacenia kaucji w wysokości 300 złotych od wszystkich klubów
oraz od osób fizycznych w ciągu 48 godzin po zakończeniu zawodów.
13. Odwołania od decyzji organów w pierwszej instancji, o których mowa w ust. 1, mogą być
wnoszone w terminie 3 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
14. W przypadku oddalenia protestu wpłacona kaucja na rzecz organu prowadzącego
rozgrywki nie podlega zwrotowi. Uzasadnienie każdorazowo należy przesłać zarówno
klubowi składającemu protest jak i przeciwnikowi.
15. Przy zgłaszaniu i rozpatrzeniu protestów obowiązuje zasada dwuinstancyjności. W
rozgrywkach prowadzonych przez Podkarpacki ZPN, OZPN lub Podokręg pierwszą
instancją jest właściwy Wydział/Komisja Gier bądź Dyscypliny a drugą instancja Komisja
Odwoławcza przy Podkarpackim ZPN.
16. Odwołania od decyzji organów pierwszej instancji wnoszone są do drugiej instancji, w terminie
14 dni, a w przypadku orzeczeń dyscyplinarnych - 7 dni, od daty doręczenia pisemnego
uzasadnienia decyzji. Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest również od wpłacenia kaucji
pieniężnej na konto Podkarpackiego ZPN w wysokości:
- 350 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 700 zł od orzeczeń innych organów –
dla
osób
fizycznych
z
wyjątkiem
kibiców,
- 200 zł – dla kibiców,
- 150 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 300 zł od orzeczeń innych organów –
dla klubów. Niezachowanie ww. terminu oraz brak wpłaty powoduje uprawomocnienie się
decyzji pierwszej instancji.

17. W przypadku braku rozstrzygnięcia protestu w ciągu 1 miesiąca stronie zainteresowanej
przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność organu pierwszej instancji
składanej bezpośrednio do organu drugiej instancji.
Organ drugiej instancji wyznacza organowi pierwszej instancji termin na rozstrzygnięcie
protestu. Nieuzasadnione niedotrzymanie wyznaczonego terminu powoduje

wystąpienie organu drugiej instancji do Zarządu Podkarpackiego ZPN o odwołanie
członków organu pierwszej instancji.
18. Decyzje podjęte przez właściwy organ drugiej instancji są ostateczne, ale mogą być
zaskarżone w trybie kasacyjnym do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach
określonych w Rozdziale VIII Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN pt. Skarga Kasacyjna.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25

1. Niniejszy regulamin obowiązuje we wszystkich rozgrywkach drużyn młodzieżowych
organizowanych przez Podkarpacki ZPN, Podokręgi PN.
a) Unifikacja- główne przepisy w poszczególnych kategoriach wiekowych stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych na sezon
2019/2020.
2. Zasady awansów i spadków na sezon 2019/2020 w wojewódzkich rozgrywkach
młodzieżowych przyjęte przez Zarząd Podkarpackiego ZPN stanowią część
Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych na sezon 2019/2020.
3. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane istotne
zmiany w niniejszym regulaminie z wyjątkiem zmian wynikających z Uchwał Zarządu
PZPN i Podkarpackiego ZPN podjętych po uchwaleniu regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio
Regulamin IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2019/2020.
5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Podkarpackiego
ZPN.
6. Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2019/2020.
7. Niniejszy regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Podkarpackiego ZPN
w Rzeszowie Uchwałą nr 64/V/2019 z dnia 24 czerwca 2019r.
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
Mieczysław Golba

Uchwała nr 65/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski Podkarpackiego ZPN na
sezon 2019/2020

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 10 i 13 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

postanawia:
1. Przyjąć Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski Podkarpackiego ZPN na sezon
2019/2020, stanowiący załącznik do uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a
Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30
www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl
Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012 1134 8953 0001
CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI
PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Sezon 2019/2020
Rzeszów, 24 czerwca 2019

Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszych
spośród wszystkich polskich drużyn piłkarskich, ubiegających się o to trofeum.
Drużyna, która zwycięży w finale Pucharu Polski na szczeblu Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej uzyskuje prawo uczestnictwa w rozgrywkach o Puchar Polski
na szczeblu centralnym w sezonie 2020/2021.
W rozgrywkach o Puchar Polski uczestniczą obowiązkowo drużyny III i IV ligi oraz
Ligi Okręgowej. Pozostałe drużyny tj. klasy A, B i C oraz drużyny niezrzeszone biorą udział
na zasadzie dobrowolności. Drużyny klasy okręgowej mogą wycofać się z rozgrywek
Pucharu Polski najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem.
Drużyny niezrzeszone, przystępując do rozgrywek Pucharu Polski, przedstawiają
pisemne oświadczenie w którym:
a. zobowiązują się do zapoznania się i przestrzegania powyższych przepisów,
b. wyznaczają osobę / osoby, które będą bezpośrednio odpowiedzialne:
finansowo i cywilnie za wszelkie kary orzeczone w pierwszym etapie przez
poszczególne Komisje Dyscypliny, a w drugim etapie
przez Wydział
Dyscypliny Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
§1
Cykl rozgrywek na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej na sezon 2019/2020
kończy się do 30 czerwca 2020 roku i ma wyłonić zwycięzcę, który weźmie udział w
rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2020/2021.
Cykl rozgrywek w sezonie 2019/2020 na szczeblu centralnym rozpoczyna się 01 lipca
2019 roku a kończy nie później niż 30 czerwca 2020roku
§2

Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem
przegrywająca odpada z dalszych rozgrywek.

pucharowym

tzn.

drużyna

§3

1. W pierwszym etapie rozgrywki prowadzone będą na terenach działania OZPN
Jarosław, Krosno oraz w Podokręgach Rzeszów-Dębica oraz Stalowa Wola .
Zakończenie pierwszego etapu rozgrywek musi nastąpić do 15 maja 2020
roku.
2. W drugim etapie udział wezmą zwycięzcy rozgrywek z pierwszego etapu z
terenu działania OZPN Jarosław i Krosno oraz zwycięzcy rozgrywek
Podokręgu Rzeszów-Dębica oraz Stalowa Wola.
3. Zestawienie par w drugim etapie będzie losowane przez Wydział Gier
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
§4
1. Czas trwania zawodów wynosi 2x45 minut.
2. W pierwszym etapie rozgrywek, w przypadku wyniku remisowego w
normalnym czasie gry organ prowadzący rozgrywki może zarządzić dogrywkę
2x15 minut lub serię rzutów karnych.. Jeżeli po dogrywce nadal będzie remis
sędzia zawodów zarządza wykonywanie rzutów karnych – według
obowiązujących przepisów.
3. Wszystkie rzuty karne muszą być wykonywane do tej samej bramki. O
wyborze bramki decyduje sędzia główny zawodów. Uznanie gola może
nastąpić tylko z rzutu bezpośredniego. Zdobyte gole z tzw. „dobitki” są
nieważne.
§5
1. Zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących przepisów gry w
piłkę nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Uchwały nr IX/140 z dnia
3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN – Przepisy o organizacji rozgrywek w piłkę nożną
(z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
2. Orzecznictwo dyscyplinarne zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do
wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu
związków piłki nożnej należy do Wydziałów/Komisji Dyscypliny Podkarpackiego ZPN,
Podokręgów, natomiast w drugim etapie do Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego ZPN.

§6
Zawody organizuje klub będący gospodarzem (w terminarzu podany na pierwszym
miejscu) i pokrywa koszty związane z organizacją zawodów z zastrzeżeniem §11 pkt.
2 . Każda drużyna jedzie na zawody na koszt własny.
§7
1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy uprawnieni do gry
w systemie extranet. Uprawnienie zawodników do rozgrywek ligowych oznacza
jednocześnie uprawnienie do udziału w rozgrywkach pucharowych.
2. W przypadku wystawienia przez Klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, mają
zastosowanie następującej zasady:
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, wówczas maksimum trzech
zawodników drużyny wyeliminowanej może grać w poszczególnym meczu w tej drużynie
swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.
b) Oznaczenie drużyny 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. 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 dyscyplinarne otrzymane w poprzednim klubie.
§8
W czasie zawodów dopuszczalna jest wymiana 6 zawodników przez cały okres
trwania zawodów, bez prawa ponownego ich powrotu na boisko. W rozgrywkach
Pucharu Polski nie mają obowiązku grać zawodnicy-młodzieżowcy.

§9
1. Żółte kartki otrzymane w meczach Pucharu Polski klub ewidencjonuje oddzielnie
tylko z rozgrywek pucharowych danej edycji rozgrywek.
2. Zawodnik, który w czasie zawodów pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą kartkę)
zostaje automatycznie ukarany:
a. przy drugim napomnieniu
- karą dyskwalifikacji w wymiarze jednego
meczu
b. przy czwartym napomnieniu
- karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch
meczów
c. przy szóstym i każdym kolejnym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze
dwóch meczów oraz karą pieniężną w wysokości 100 PLN
Zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występować w spotkaniach pucharowych
do czasu wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego
rozgrywki.

Kary o których mowa powyżej są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych.
3. Żółte kartki otrzymane w Pucharze Polski, liczą się tylko w rozgrywkach Pucharowych.
Po zakończeniu rozgrywek Pucharowych danego sezonu są anulowane. Wykonanie kary
dotyczące żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny sezon
rozgrywkowy, ale zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 50
złotych.
4. Kary za czerwone lub żółte kartki, otrzymane w Pucharze Polski na poziomie
Okręgu/Podokręgu, wykonywane są przy awansie do rozgrywek poziomu wojewódzkiego
natomiast kary otrzymane w Pucharze Polski na poziomie szczebla wojewódzkiego
wykonywane są przy awansie do rozgrywek PZPN-u (szczebel centralny).
5. Kara dyskwalifikacji nie wykonana w danej edycji rozgrywek pucharowych zostaje
przeniesiona do nowej edycji rozgrywek Pucharu Polski.
§ 10
W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązuje zasada, iż drużyna klasy niższej jest w
każdym przypadku gospodarzem zawodów na każdym szczeblu rozgrywek Pucharu
Polski, z zastrzeżeniem § 11 ust.1 W spotkaniach zespołów tej samej klasy –
gospodarza wyznacza się drogą losowania.
§ 11
1. Terminy oraz miejsca rozegrania finałów na terenie działania OZPN
Okręgów/Podokręgów o ustalają organy prowadzące rozgrywki.
2. W meczach finałowych na szczeblu działania OZPN,Podokręgów a także w finale na
szczeblu wojewódzkim dany Podokręg lub Podkarpacki ZPN może pokryć część
kosztów związanych z organizacją zawodów. Pozostałe koszty pokrywa gospodarz
zawodów, a w przypadku gry na neutralnym boisku, wszelkie koszty pokrywane są po
połowie przez obydwie drużyny.
3. Finaliści rozgrywek w mogą otrzymać nagrody finansowe ufundowane przez
Podkarpacki ZPN/Podokręg.
4. Losowania par półfinałowych na szczeblu Podk. ZPN dokona Wydział Gier
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
5. W przypadku nie przystąpienia klubu do meczu półfinałowego lub finałowego
Wojewódzkiego pucharu Polski, klub zostanie ukarany walkowerem oraz karą
finansową w wysokości 5000 złotych (pięć tysięcy złotych)
§ 12
Obsadę sędziowską w pierwszym etapie wyznaczają Kolegia Sędziów
Podkarpackiego ZPN/Podokręgów a w drugim etapie wyznacza Kolegium Sędziów
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

§ 13

1. Drużyna, która zwycięży w finale Pucharu Polski na szczeblu Podkarpackiego ZPN,
awansuje do rozgrywek szczebla centralnego
2. Za zwycięstwo w Pucharze Polski na szczeblu Podkarpackiego ZPN , drużyna
otrzymuje: puchar, złote medale(25 sztuk) dla zawodników i sztabu szkoleniowego
oraz nagrodę w wysokości 40 000 zł.
3. Za II miejsce (finalista Pucharu Polski na szczeblu Podkarpackiego ZPN), drużyna
otrzymuje srebrne medale (25 sztuk) dla zawodników i sztabu szkoleniowego oraz
nagrodę w wysokości 10 000 zł.
§ 14

Protesty w sprawie zawodów będą rozpatrywane przez Wydział/Komisje Gier w I
instancji oraz Komisję Odwoławczą Podkarpackiego ZPN w II instancji.

§ 15

6. Niniejszy regulamin obowiązuje w rozgrywkach Pucharu Polski organizowanych
przez Podkarpacki ZPN, Podokręgi PN.
7. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne
zmiany w niniejszym regulaminie z wyjątkiem zmian wynikających z Uchwał
Zarządu PZPN podjętych po uchwaleniu regulaminu.
8. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Podkarpackiego
ZPN.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio
Regulamin IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2019/2020.
10. Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2019/2020.
11. Niniejszy regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Podkarpackiego ZPN
w Rzeszowie Uchwałą nr 65/V/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
Mieczysław Golba

Uchwała nr 66/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek II Ligi Futsalu Podkarpackiego ZPN na
sezon 2019/2020
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 10 i 13 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

postanawia:
1. Przyjąć Regulamin Rozgrywek II Ligi Futsalu Podkarpackiego ZPN na sezon
2019/2020, stanowiący załącznik do uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 67/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Kolegium Sędziów
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 9 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Przyjąć Regulamin Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. –
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
KOLEGIUM SĘDZIÓW

ul. Ks. Jałowego 6 A
35-010 Rzeszów
tel. 017 853 43 25 fax. 017 853 43 30

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW
PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Czerwiec 2019
§1
Kolegium Sędziów (zwane dalej KS Podkarpackiego ZPN) jest organem wykonawczym
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, kierującym działalnością sędziów piłkarskich
zorganizowanych w Kolegiach Sędziów Okręgach i Podokręgach Związków Piłki Nożnej. KS
Podkarpackiego ZPN działa zgodnie z niniejszym Regulaminem.
§2
Pracami KS Podkarpackiego ZPN kieruje Zarząd, który składa się z Przewodniczącego
powoływanego przez Zarząd Podkarpackiego ZPN oraz do 8 Członków powoływanych przez
Zarząd Podkarpackiego ZPN na wniosek Przewodniczącego KS.
§3
KS Podkarpackiego ZPN realizuje swoje zadania poprzez:
1. Dokonywanie obsady sędziów na zawodach piłki nożnej i obserwatorów do prowadzenia
egzaminów praktycznych na meczach III ligi, IV ligi i niższych klas rozgrywkowych ,
rozgrywek młodzieżowych, gdzie organem prowadzącym rozgrywki jest Wydział Gier Podk.
ZPN, Pucharu Polski, i innych organizowanych przez Podkarpacki ZPN.
2. Wytyczanie głównych kierunków szkolenia i doskonalenia arbitrów i obserwatorów oraz
systematycznego naboru kadr sędziowskich.
3. Sprawowanie wszechstronnego nadzoru nad sędziami w przestrzeganiu Statutu PZPN,
Podkarpackiego ZPN postanowień i Regulaminów oraz Przepisów gry w piłkę nożną.
4. Dbanie o należyty poziom etyczno-moralny wśród sędziów i obserwatorów.
5. Organizowanie kursów szkoleniowych dla sędziów, obserwatorów.
6. Systematyczną współpracę z Komisjami, Wydziałami Podkarpackiego ZPN, Zarządami
Kolegiów Sędziów Okręgów i Podokręgów i innymi organizacjami sportowymi oraz
środkami masowego przekazu.
7. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi organizacjami sędziowskimi.
8. Inicjowanie i prowadzenie innej działalności zmierzającej do stałego podnoszenia poziomu
zawodów i rozwoju organizacji sędziowskiej.
9. Prowadzenie, we współpracy z innymi organami Podkarpackiego ZPN, archiwum wideo
z meczów IV ligi.
10. Realizacje programów celowych, w tym np. programu mentorskiego w zakresie zasad
określonych przez PZPN.

§5
1. Członkowie Zarządu KS Podkarpackiego ZPN na polecenie Przewodniczącego KS mogą
być delegowani na dodatkowe obserwacje.
2. Zarząd KS składa Zarządowi Podkarpackiego ZPN sprawozdanie ze swojej działalności
według potrzeb.
§6
Do kompetencji Zarządu KS PZPN należy:
1. Wytyczanie kierunków działalności sędziowskiej w zakresie szkolenia, egzaminów
praktycznych (obserwacji).
2. Nadzór nad przestrzeganiem przez sędziów Statutu PZPN, Regulaminów i postanowień
oraz Uchwał Zarządu Podkarpackiego ZPN.
3. Organizowanie kursów unifikacyjno-szkoleniowych i seminariów dla sędziów,
obserwatorów.
4. Zwrócenie szczególnej uwagi na postępy utalentowanych młodych sędziów, stanowiących
bezpośrednie zaplecze sędziów III i IV i rokujących nadzieje na prowadzenie zawodów na
najwyższym poziomie.
5. Podejmowanie działalności wychowawczej i kształtowanie postaw etyczno-moralnych
w środowisku sędziowskim, ze szczególnym uwzględnieniem działań zapobiegającym
zjawiskom patologicznym.
6. Przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi Podkarpackiego ZPN list kandydatów na
sędziów, sędzin , sędziów asystentów, oraz obserwatorów szczebla centralnego.
7. Występowanie z wnioskami o nadanie tytułów Sędziego Honorowego i Zasłużonego.
8. Zarządzanie środkami finansowymi pozyskanymi z wpłat z licencji sędziowskich.
9. Przekładanie do zatwierdzenia Zarządu Podkarpackiego ZPN list nominowanych sędziów
III i IV ligi, obserwatorów oraz mentorów.
§7
Działalność organizacji sędziowskiej w uzgodnieniu z władzami Podkarpackiego ZPN może
być sponsorowana.
§8
Zarząd Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN powołuje Centralną Komisję Szkoleniową
KS Podkarpackiego ZPN oraz inne komisje i zespoły robocze, jakie uzna za niezbędne dla
swojej działalności.

§9
Posiedzenia Zarządu KS PZPN odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem i są
protokołowane.
§ 10
1. Decyzje Zarządu KS Podkarpackiego ZPN podejmowane są w formie Uchwał.
2. Dla ważności Uchwał konieczna jest obecność, co najmniej połowy członków Zarządu KS
Podkarpackiego ZPN, w tym Przewodniczącego.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby rozstrzyga głos
Przewodniczącego.
4. Do reasumpcji Uchwały potrzebna jest większość 2/3 głosów obecnych członków Zarządu
KS Podkarpackiego ZPN.
5. Zarząd KS Podkarpackiego ZPN może podejmować Uchwały także w drodze
elektronicznej. Przewodniczący wysyła e-mailem projekt Uchwały do członków Zarządu,
którzy tą samą drogą przesyłają swą akceptację. Do podjęcia Uchwały w tym trybie potrzebny
jest udział w głosowaniu 2/3 głosów członków Zarządu.
6. Uchwały Zarządu Kolegium Sędziów dotyczące nadawania uprawnień do prowadzenia
zawodów III i IV ligi publikowane są w Komunikatach Zarządu KS Podkarpackiego ZPN na
stronie internetowej Związku po każdym sezonie.
§ 11
l.
Zasady
powoływania
i
odwoływania
obserwatorów,
ich
prawa
i obowiązki, zawarte są w Regulaminie Obserwatorów Kolegium Sędziów Podkarpackiego
ZPN, opracowywanym
przez Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN Nożnej –
aktualizowanym na każdy sezon rozgrywkowy.
2. Zasady awansu i spadku sędziów piłki nożnej zawarte są w Regulaminie Awansu i
spadków sędziów Piłki Nożnej Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej opracowywanym
przez Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN Nożnej – aktualizowanym na każdy sezon
rozgrywkowy.
3.Zasady Powoływania sędziów asystentów zawarte są w Regulaminie asystentów
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej opracowywanym
przez Kolegium Sędziów
Podkarpackiego ZPN Nożnej – aktualizowanym na każdy sezon rozgrywkowy.
4.Zasady postępowania dyscyplinarnego, rodzaj przewinień i wymiar kar, określa Regulamin
Dyscyplinarny PZPN.
5. Regulamin Obserwatorów, Mentorów,
Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN,
Regulamin Awansu i spadków sędziów Piłki Nożnej Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej,
Regulamin asystentów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, Regulamin programu

mentorskiego, opracowuje Kolegium Sędziów, a zatwierdza Zarząd Podkarpackiego Związku
Piłki Nożnej.
§ 12
1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Kolegium Sędziów
Podkarpackiego ZPN, oraz Zarządowi Podkarpackiego ZPN.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
§ 13
1. Przepisy regulaminu stosuje się odpowiednio w Kolegium Sędziów podokręgów i
Okręgów.
§ 14
Traci moc dotychczasowy „Regulamin Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN” na sezon
2018/2019.
Niniejszy „Regulamin Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN” został przyjęty przez Zarząd
Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie Uchwałą nr 67/V/2019 w dniu 24 czerwca 2019 r.
obowiązuje na sezon 2019/2020.

Uchwała nr 68/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Awansu i Spadku Sędziów Piłki Nożnej
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2019/2020

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 10 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

postanawia:
1. Przyjąć Regulamin Awansu i Spadku Sędziów Piłki Nożnej Podkarpackiego Związku
Piłki Nożnej na sezon 2019/2020. – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

ul. Ks. Jałowego 6 A
35-010 Rzeszów
tel. 017 853 43 25 fax. 017 853 43 30

Czerwiec 2019
§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej
UEFA, co jest podstawowym warunkiem przynależności Kolegium Sędziów PZPN do
powyższej Konwencji oraz „Zasad awansu i spadku sędziów II ligi KS PZPN”.
Zasady dotyczą:
a) sędziów III ligi;
b) sędziów IV ligi;
c) sędziów klasy okręgowej;
d) sędziów Klasy „A”, „B” i niższych.
2. Sędziowie III i IV ligi muszą:
a) posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
b) odznaczać się nienaganną postawą etyczno‐moralną;
c) osiągać odpowiednie oceny na prowadzonych zawodach;
d) posiadać estetyczna sylwetkę sportową i wysoką sprawność fizyczną;
e) aktywnie działać w organizacji sędziowskiej ze szczególnym uwzględnieniem
działalności szkoleniowej;
f) potwierdzenie opłaty licencyjnej zgodnie z Uchwałą nr VII/185 z dnia 20 czerwca
2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w Uchwale nr
IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich.
3. Sędziowie pozostałych klas muszą spełniać wymogi zawarte w pkt. 2 b, c ,d ,e, f.
4. Sędziowie (dotyczy wszystkich klas), nie mogą być:
a) pracownikiem, ani działaczem społecznym klubu sportowego posiadającego
sekcję piłki nożnej, ani też nie mogą otrzymywać z tego tytułu żadnych świadczeń.
b) trenerem seniorów oraz Podkarpackiej I i II ligi Juniorów starszych i młodszych,

5. Sędziowie piłki nożnej biorący udział w rozgrywkach, jako czynni zawodnicy, nie
mogą prowadzić zawodów jako sędziowie w rozgrywkach tej klasy, w której
występują jako zawodnicy.
6. O fakcie podjęcia pracy lub działalności społecznej w klubie sportowym
posiadającym sekcję piłki nożnej, sędziowie zobowiązani są do poinformowania
Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN na piśmie w ciągu siedmiu dni. Brak
zgłoszenia skutkować będzie sankcjami dyscyplinarnymi.
7. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS Popdkarpackiego ZPN ma prawo
delegować sędziów na mecze wyższej klasy, niż nominalnie im przysługująca w
danym sezonie.
§2
Postanowienia dotyczące wieku

1. Dla sędziów poszczególnych klas ustala się następujące granice wieku:
a) kandydat do II ligi w sezonie 2019/2020 wg ustaleń PZPN – jeden sędzia do 30 lat
i jeden do 35 lat;
b) kandydat na sędziego III ligi – do 35 lat (dopuszcza się możliwość powrotu
sędziego do III ligi dla sędziów, którzy wcześniej posiadali tę klasę rozgrywkową z
zastrzeżeniem nie ukończenia 35 roku życia);
c) kandydat na sędziego IV ligi – do 34 lat (dopuszcza się możliwość powrotu
sędziego do IV ligi dla sędziów, którzy wcześniej posiadali tę klasę rozgrywkową z
zastrzeżeniem nie ukończenia 34 roku życia);
d) kandydat na sędziego klasy okręgowej – do 40 lat (dopuszcza się możliwość
powrotu sędziego do klasy okręgowej dla sędziów, którzy wcześniej posiadali tę
klasę rozgrywkową z zastrzeżeniem nie ukończenia 40 roku życia).
2. Sędziowie, którzy wcześniej uzyskali awans mogą prowadzić zawody:
a) w III lidze ‐ do ukończenia 40 lat,
b) w IV lidze do ukończenia 45 lat,
c) w klasie okręgowej ‐ do ukończenia 50 lat,
d) w klasie A ‐ do ukończenia 55 lat,
e) w klasie B i niższych ‐ do ukończenia 65 lat,
f) sędziowie asystenci Ekstraklasy, I i II ligi ‐ wg ustaleń KS PZPN,

g) sędziowie asystenci w III i IV lidze ‐ do ukończenia 48 lat, w tym jeden do 33 lat,
h) sędziowie asystenci w klasie okręgowej‐ do ukończenia 50 lat, w tym jeden do 33
lat,
i) sędziowie asystenci pozostałych klas ‐ do ukończenia 58 lat, w tym jeden do 33 lat,
j) sędziowie asystenci w Podkarpackiej Lidze Juniorów (młodszych i starszych) ‐ do
ukończenia 45 lat, w tym jeden do 33 lat.
3. Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego w danym roku
kalendarzowym, a uprawnienia do prowadzenia zawodów w III i IV lidze oraz
pozostałych klasach rozgrywkowych kończą się z datą zakończenia sezonu
rozgrywkowego.
4. Sędzia, który osiąga granicę wieku w danym roku kalendarzowym, nie może
uzyskać prolongaty swoich uprawnień na następny sezon.
5. Jeżeli poza miejscami spadkowymi na liście rankingowej w swojej klasie, są
sędziowie, którzy przekroczyli granicę wieku, w danym roku kalendarzowym, po
zakończeniu sezonu zostają obligatoryjnie przesunięci do klasy niższej. Na
zwolnione przez nich miejsce Zarząd Podkarpackiego/Zarządy Okręgowych i
Podokręgowych Związków Piłki Nożnej (każdy wg posiadanych kompetencji) na
wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Podkarpackiego/Zarządów Okręgowych i
Podokręgowych Związków, może awansować kolejnych sędziów z macierzystego
OZPN‐u lub Podokręgu.
§3
Egzaminy – obserwacje

1. Na zawodach Ekstraklasy, I, II i III ligi zgodnie z ustaleniami PZPN.
2. Sędziowie IV ligi i klasy okręgowej prowadzący zawody w swojej klasie są
poddawani egzaminom praktycznym – obserwacjom. Oceny wystawiane są w skali, 5
– 10 co 0,1 pkt. zgodnie z wytycznymi KS PZPN z lutego 2016 r. Dopuszcza się
możliwość prowadzenia egzaminu praktycznego na zawodach klasy A, B sędziom
kandydatom do klasy wyższej wg ustaleń w Okręgach i Podokręgach.
3. Od wystawionych ocen przez obserwatorów nie przysługuje sędziom odwołanie.
Zespół powołany przez Zarząd KS Podkarpackiego ZPN ma prawo do anulowania
oceny obserwatora w uzasadnionych przypadkach (np. opis delegata, tajnego
obserwatora oraz ciągłego zapisu video).
4. W przypadku otrzymania przez sędziego oceny 7,4 i niższej z egzaminu
praktycznego na szczeblu III, IV ligi i klasy okręgowej, sędzia zostaje obligatoryjnie

wstrzymany
w obsadzie na 4 terminy rozgrywkowe w swojej klasie (również Pucharze Polski),
a następnie poddany praktycznemu egzaminowi komisyjnemu, po którym Zarząd KS
podejmie decyzję, co do dalszej przydatności sędziego.
5. Sędzia prowadzący zawody po raz drugi na poziomie niezadowalającym (ocena
7,4
i niższa) zostaje automatycznie przesunięty do klasy niższej. Sędziowie wszystkich
klas prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej uwzględniani
w obsadzie zawodów, natomiast prezentujący słabszy poziom rzadziej. Ilość
otrzymanych zawodów do prowadzenia nie może być kwestionowana przez
sędziego.
6. Po zakończeniu sezonu rozgrywkowego zostaje sporządzona lista ocen
wszystkich sędziów dla poszczególnych klas oddzielnie.
7. Sędzia, który zrezygnuję z prowadzenia zawodów w danej klasie rozgrywkowej lub
osiąga niezadawalające wyniki z egzaminów praktycznych (obserwacji) zostanie
przekazany do dyspozycji macierzystego KS Okręgu lub Podokręgu. W miejsce tego
sędziego Zarząd KS Podkarpackiego ZPN może powołać innego sędziego z Okręgu
lub Podokręgu.
8. Do sklasyfikowania sędziów III ligi niezbędna jest ilość 6 obserwacji w sezonie
rozgrywkowym jesień‐wiosna.
9. Do sklasyfikowania sędziego IV ligi wymagane są minimum 5 (pięć) obserwacji
w sezonie rozgrywkowym jesień – wiosna.
10. Do sklasyfikowania sędziego klasy rozgrywkowej niższej niż IV liga wymagane są
minimum 3 (trzy) obserwacje w sezonie rozgrywkowym jesień – wiosna, z tym, że:
- w przypadku sędziego klasy okręgowej wymóg ten dotyczy tylko sędziego
spełniającego kryteria do awansu;
- w przypadku pozostałych sędziów - Kolegium Sędziów Okręgowego ZPN i
Podokręgu PN może określić odmienne wymagania.
§4
Egzaminy teoretyczne i kondycyjne

1. W każdym sezonie rozgrywkowym Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN
organizuje szkolenia i egzaminy dla sędziów IV ligi. Dla sędziów klasy Okręgowej
oraz
dla
pozostałych
klas
właściwe
KS
Okręgów
i
Podokręgów:
a) W sezonie rozgrywkowym sędziowie poddawani są 2 egzaminom teoretycznym i 2

egzaminom kondycyjnym /po jednym w każdej rundzie rozgrywkowej/. Egzaminy
mają charakter konkursowy.
2. Wszystkie egzaminy mają charakter konkursowy, przy czym egzamin filmowy ma
charakter zaliczeniowy (test filmowy zawierającego 30 sytuacji boiskowych uzyskanie
min. 21 punktów tj. 70% sytuacji)
3. Zasady przeliczania punktów egzaminu teoretycznego z testu zawierającego 30
pytań dla sędziów III, IV, sędziów klasy okręgowej oraz pozostałych klas
rozgrywkowych :

Ilość
punktów

Ocena

Ilość
punktów

Ocena

Ilość
punktów

za
prawidłowe

za
prawidłowe

za
prawidłowe

odpowiedzi

odpowiedzi

odpowiedzi

Ocena

30

5,00

26,5

4,30

23

3,60

29,5

4,90

26

4,20

22,5

3,50

29

4,80

25,5

4,10

22

3,40

28,5

4,70

25

4,00

21,5

3,30

28

4,60

24,5

3,90

21

3,20

27,5

4,50

24

3,80

27

4,40

23,5

3,70

Minimum zaliczeniowe dla sędziów IV ligi wynosi 80 % punktów (24) możliwych
do uzyskania.

4. Zasady punktacji z egzaminu teoretycznego:
‐ odpowiedź pełna ‐1,0 pkt
‐ odpowiedź niepełna (w zakresie braku napomnienia) ‐0,5 pkt
‐ odpowiedź niepełna (błędna w zakresie napomnienia) ‐0,5 pkt
‐ brak zaznaczonej odpowiedzi, odpowiedź zaznaczona ołówkiem lub odpowiedź

zaznaczona i poprawiona – 0,0 pkt
‐ odpowiedź błędna (w zakresie kary zespołowej lub braku decyzji o karze
wykluczenia
z gry – 0,0 pkt
5. Sprawdzian kondycyjny.
Test składa się z 2 części:
• Test szybkości (RSA – mierzą zdolność sędziego do wykonania powtarzalnych
sprintów na dystansie 40 m).
• Test wytrzymałości (Test interwałowy - ocenia zdolność sędziego do wykonania
serii biegów o wysokiej intensywności na odcinkach 75 m, przeplatane chodem na
odcinkach 25m.
Test szybkości:
• 6 x 40m
• Przerwa pomiędzy sprintami – 60’’
• Dystans od linii startu do fotokomórki startowej – 1,5m
• Start – statyczny (Sędziowie powinni się ustawiać tak, aby stopa, którą stawiają z
przodu
dotykała „linii startowej”).
• Jeżeli sędzia nie zaliczy jednego z sześciu biegów, musi otrzymać siódmą próbę,
natychmiast po szóstym biegu.
• Jeżeli sędzia nie zaliczy dwóch z siedmiu biegów, to taki test jest niezaliczony.

Czasy dla sędziów (Limity PZPN)
Limit FIFA Top Amator A, B, C, 3 liga

6,00

4 Liga

6,10

Klasa okręgowa

6,20

Czasy dla sędzi (Limity PZPN)
Limit FIFA, Ekstraliga

6,40

I Liga

6,50

Okręgi

6,60

Test wytrzymałości
• Sędziowie pokonują wyznaczony dystans w interwale: 75 m bieg z wysoką
intensywnością oraz 25 m marsz.
• Tempo jest regulowane przez pliki dźwiękowe audio, które odpowiadają kategorii
sędziego. • Sędziowie muszą startować z pozycji stojącej.
• Sędziom nie wolno startować przed sygnałem gwizdka.
• Na końcu każdej strefy biegu, każdy sędzia musi wbiec w „strefę chodu” przed
dźwiękiem
sygnału gwizdka.
• Strefa chodu zaznaczona jest pachołkiem znajdującym się 1,5 m przed i 1,5 m za
linią 75 m. • Jeżeli sędzia nie zdąży postawić stopy w strefie chodu przed sygnałem,
otrzyma ostrzeżenie
od egzaminatora.
• Jeżeli sędzia po raz drugi nie zdąży postawić stopy w strefie chodu przed sygnałem
gwizdka, egzaminator wyklucza takiego sędziego z dalszego biegu i informuje go o
niezaliczeniu testu.

Czasy dla sędziów (Limity PZPN)

Interwał

Dystans

FIFA, Top Amator A, B, C, 3 liga

15’’/18’’

4800

4 Liga
Klasa okręgowa

15’’/20’’

4000

15’’/22’’

4000

Czasy dla sędzi (Limity PZPN)

Interwał

Dystans

FIFA, Ekstraliga

17’’/20’’

4000

I Liga

17’’/22’’

4000

Okręgi

17’’/24’’

4000

Protokół testu:
• Rozgrzewka
• 6 x 40m
• Przerwa 6’ - 8’
• Test interwałowy
• Rozbieganie

Egzamin biegowy dla sędziów kasy A i niższych
a) Test 1:
Sprint 6 x 40 metrów w odstępach 1min 20 sek (całkowity czas testu nie może
przekroczyć 8 minut) . Jedna grupa może liczyć maksymalnie do 10 sędziów.
Maksymalne czasy dla A klasa i niższych 6,8 s dla każdej z 6 prób – test
obowiązkowy
Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 40 metrów).
Jeżeli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedna dodatkową
próbę bezpośrednio po szóstym starcie z zachowaniem odstępu 1 min 20 sek.
Jeśli liczba nie zaliczonych sprintów jest większa niż 1 to sędzia nie zalicza tego
testu.
Warunkiem przystąpienia do Testu nr 2 jest zaliczenie Testu nr 1.
Test 2:
Test sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem.
Na pierwszy gwizdek prowadzącego test sędziowie muszą pokonać 150 metrów
biegiem z miejsca startu. Po czym mają oni do pokonania 50 metrów idąc. Na
kolejny sygnał gwizdka sędziowie muszą ponownie przebiec 150 metrów , po czym
następuje kolejne przejście 50 metrów. To składa się na 1 pełne okrążenie.
Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia”, którą

wyznaczają 3 pachołki (3 metry przed i 3 metry za oznaczeniem dystansu 150
metrów). Jeśli sędzia wyraźnie nie postawi jednej stopy w „strefie chodzenia”, to
obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. Za pierwszym razem otrzymuje
ostrzeżenie, za drugim zostanie wykluczony z egzaminu.
Sędziowie nie mogą startować przed sygnałem gwizdka jak również opuścić „strefy
chodzenia” przed następnym gwizdkiem.
Minimalna ilość okrążeń do zaliczenia Testu 2 w klasie Okręgowej i niższych
minimum 10 pełnych okrążeń, przy zachowaniu następujących czasów:
 Klasa A ‐ bieg 35 s, chód 40 s
 Klasa B i C bieg 35 s, chód 45 s
 Sędziowie klasy B i C powyżej 50 roku życia bieg 40 s, chód 50s
Kryteria przeliczania dystansu Testu 2 na oceny :
12 pełnych okrążeń ‐ ocena 5,00
11 pełnych okrążeń ‐ ocena 4,50
10 pełnych okrążeń ‐ ocena 4,00
6. W przypadku nie osiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansów test
sprawnościowy nie będzie zaliczony.
7. Sędziowie, którzy nie przystąpią do egzaminów (teoretycznego lub kondycyjnego)
na pierwszym i drugim egzaminie w tym w dodatkowych terminach wyznaczonych
z powodu nieobecności usprawiedliwionej, zostaną przekazani do dyspozycji
Kolegium Sędziów macierzystego okręgu lub Podokręgu.
8. Dla sędziów, którzy nie przystąpili do egzaminów (teoretycznego lub kondycyjnego
ewentualnie ulegli kontuzji w poprzednim egzaminie sprawnościowym) w pierwszym
terminie w nadzwyczajnych przypadkach losowych po pisemnym zwróceniu się przez
sędziego z wyprzedzeniem o zwolnienie, Zarząd KS może powołać sędziego na
następny wyznaczony termin. W tym przypadku wyniki uzyskane w dodatkowym
terminie będą zaliczone jak przewidują zasady spadku i awansu w pierwszym
terminie.
9. Sędzia, który nieusprawiedliwiony nie weźmie udziału w jednym z egzaminów,
zostanie przekazany do dyspozycji macierzystego KS Okręgu i Podokręgu.
10. Sędzia, który nie zaliczy jednego ze sprawdzianów w pierwszym terminie w
dwóch kolejnych egzaminach, będzie przekazany do macierzystego KS Okręgu lub
Podokręgu.

11. Sędzia, który w trakcie zdawania egzaminu sprawnościowego dozna kontuzji,
potwierdzonej przez lekarza, uniemożliwiającej mu zaliczenie tego egzaminu, może
egzamin powtórzyć, w tych samych warunkach po zgłoszeniu gotowości o
przystąpieniu do testu sprawnościowego. W tym przypadku wyniki uzyskane z
powtórzonego egzaminu sprawnościowego będą zaliczone jak przewidują zasady
spadku
i
awansu
w pierwszym terminie. Sędzia, który nie zaliczy egzaminu kondycyjny nie będzie
obsadzany na żadnej klasie rozgrywkowej do czasu zaliczenia egzaminu.
12. Wszystkie egzaminy w II terminie sędziów IV ligi i sędziów klasy okręgowej
odbywają się w terminach uzgodnionych przez Zarząd KS Podkarpackiego ZPN i pod
nadzorem Zarządu KS Podkarpackiego ZPN. W sezonie 2019/2020 egzaminy
poprawkowe dla sędziów IV ligi i sędziów klasy okręgowej odbywają się w jednym
terminie i w miejscu wyznaczonym przez Zarząd KS Podkarpackiego ZPN. W
przypadku organizowania egzaminów poprawkowych dla sędziów klasy okręgowej
przez KS macierzystego podokręgu, KS Podkarpackiego ZPN nie będzie pokrywało
kosztów organizacji egzaminu (na koszt własny sędziów).
13. Sędzia IV ligi, klasy okręgowej i A z testu teoretycznego musi uzyskać
minimum 24,0 pkt. tj. 80% prawidłowych odpowiedzi. Sędziowie klasy B i C
minimum 21,0 pkt.
14. Aby ubiegać się o awans do wyższej ligi sędzia musi uzyskać 5,00 z egzaminu
sprawnościowego interwałowego i minimum 24,00 pkt z egzaminu teoretycznego
w każdym z egzaminów.
15.Wymogi zaliczeniowe spełniają:
a/ sędziowie III i IV ligi, klasy okręgowej i A - w przypadku uzyskania oceny 5,00 z
egzaminu sprawnościowego interwałowego i 24,0 pkt z egzaminu teoretycznego
b/ sędziowie klas B i niższych- w przypadku uzyskania co najmniej 21 pkt z
egzaminu teoretycznego ( nie ma obowiązku zaliczenia biegów krótkich)
16.W przypadku nie spełnienia kryteriów zaliczeniowych przez sędziów:
• III ligi w rundzie jesiennej w miejsce opuszczającego III ligę awansuje sędzia IV ligi
zajmujący po zakończeniu poprzedniego sezonu rozgrywkowego kolejne miejsce
w rankingu;
• IV ligi w rundzie jesiennej w miejsce opuszczającego IV ligę awansuje sędzia klasy
Okręgowej z Okręgu lub Podokręgu sędziego opuszczającego tę ligę;
• podobne kryteria powinny stosować Kolegia Sędziowskie Okręgów i Podokręgów
odnośnie klasy Okręgowej i niższych;

• sędziowie nie spełniający kryteriów zaliczeniowych w egzaminach wiosennych
opuszczają swoje klasy rozgrywkowe bez możliwości podmiany, pomniejszają liczbę
sędziów spadających z danej klasy rozgrywkowej po sezonie.
17.Sędziowie, którzy ubiegają się o uzyskanie awansu do klasy wyższej mogą taki
awans osiągnąć poprzez zdanie egzaminów tylko w pierwszym terminie.
18.Sędzia powołany na kurs szkoleniowo‐egzaminacyjny musi przedłożyć komisji
egzaminacyjnej aktualne zaświadczenie lekarskie (kartę zdrowia), stwierdzające
możliwość wykonywania funkcji sędziego piłki nożnej.
§5
Sędziowie III ligi
1. Ustala się grupę sędziów III ligi na sezon 2019/2020 w ilości – 7 sędziów.
2. Po rundzie jesiennej z każdej grupy III ligi zostaną wyłonieni najlepsi sędziowie
(lub sędzia) z każdego ZPN (według ustaleń KS PZPN). Sędziowie ci w rundzie
wiosennej zostaną poddani egzaminom organizowanym przez KS PZPN (zgodnie
z regulaminem Zasad awansu i spadku sędziów Ekstraklasy, I i II ligi oraz
powoływania kandydatów na sędziów II ligi, Uchwała nr VI/155 z dnia 27 czerwca
2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.)
3. Kandydaci, którzy nie zdadzą jednego lub więcej egzaminów na szczeblu
centralnym
i którzy zostaną przekazani do dyspozycji macierzystych Kolegiów Sędziów, będą
brani pod uwagę w klasyfikacji ogólnej III ligi.
4. Sędziowie kandydaci do II ligi w przypadku nie uzyskania awansu będą brani pod
uwagę
w klasyfikacji ogólnej III ligi. (w rankingu nie liczą się oceny z obserwacji PZPN).
5. Degradacją objętych zostanie w sezonie 2019/2020 do siedmiu sędziów
z Podkarpackiego ZPN, liczba sędziów w sezonie 2019/2020 zostanie ustalona
przez Zarząd Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN przed rozpoczęciem rundy .
6. Sędziowie, którzy spadli z II ligi a spełniają warunki określone w § 2 pkt 2a
(dotyczy wieku), zostaną zaliczeni do III ligi.
§6
Sędziowie IV ligi
1. Ustala się, że w sezonie rozgrywkowym 2019/2020 IV liga liczyć będzie do 30
sędziów.
2. Dopuszcza się możliwość spadku sędziów w trakcie sezonu nie prezentujących
odpowiedniego poziomu do prowadzenia zawodów tej klasy. Na miejsce sędziów

„spadkowiczów” dopuszcza się możliwość awansu sędziego z okręgu lub podokręgu
z którego pochodził sędzia.
3. Awans do III ligi uzyska do 7 sędziów spełniających wszystkie warunki określone
w niniejszym regulaminie. W grupie awansujących może znaleźć się co najmniej
jeden
z sędziów objętych programem mentorskim.
4. Degradacją objętych zostanie po sezonie 2019/2020, do dziesięciu sędziów. O
ilości sędziów podlegających degradacji decyduje również liczba sędziów
zdegradowanych
z III ligi w limicie wieku.
§7
Sędziowie klasy okręgowej
1. Liczbę sędziów w klasach okręgowych określą od sezonu 2019/2020 Zarządy
Okręgowych ZPN i Podokręgów na wniosek KS danego Okręgu lub Podokręgu. Po
sezonie rozgrywkowym (jesień‐wiosna) ustalona zostanie lista klasyfikacyjna.
2. Awans do IV ligi uzyska do 10 sędziów spełniających wszystkie wymagania
regulaminowe dotyczące awansu. W poszczególnych Kolegiach (Rzeszów, Dębica,
Krosno, Jarosław, Stalowa Wola) gwarantuje się awans jednego sędziego.(co
najmniej jeden sędzia jeżeli uzyska pozytywna opinię Zarządu KS Podokręgu u
Okręgu.
3. Warunek dla ubiegających się o kandydowanie do IV ligi to spełnienie warunków
określonych w § 4 pkt. 17 z egzaminu teoretycznego i egzaminu sprawnościowego
w pierwszym terminie.
4. O ilości degradacji sędziów klasy okręgowej decyduje Zarząd OZPN lub
Podokręgu na wniosek KS OZPN lub Podokręgu zgodnie z listą klasyfikacyjną.
Liczba sędziów objętych degradacją może być większa w zależności od liczby
sędziów
awansujących
i spadających z lig wyższych.
§8
Pozostali sędziowie

1. Zakwalifikowanie sędziów do prowadzenia zawodów w klasie okręgowej, A, B
i niższych następuje w oparciu o przeprowadzone egzaminy w Okręgach i
Podokręgach.
2. Dopuszcza się utworzenie w Kolegiach Sędziów Okręgów i Podokręgów kategorię
„Senior” – dotyczyłaby ona sędziów powyżej 65 lat, którzy uprawnieni byliby do

prowadzenia zawodów w charakterze sędziów asystentów w rozgrywkach seniorów
w klasie B i niższych oraz głównych i asystentów w rozgrywkach młodzieżowych bez
Podkarpackiej I i II ligi.
§9
Zasady ustalania list klasyfikacyjnych
1. Dla sędziów III, IV ligi ustala Zarząd KS Podkarpackiego ZPN w oparciu o
następujące zasady:
a) Po zakończonych rundach rozgrywkowych (jesień‐wiosna) Zarząd
Podkarpackiego ZPN ustala listę klasyfikacyjną dla sędziów III i IV ligi,

KS

b) Dla klasy okręgowej i klas niższych ustalają KS Okręgów i Podokręgów,
c) Klasyfikując sędziów Zarząd KS Podkarpackiego ZPN bierze pod uwagę
następujące kryteria:

A). Umiejętności sędziego prezentowane na boisku podczas zawodów:
 analiza ocen i treści raportów obserwatorów według standardów PZPN;
 ranking obserwatorów – obejmujący cały sezon,
B). Ocena przygotowania fizycznego sędziego:
•
•

wyniki egzaminów kondycyjnych
analiza wydolności i innych parametrów uzyskanych z zapisów tętna podczas
egzaminów i treningów (w przypadkach, gdy sędziowie otrzymali stosowne
urządzenia);

•


sportowa sylwetka, poziom tkanki tłuszczowej;
podatność na kontuzje,

C). Ocena potencjału sędziego:
•
•
•
•
•

wiek sędziego;
postępy w stosunku do poprzednich sezonów;
osobowość, charyzma, kultura osobista, wykształcenie, znajomość języków
obcych;
zaangażowanie i dyspozycyjność sędziego zarówno w trakcie sezonu jak
i w okresie przygotowawczym (zawody kontrolne i inna działalność na rzecz
KS Podkarpackiego ZPN i Okręgów i Podokręgów);
Obecność na szkoleniach;

D). Znajomość Przepisów Gry w oparciu o:
•
•

wyniki przeprowadzonych egzaminów teoretycznych;
wyniki testów filmowych;

E). Przestrzeganie wysokich standardów etyczno-moralnych i regulaminowych:
•

kary dyscyplinarne, sędziowie ukarani przez Wydział Dyscypliny
Podkarpackiego ZPN karą wyższą niż upomnienie nie maja prawa uzyskać
awansu w danym sezonie rozgrywkowym;

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria Zarząd KS Podkarpackiego ZPN podejmuje
decyzje dotyczące poszczególnych sędziów: awans do wyższej klasy rozgrywkowej
pozostawienie w danej klasie rozgrywkowej lub spadek do niższej klasy
rozgrywkowej.
2. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego sędziego takiej samej oceny
z klasyfikacji po zakończeniu sezonu o miejscu sędziego decydują:
a) umiejętności sędziego prezentowane na boisku podczas zawodów, oceny
z egzaminów praktycznych (obserwacji),
b) ocena przygotowania fizycznego sędziego,
c) ocena potencjału sędziego,
d) znajomość Przepisów Gry w oparciu o egzaminy,
e) ranking obserwatorów.
3. Sędzia, który złoży rezygnację w trakcie trwania sezonu nie jest uwzględniany na
ostatecznej liście klasyfikacyjnej po zakończeniu sezonu.
4. Sporządzona przez Zarząd KS i odpowiednie Zarządy KS Okręgów i Podokręgów
wg w/w zasad lista sędziów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Podkarpackiego
ZPN i jest podstawą do awansu i spadku oraz zakwalifikowania do poszczególnych
klas rozgrywkowych.
5. Sędziowie biorący udział w „Programie Mentorskim" mogą awansować
w ciągu sezonu o dwie klasy rozgrywkowe.
6. Sędziowie wszystkich klas mogą uzyskać awans po spełnieniu wszystkich
warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
7. Awanse i spadki sędziów następują po zakończeniu całego sezonu
rozgrywkowego za wyjątkiem przypadków określonych § 9 pkt. 5, § 11 pkt. 5 i 6.

8. Od decyzji podjętych na podstawie niniejszych przepisów w sprawie awansów
i
spadków
nie
przysługuje
odwołanie.
9. O spadku decyduje końcowa lista sędziów ustalana decyzją Zarządu KS
Podkarpackiego ZPN, zgodnie z Regulaminem Awansów i Spadków 2019/2020.
Ostateczna decyzja odnośnie spadków należy do Zarządu KS.
Sędziemu od decyzji Zarządu KS Podkarpackiego ZPN nie przysługuje odwołanie.
Dotyczy to również Okręgów i Podokręgów.
10. Zakwalifikowanie sędziów do III i IV ligi zatwierdza Zarząd Podkarpackiego ZPN
na wniosek Zarządu KS, zaś do klas okręgowych i niższych Zarządy Okręgów i
Podokręgów na wniosek właściwych Kolegium Sędziów.
§ 10
Kryteria w zakresie doboru sędziów asystentów
na zawody Ekstraklasy, I, II, III i IV ligi.

1. Dobór asystentów zgodnie
z obowiązującym Regulamin
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2019/2020.

Asystentów

2. Sędziami asystentami na zawodach Ekstraklasy, I i II ligi muszą być sędziowie
zgodnie z ustaleniami KS PZPN.
3. Sędziami asystentami na zawodach III ligi muszą być sędziowie rzeczywiści.
4. Sędziowie i sędzie Ekstraklasy, I, II ligi mają obowiązek informowania KS
Podkarpackiego ZPN o obsadzie sędziów asystentów i sędziów technicznych na
każde zawody.
5. Dobór sędziów asystentów na zawody III i IV ligi przez sędziów głównych musi być
zatwierdzony przez Zarząd KS Podkarpackiego ZPN oraz Zarządy macierzystych KS
Okręgów i Podokręgów.
6. Obowiązkowo na zawodach II, III i IV ligi jeden z asystentów musi być z
Podkarpackiej grupy sędziów asystentów.
7. Asystenci I i II grupy szczebla centralnego mogą być obsadzani zgodnie z
ustaleniami KS PZPN.
8. Sędziowie i sędzie Ekstraklasy, I, II, III ligi nie mogą być obsadzani jako asystenci
na zawody I, II, III i IV ligi .
9. Sędzia IV ligi nie może być sędzią asystentem III i IV ligi.

§ 11
Postanowienia końcowe.
1. Sędziowie III ligi nie mogą być asystentami szczebla centralnego.
2. Podkarpacką Ligę Juniorów Starszych powinni prowadzić sędziowie i sędzie
Ekstraklasy, I, II, III i IV ligi, zaś Juniorów Młodszych sędziowie klasy okręgowej.
3. Dopuszcza się możliwość zaliczenia obserwacji sędziemu na meczu klasy niższej
niż jego uprawnienia pod warunkiem, że obserwacja ta zostanie przeprowadzona
przez obserwatora posiadającego uprawnienia do klasy równorzędnej sędziemu lub
wyższej.
4. Sędziowie III, IV ligi, klasy okręgowej oraz pozostałych klas rozgrywkowych mogą
być czasowo urlopowani. Zgoda na czasowe urlopowanie każdorazowo ma zawierać
następujące elementy:
‐ określić jednoznacznie długość urlopowania,
‐ określić wymogi, jakie sędzia musi spełnić, aby uzyskać prolongatę uprawnień na
nowy sezon rozgrywkowy (zaliczenie odpowiednich egzaminów),
‐ każdy czasowy brak dyspozycyjności do prowadzenia zawodów wymaga
pisemnego
zgłoszenia do Zarządu KS.
Po spełnieniu przez sędziego powyższych warunków Zarząd KS decyduje
o zakwalifikowaniu sędziego do określonej klasy biorąc pod uwagę:
a) staż sędziego,
b) wiek sędziego,
c) ilość lat prowadzenia zawodów w poszczególnych klasach rozgrywkowych,
d) perspektywa awansu.
5. W przypadku urlopowania na jedną rundę musi on być poddany egzaminowi
praktycznemu na minimum 3 zawodach – bez prawa awansu.
6. Sędzia może być przesunięty przez Zarząd Podk. ZPN, na wniosek Zarządu
Kolegium Sędziów Podk. ZPN,do klasy niższej lub pozbawiony uprawnień, jeżeli:
a) otrzyma dwa razy ocenę 7,4 i niższą,
b) naruszy normy etyczno‐moralne,

c) nie wykazuje niezbędnego zdyscyplinowania,
d) nie uczestniczy aktywnie w działalności organizacyjno‐szkoleniowej w Kolegium
Sędziów,
e) nie prowadzi zawodów ponad jeden rok w danej klasie rozgrywkowej,
f) nie przestrzega regulaminów i postanowień Podkarpackiego ZPN,
g) nie prezentuje odpowiedniego poziomu do prowadzenia danej klasy rozgrywkowej.
7. Wprowadza się zakaz wcześniejszego kontaktu (przed zawodami), sędziów
z przedstawicielami klubów rozgrywających zawody na które został delegowany.
Naruszenie powyższego zakazu spowoduje automatyczne odsunięcie sędziego od
prowadzenia zawodów na okres nie krótszy niż 1 miesiąc. Niezależnie od tego
sprawa zostanie przekazana do Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego ZPN w
Rzeszowie oraz odpowiedniej Komisji Dyscypliny Okręgów i Podokręgów.
8. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego lub osobistego
sędziego
z obserwatorem i odwrotnie przed wyznaczonymi zawodami.
9. Zabrania się wspólnych wyjazdów, powrotów sędziów z obserwatorem „na” i „z”
wyznaczonych zawodów.
10. Obserwatorów obowiązują wytyczne KS PZPN z lutego 2016 roku dotyczące
praw
i obowiązków obserwatorów. Omówienie meczu przez obserwatora, ocena sędziego
następuje po zakończonych zawodach. Po omówieniu obserwator może podać
ocenę sędziemu ustnie w formie ogólnej (nie punktowej).
11. Sędziowie i obserwatorzy mają obowiązek opuścić miejsce odbywania zawodów
do
60 minut od chwili wejścia do szatni po zakończonych zawodach.
12. Sędziowie i sędzie Ekstraklasy, I, II, III ligi mogą być obsadzani, jako główni na
zawody IV ligi, klasy okręgowej i A klasy seniorów oraz niższych.
13. Sędziowie wszystkich klas rozgrywkowych nie będą informowani indywidualnie
o wyznaczonych zawodach. O tym, jakie zawody mają poprowadzić i kiedy, mają
obowiązek dowiedzieć się podczas szkoleń, na stronie internetowej, systemie
EXTRANET oraz od kierowników obsady.
14. Sędziowie wszystkich klas rozgrywkowych nie będą informowani indywidualnie
o wyznaczonych terminach egzaminów i szkoleń. Informacje te mają obowiązek
uzyskać podczas szkoleń, na stronie internetowej oraz od kierowników grup
szkoleniowych.

15. Każdy sędzia, który otrzyma propozycję korupcyjną zobowiązany jest do
sporządzenia odręcznej notatki o zajściu i powiadomienie do 1 godziny
Przewodniczącego KS Podkarpackiego ZPN oraz Prezesa Podkarpackiego ZPN.
16. Obsada sędziowska wszystkich klas rozgrywkowych jest jawna dla władz
Podkarpackiego ZPN.
17. Zabrania się sędziowania sędziemu meczy gdzie występuje w drużynie osoba
bliska sędziemu w rozumieniu Kodeksu Karnego art. 115 § 11 .
18. Naruszenie powyższych zakazów spowoduje automatyczne odsunięcie sędziów,
obserwatora od prowadzenia i obserwowania zawodów na okres nie krótszy niż 1
miesiąc oraz sankcje dyscyplinarne zgodnie z regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
19. Prezes Podkarpackiego ZPN, Prezesi OZPN i Podokręgów maja prawo
w uzasadnionych przypadkach do zmiany obsady o ile wymaga to dobro Związku,
Okręgu, Podokręgu, informując Przewodniczących właściwych Kolegiów Sędziów.
20. Sędziowie futsalu mogą brać udziału w "Programie Mentorskim”.
21. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Podkarpackiego ZPN.
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
§ 12
Traci moc dotychczasowy „Regulamin awansu i spadku sędziów piłki nożnej
Kolegium
Sędziów Podkarpackiego ZPN” na sezon 2018/2019.
Niniejszy „Regulamin spadku i awansu” został przyjęty przez Zarząd Podkarpackiego
ZPN w Rzeszowie Uchwałą nr 68/V/2019 w dniu 24 czerwca 2019 r. obowiązuje na
sezon 2019/2020.

Uchwała nr 69/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Obserwatorów Kolegium Sędziów
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2019/2020

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 10 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Przyjąć Regulamin Obserwatorów Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej na sezon 2019/2020. – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

ul. Ks. Jałowego 6 A
35-010 Rzeszów
tel. 017 853 43 25 fax. 017 853 43 30

Rzeszów, czerwiec 2019r.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej UEFA.
2. Obserwatora Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej powołuje Zarząd Podkarpackiego
ZPN na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN, nadając mu
jednocześnie uprawnienia na dany sezon rozgrywkowy do określonej klasy.
Obserwatorami Podkarpackiego ZPN, są również osoby posiadające uprawnienia do
obserwacji na szczeblu centralnym (Ekstraklasy, I, II liga) na dany sezon
rozgrywkowy po zatwierdzeniu przez Zarząd Podkarpackiego ZPN.
3. Ilość obserwatorów na dany sezon do III, IV i V ligi ustala Zarząd Kolegium Sędziów.
4. W sezonie 2017/2018 ilość obserwatorów będzie wynosić:
a) w III lidze do 10 osób,
b) w IV lidze do 10 osób,
c) w V lidze do 10 osób,
d) w klasach niższych wg decyzji KS poszczególnych Okręgów i Podokręgów,
5. Funkcję Obserwatora Podkarpackiego ZPN może sprawować osoba posiadająca
między innymi:
 Zaliczony egzamin teoretyczny,
 Bardzo dobrą znajomość Przepisów gry w piłkę nożną,
 Predyspozycje pedagogiczne,
 Umiejętność prowadzenia egzaminu praktycznego,
 Wieloletnie doświadczenie sędziowskie,
 Umiejętność prawidłowej oceny sędziego odzwierciedlona w arkuszu
obserwatora,
 Aktywnie uczestnicząca w działalności macierzystego Kolegium Sędziów,
szczególnie w zakresie szkolenia,
 Uczestnicząca we wszystkich formach szkoleń organizowanych przez KS
Podkarpackiego ZPN,
 Wykazująca się należytą dyspozycyjnością przy obsadzie zawodów.
6. Obsada na zawody:
 Obserwatora na zawody Ekstraklasy, I i II ligi deleguje Kolegium Sędziów
PZPN,



Obserwatora na zawody III ligi deleguje Przewodniczący Kolegium Sędziów
Podkarpackiego ZPN i informuje pozostałe Związki o obsadzie danego
obserwatora na 10 dni przed dana kolejką,
 Obserwatora na zawody IV ligi deleguje Przewodniczący Kolegium Sędziów
Podkarpackiego ZPN,
 Obserwatora na zawody klasy okręgowej i niższych delegują Przewodniczący
Kolegiów Sędziów Okręgów i Podokręgów,
7. Obsada obserwatorów wszystkich klas jest jawna.
 Na wybrane mecze w uzasadnionych przypadkach będą wysyłani dodatkowi
obserwatorzy. O tym, na jakie zawody będą delegowani decydować ma
Przewodniczący Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN.
8. Częstotliwość delegowania obserwatora na zawody piłkarskie leży w gestii
Przewodniczącego Kolegium Sędziów i nie podlega roszczeniom ze strony
obserwatora.
9. Koszty delegacji obserwatorów na zawody piłkarskie IV i V pokrywane będą ze
środków pozyskanych z opłat licencyjnych sędziów oraz środków Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej.
§2
Warunki i kryteria, jakie powinien spełniać kandydat na obserwatora.
1. Wiek Obserwatora ustala się w granicach 35-65 lat. W uzasadnionych przypadkach,
na wniosek Kolegium Sędziów, Zarząd Podkarpackiego ZPN może nadać uprawnienia
obserwatora na szczeblu Okręgu lub Podokręgu nie spełniającego kryterium
minimalnego lub maksymalnego wieku. Kandydat ten musi prezentować nienaganną
postawę etyczno-moralną, aktywnie uczestniczyć w działalności organizacji
sędziowskiej, szczególnie w szkoleniu.
2. Wykształcenie minimum średnie we wszystkich ligach.
3. Niekaralność, w tym dyscyplinarna w organizacji sędziowskiej.
4. Prowadzenie w charakterze sędziego piłki nożnej zawodów przez okres dziesięciu lat.
5. Bardzo dobra znajomość Przepisów gry w piłkę nożną, ich interpretacji, w tym
postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz obowiązujących Regulaminów
Zarządu Podkarpackiego ZPN.
6. Obserwator ma obowiązek poddawać się egzaminom teoretycznym dwa razy
w sezonie rozgrywkowym, przed rundą jesienną i wiosenną, jak również czynnie
uczestniczyć w życiu organizacji sędziowskiej.
7. Zakaz jakiejkolwiek działalności w klubach piłkarskich.
8. Zakwalifikowanie obserwatora do klasy, którą prowadził, jako sędzia główny może
nastąpić po roku prowadzenia obserwacji w klasie niższej.
9. Obserwatorzy, których osoby najbliższe (w rozumieniu Kodeksu Karnego) są
sędziami piłki nożnej nie mogą prowadzić obserwacji w tych klasach rozgrywkowych,
do których mają uprawnienia ci sędziowie.
10. Obserwator jest zobowiązany przestrzegać obowiązków i stosować kryteria oceny
zawarte w wytycznych PZPN dla obserwatorów z lutego 2016 roku.
11. Wnioski w sprawie kandydatów na obserwatorów składane są przez Kolegia
Sędziowski Okręgu/Podokręgu do KS PodkarpackiegoZPN. Wnioski kandydatów na
obserwatorów IV ligi ubiegających się po raz pierwszy muszą zawierać przebieg
kariery sędziego, potwierdzoną kserokopię wykształcenia przez Przewodniczącego KS
oraz kopie arkuszy obserwacji (tylko z klasy okręgowej) z ostatnich 12 miesięcy
z macierzystego KS.

§3
Postanowienia szczegółowe
1. Obserwatorem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej może być tylko sędzia piłki
nożnej. Obserwatorem III i IV ligi może być były sędzia główny piłkarski, który
prowadził zawody na tym szczeblu rozgrywek lub wyżej. Obserwatorem III i IV ligi
może być również były sędzia asystent Ekstraklasy i I ligi, jak również byli sędziowie
Związku zasługujący swoją pracą dla organizacji na wyróżnienie.
2. Obserwatorem IV ligi może zostać czynny sędzia, który jest sędzią Ekstraklasy lub I
ligi.
3. Egzamin teoretyczny składa się z stu pisemnego zawierającego 30 pytań, który ma
charakter zaliczeniowy (uzyskanie 24 punktów tj. 80% pytań) – dotyczy
obserwatorów wszystkich klas rozgrywkowych,
4. Nadzór nad egzaminami obserwatorów sprawuje Zarząd Kolegium Sędziów
Podkarpackiego ZPN.
5. Obserwator może być okresowo urlopowany. O zaliczeniu obserwatora po urlopie do
grona obserwatorów wraz ze złożeniem niezbędnego w tym celu sprawdzianu
teoretycznego decyduje Zarząd KS Podkarpackiego ZPN.
6. Zaliczenie egzaminu jest jednym z warunków nadania uprawnień obserwatora, nie
stanowi jednak automatycznie o nadaniu uprawnień obserwatora na dany sezon
rozgrywkowy.
7. Zarządy Kolegiów Sędziów Okręgów i Podokręgów przedstawiają listy kandydatów
na obserwatora.
8. Zarząd KS zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy zgłaszanych kandydatów na
obserwatorów.
9. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie egzaminów jest:
a) Obserwatorów wszystkich klas – Zarząd Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN
oraz Przewodniczący Komisji Szkoleniowej Podkarpackiego ZPN.
10. Uprawnienia na dany sezon rozgrywkowy dla obserwatorów nadaje Uchwałą, Zarząd
Podkarpackiego ZPN, na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów.
11. Decyzje w sprawie zakwalifikowania obserwatora do poszczególnych klas
rozgrywkowych nie podlegają odwołaniu.
12. Uprawnienia obserwatora wygasają:
 Po zakończeniu rundy,
 Po przekroczeniu 65 roku życia w danym roku kalendarzowym, do
zakończenia danej rundy rozgrywkowej z zastrzeżeniem §2 pkt. 1a.
 Po złożeniu rezygnacji,
 W wyniku nie zastosowania się do przepisów i postanowień PZPN
i Podkarpackiego ZPN,
 Po podjęciu decyzji przez władze dyscyplinarne PZPN i Podkarpackiego ZPN,
13. Obowiązkiem obserwatorów jest składanie Arkuszy obserwacji z ocenami
adekwatnymi do sytuacji boiskowych do 48 godzin po zakończonych zawodach
w systemie EXTRANET (wszystkie ligi).
14. W uzasadnionych, nadzwyczajnych przypadkach kandydata na obserwatora III, IV i V
ligi można zwolnić z udziału w szkoleniu oraz ze złożenia sprawdzianu w pierwszym
terminie. Nie zwalnia to jednak obserwatora od złożenia egzaminu w terminie
dodatkowym, wyznaczonym przez Zarząd KS Podkarpackiego ZPN.
15. Obserwatorom wymienionym w § 3 pkt. 2 zalicza się egzamin złożony na szczeblu
centralnym.
16. Zalecenia do bezwzględnego przestrzegania:



Zakaz jakiegokolwiek wcześniejszego kontaktu przed zawodami, tak
telefonicznego jak i osobistego obserwatora z sędziami i odwrotnie,
 Zakaz jakiegokolwiek wcześniejszego kontaktu przed zawodami tak
telefonicznego jak i osobistego z przedstawicielami klubów rozgrywających
zawody, na które został wyznaczony,
 Obserwator nie powinien wtrącać się w sprawy sędziowskie przed zawodami
oraz po rozpoczęciu meczu i nie powinien przeszkadzać sędziom
w koncentracji przed zawodami oraz podczas przerwy,
 Tylko w nadzwyczajnych przypadkach obserwator może wykorzystać przerwę
w meczu do omówienia z sędziami ciężkich incydentów,
 Po zakończonych zawodach obserwator omawia z sędziami zawody. Po ich
omówieniu może podać ocenę sędziemu ustnie w formie ogólnej (nie
punktowej),
 Zabrania się przyjmowania prezentów, wspólnych wyjazdów, powrotów tym
samym samochodem, wspólnych obiadów czy kolacji sędziami,
 Obserwator zobowiązany jest do przybycia na miejsce rozgrywania zawodów,
co najmniej 30 minut przed ich rozpoczęciem,
 Po zakończonych zawodach obserwator ma obowiązek podać sms-em
Przewodniczącemu KS zaraz po wyjściu z szatni sędziowskiej ocenę sędziego
głównego niezależnie od jej wysokości oraz asystenta w przypadku oceny 6.9
lub niżej dot. zawodów III i IV ligi. Ocena ta musi być identyczna jak
w Arkuszu obserwacji.
 Obserwator powinien opuścić szatnię sędziowską nie później niż 60 minut po
zakończonych zawodach.
17. Analiza arkuszy obserwacji podlega Przewodniczącemu Komisji Oceny
Arkuszy Obserwatorów Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN.
18. Kontrolę nad analizą o której mowa w pkt 15 dot. obserwacji :
 w III i IV lidze, sprawuje Przewodniczący KS Podkarpackiego ZPN lub
osoba przez niego upoważniona.
 w klasach niższych, sprawują Przewodniczący właściwych KS Okręgów lub
Podokręgów lub osoby przez nich upoważnione..
19. Do obowiązków obserwatora należy po zakończeniu rundy jesiennej i po zakończeniu
sezonu, przesłać w ciągu 7 dni na adres Podkarpackiego ZPN, 35-510 Rzeszów ul.
Ks. Jałowego 6 A lub emailem na wskazany adres ranking sędziów obserwowanych
z ewentualnymi uwagami dotyczącymi miejsca w rankingu.
20. Obowiązkiem każdego obserwatora jest czynny udział w egzaminach i szkoleniach
oraz informowanie się na bieżąco o ich terminach. Obserwatorzy wszystkich klas
rozgrywkowych nie będą informowani indywidualnie o wyznaczonych terminach
egzaminów i szkoleń. Informacje te będą podawane na stronie Podkarpackiego ZPN
i macierzystych KS oraz podczas szkoleń w macierzystych Kolegiach Sędziowskich.
21. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu skutkuje sankcjami dyscyplinarnymi.
§4
Postanowienia końcowe
1. Zarząd Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN wnioskuje do KS PZPN o powołanie
obserwatora na szczebel centralny.

2. Częstotliwość delegowania obserwatorów na zawody piłkarskie leży gestii Kolegium
Sędziów i nie podlega roszczeniom ze strony obserwatora ani jego macierzystego
Okręgu lub Podokręgu.
3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Podkarpackiego
ZPN.
4. Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia.
§5
1.Traci moc Regulamin Obserwatorów obowiązujący w sezonie 2018/2019 r.
2.Niniejszy Regulamin Został przyjęty przez Zarząd Podkarpackiego ZPN w dniu 24
czerwca 2019 r. Uchwałą nr 69/V/2019 i obowiązuje na sezon 2019/2020.

Uchwała nr 70/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Asystentów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na
sezon 2019/2020

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt.10 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

postanawia:
1. Przyjąć Regulamin Asystentów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na sezon
2019/2020. – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

ul. Ks. Jałowego 6 A
35-010 Rzeszów
tel. 017 853 43 25 fax. 017 853 43 30

Czerwiec 2019

§1
Postanowienia ogólne
1. Każdy sędzia II, III, IV ligi zobowiązany jest do podania listy swoich
asystentów do osób odpowiedzialnych za PGA.
2. Liczba sędziów asystentów sędziego głównego IV ligi to 2, sędziego
III ligi to 2.
3. Sędzia Szczebla Centralnego sędziujący na poziomie III lub IV ligi
zobowiązany jest do korzystania z asystentów należących do PGA.
4. Kandydat na sędziego asystenta Grupy Podkarpackiej musi spełniać
następujące wymagania:
a. posiadać minimum średnie wykształcenie lub kontynuować naukę,
b. posiadać odpowiednią sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
c. odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną,
d. działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej,
szczególnie w zakresie szkolenia,
e. osiągać pozytywne oceny na prowadzonych zawodach,
f. nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym żadnego
klubu sportowego posiadającego sekcję piłki nożnej,
g. musi być sędzią rzeczywistym,
h. wiek sędziego, asystenta ustala się do 48 lat (zaleca się
podawanie jak najmłodszych sędziów),
i. z dwójki asystentów delegowanych na mecz jeden musi być
poniżej 33 roku życia,
j. sędzia IV i wyższej ligi nie może być asystentem PGA.
k. sędzia główny może korzystać wyłącznie z asystentów należących
do PGA,
5. Lista asystentów będzie przesłana do każdego sędziego głównego
przed rozpoczęciem sezonu (uzupełniana i korygowana w trakcie
sezonu).
§2
Egzaminy
1. Egzamin teoretyczny.
a. egzaminy teoretyczne mają charakter zaliczeniowy,
b. egzaminy odbywają się minimum 1raz w sezonie – sesja jesienna
lub wiosenna,
c. minimum zaliczeniowe dla testu teoretycznego wynosi 80%,
d. nie poddanie się egzaminowi teoretycznemu bez pisemnego
usprawiedliwienia spowoduje skreślenie z listy asystentów,

e. sędzia, który nie uczestniczył w egzaminie teoretycznym z powodu
przypadku losowego (usprawiedliwiona nieobecność) przystąpi do
egzaminu podczas posiedzenia Zarządu Kolegium Sędziów
Podkarpackiego ZPN w wyznaczonym przez Komisję Szkoleniową
terminie,
f. nie zaliczenie testu teoretycznego spowoduje odsunięcie w
obsadzie do czasu zaliczenia egzaminu, na zawodach II, III, IV ligi
oraz Podkarpackiej Ligi Juniorów.
2. Egzamin kondycyjny
a. sędzia asystent ma obowiązek zaliczyć egzaminy kondycyjne,
b. nie poddanie się egzaminowi kondycyjnemu bez pisemnego
usprawiedliwienia spowoduje skreślenie z listy asystentów,
c. sędzia, który nie uczestniczył w egzaminie kondycyjnym z powodu
przypadku losowego (usprawiedliwiona nieobecność) przystąpi do
egzaminu w wyznaczonym przez Komisję Szkoleniową terminie,
3. Egzaminy praktyczne – obserwacje
a. do średniej ocen zalicza się wszystkie obserwacje asystenta na
zawodach II , III i IV ligi,( jeżeli takowe wystąpiły),
b. uzyskanie przez asystenta oceny poniżej 7,4 podczas egzaminu
praktycznego powoduje wstrzymanie na 2 kolejki w obsadzie na
zawody.
4. Praca pisemna
a. każdy Asystent zobowiązany jest do napisania pracy zgodnie z
wytycznymi komisji szkoleniowej i wg zadanych tematów. Praca
ma charakter zaliczeniowy,
b. nie nadesłanie pracy w wyznaczonym terminie
powoduje
wstrzymanie w obsadzie II, III, IV ligi oraz Podkarpackiej Ligi
Juniorów( I, II Liga) do końca sezonu,
c. nie zaliczenie pracy powoduje wstrzymanie w obsadzie na miesiąc
na zawody II, III, IV ligi oraz Podkarpackiej Ligi Juniorów,
d. Prace mają być przesłane drogą elektroniczną (e-mail) do
wyznaczonych koordynatorów PGA.
§3
Zasady ustalania listy asystentów ( rankingowa)

1. Lista asystentów (rankingowa ) ustalana jest po zakończeniu rundy
jesiennej (informacyjnie) i na zakończenie sezonu jako lista końcowa.
Lista końcowa przekazywana jest przez osoby odpowiedzialne za
PGA do akceptacji przez Zarząd Kolegium Sędziów Podkarpackiego
ZPN.
2. Końcowe listy rankingowe po sezonie zostają przekazane do
Zarządów
Kolegium Sędziów poszczególnych Okręgów i Podokręgów oraz
odpowiednich sędziów głównych. Na ich podstawie podejmują one
decyzję
o ewentualnych zmianach personalnych na liście. Listy mają być
przekazane
do osób odpowiedzialnych za PGA
rozpoczęciem
rozgrywek.

na dwa tygodnie przed

3. Do ustalenia ogólnej oceny końcowej asystenta przyjmuje się sumę:
a. średniej z testów teoretycznych
b. średniej z testów kondycyjnych
c. ewentualną ujemną ocenę za niezliczoną pracę pisemną,
d. w przypadku uzyskania tej samej oceny końcowej o miejscu w
rankingu decydują w kolejności:
1) wyższa średnia z egzaminu teoretycznego,
2) wyższa średnia z egzaminu kondycyjnego,
3) ocena potencjału sędziego tj. :
• wiek sędziego;
• postępy w stosunku do poprzednich sezonów;
• osobowość, charyzma, kultura osobista, wykształcenie, znajomość
języków obcych;

• zaangażowanie i dyspozycyjność sędziego zarówno w trakcie
sezonu
jak
i w okresie przygotowawczym (zawody kontrolne i inna działalność
na
rzecz KS Podkarpackiego ZPN i Okręgów i Podokręgów);
• obecność na szkoleniach;

§4
Postanowienia końcowe
1. Aby zostać sklasyfikowanym, sędzia asystent musi:
a. spełnić wszystkie wymogi powyższego Regulaminu,
b. zaliczyć dwa egzaminy teoretyczne,
c. zaliczyć dwa egzaminy kondycyjne,
d. przesłać w ustalonym terminie i zaliczyć pracę pisemną,
2. W przypadku, gdy KS Podkarpackiego ZPN będzie miało możliwość
zgłoszenia kandydata do listy asystentów Szczebla Centralnego to
nastąpi to według poniższych zasad:
a. Jeżeli sędzia główny ( II ligi lub awansujący do II ligi ) będzie miał
możliwość zgłoszenia kandydatury sędziego asystenta na listę
Szczebla Centralnego – to powinien to być asystent najwyżej
sklasyfikowany z danego Okręgu lub Podokręgu sędziego
głównego,
b. W przypadku braku awansu sędziego do II ligi, a możliwości
zgłoszenia asystenta na Szczebel Centralny o udziale w egzaminie
dla kandydatów na asystentówSzczebla Centralnego decyduje Zarząd
KS Podkarpackiego ZPN,
3. Uzupełnienie ( dodanie ) sędziego do listy asystentów następuje na
wniosek sędziego głównego awansującego do IV lub III ligi, decyzją
Zarządu Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN,
4. Spadek sędziego z IV lub III ligi nie powoduje skreślenia sędziów
asystentów z listy.
5. Decyzje dotyczące interpretacji niniejszego Regulaminu podejmuje
Zarząd Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN.
§5

1. Traci moc Regulamin Asystentów Podkarpackiego ZPN obowiązujący
w sezonie 2018/2019 r.
2. Niniejszy Regulamin Został przyjęty przez Zarząd Podkarpackiego
ZPN w dniu 24 czerwca 2019 r. Uchwałą nr 70/V/2019 i obowiązuje na
sezon 2019/2020.

Uchwała nr 71/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Mentorów Kolegium Sędziów Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej na sezon 2018/2019.

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 10 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Przyjąć Regulamin Mentorów Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej na sezon 2019/2020. – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

ul. Ks. Jałowego 6 A
35-010 Rzeszów
tel. 017 853 43 25 fax. 017 853 43 30

Rzeszów, czerwiec 2019 r.
§1
Postanowienia ogólne
10. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej UEFA.
11. Mentora Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej powołuje i odwołuje Zarząd
Podkarpackiego ZPN na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN,
nadając mu jednocześnie uprawnienia na dany sezon rozgrywkowy.
12. Ilość mentorów na dany sezon ustala Zarząd Kolegium Sędziów.
13. Funkcję Mentora Podkarpackiego ZPN może sprawować osoba posiadająca między
innymi:
 Bardzo dobrą znajomość Przepisów gry w piłkę nożną,
 Predyspozycje pedagogiczne,
 Umiejętność prowadzenia egzaminu praktycznego,
 Wieloletnie doświadczenie sędziowskie,
 Umiejętność prawidłowej oceny sędziego.
 Aktywnie uczestnicząca w działalności macierzystego Kolegium Sędziów,
szczególnie w zakresie szkolenia,
 Uczestnicząca we wszystkich formach szkoleń organizowanych przez KS
Podkarpackiego ZPN,
 Wykazująca się należytą dyspozycyjnością przy obsadzie zawodów.
14. Obsada na zawody:
 Mentora na zawody Ekstraklasy, I i II ligi deleguje Kolegium Sędziów PZPN,
 Mentora na zawody deleguje Przewodniczący Programu Mentorskiego
15. Obsada Mentorów wszystkich klas jest jawna.
16. Częstotliwość delegowania Mentora na zawody piłkarskie leży w gestii
Przewodniczącego Programu Mentorskiego i nie podlega roszczeniom ze strony
Mentora.
17. Koszty delegacji Mentora na zawody piłkarskie IV i V i pozostałych klas pokrywane
będą ze środków pozyskanych z Polskiego Związku Piłki Nożnej.
§2
Warunki i kryteria, jakie powinien spełniać kandydat na mentora.
12. Wiek Mentora ustala się w granicach 35-70 lat. W uzasadnionych przypadkach, na
wniosek Kolegium Sędziów, Zarząd Podkarpackiego ZPN może nadać uprawnienia
mentora na szczeblu Okręgu lub Podokręgu nie spełniającego kryterium minimalnego
lub maksymalnego wieku. Kandydat ten musi prezentować nienaganną postawę
etyczno-moralną, aktywnie uczestniczyć w działalności organizacji sędziowskiej,
szczególnie w szkoleniu.
13. Wykształcenie minimum średnie we wszystkich ligach.
14. Niekaralność, w tym dyscyplinarna w organizacji sędziowskiej.
15. Prowadzenie w charakterze sędziego piłki nożnej zawodów przez okres dziesięciu lat.
16. Bardzo dobra znajomość Przepisów gry w piłkę nożną, ich interpretacji, w tym
postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz obowiązujących Regulaminów
Zarządu Podkarpackiego ZPN.
17. Zakaz jakiejkolwiek działalności w klubach piłkarskich.

18. Mentor jest zobowiązany przestrzegać obowiązków i stosować kryteria oceny
sędziego zawarte w wytycznych PZPN dla mentorów.
§3
Postanowienia szczegółowe
22. Nadzór nad Mentorami sprawuje Zarząd Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN.
23. Zarządy Kolegiów Sędziów Okręgów i Podokręgów przedstawiają listy kandydatów
na mentora.
24. Zarząd KS zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy zgłaszanych kandydatów na
mentorów.
25. Uprawnienia mentora wygasają:
 Po zakończeniu sezonu rozgrywkowego,
 Po złożeniu rezygnacji,
 z chwilą odwołania przez Zarząd Podk. ZPN z funkcji mentora ; odwołanie
następuje na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Podk. ZPN z powodu nie
stosowania się przez mentora do przepisów i postanowień PZPN
i Podkarpackiego ZPN,
 z chwilą orzeczenia przez organy jurysdykcyjne
prawomocnej kary
dyscyplinarnej.
26. Obowiązkiem menora jest składanie Arkuszy Mentora do 48 godzin po zakończonych
zawodach do Przewodniczącego Programu Mentorskiego.
27. Zalecenia do bezwzględnego przestrzegania:
 mentor nie powinien wtrącać się w sprawy sędziowskie przed zawodami oraz
po rozpoczęciu meczu i nie powinien przeszkadzać sędziom
w koncentracji przed zawodami oraz podczas przerwy,
 Po zakończonych zawodach mentor omawia z sędziami zawody.
 Zabrania się przyjmowania prezentów, wspólnych wyjazdów, powrotów tym
samym samochodem, wspólnych obiadów czy kolacji sędziami,
 Mentor zobowiązany jest do przybycia na miejsce rozgrywania zawodów, co
najmniej 30 minut przed ich rozpoczęciem,
 Menor powinien opuścić szatnię sędziowską nie później niż 60 minut po
zakończonych zawodach.
28. Obowiązkiem każdego Mentora jest czynny udział w egzaminach i szkoleniach oraz
informowanie się na bieżąco o ich terminach. Mentorzy nie będą informowani
indywidualnie o wyznaczonych terminach szkoleń. Informacje te będą podawane na
stronie Podkarpackiego ZPN i macierzystych KS oraz podczas szkoleń w
macierzystych Kolegiach Sędziowskich.
29. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu skutkuje sankcjami dyscyplinarnymi.
§4
Postanowienia końcowe
5. Częstotliwość delegowania Mentora na zawody piłkarskie leży gestii Kolegium
Sędziów i nie podlega roszczeniom ze strony mentora ani jego macierzystego Okręgu
lub Podokręgu.
6. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Podkarpackiego
ZPN.

7. Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia.
§5
Traci moc Regulamin Mentorów obowiązujący w sezonie 2018/2019 r.
Niniejszy Regulamin Został przyjęty przez Zarząd Podkarpackiego ZPN w dniu 24
czerwca 2019r.Uchwałą nr 71/V/2019 i obowiązuje na sezon 2019/2020.

Uchwała nr 72/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Mentorskiego Kolegium Sędziów
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2019/2020
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 10 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Przyjąć Regulamin Programu Mentorskiego Kolegium Sędziów Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej na sezon 2019/2020. – stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

ul. Ks. Jałowego 6 A
35-010 Rzeszów
tel. 017 853 43 25 fax. 017 853 43 30

Rzeszów, czerwiec 2019 r.
§1

ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU MENTORSKIEGO
1. Głównym celem programu mentorskiego jest:
a) wyszukiwanie zdolnych i utalentowanych sędziów na wszystkich
poziomach rozgrywek,
b) rozwijanie i kształtowanie umiejętności sędziowskich,
c) podnoszenie poziomu sędziowania,
d) mobilizacja i pomoc młodym sędziom w doskonaleniu i
podnoszeniu własnych kwalifikacji.
2. Uczestnicy programu muszą funkcjonować na zasadach:
 dobrowolności – zarówno sędzia jak i mentor nie mogą czuć się
przymuszeni do udziału w programie,
 dopasowania opartego na wzajemnym zrozumieniu i akceptacji.
3. Przy kwalifikowaniu sędziego do programu mentorskiego należy brać
pod uwagę między innymi następujące elementy:
a) wiek sędziego,
b) cechy osobowe, m.in. takie jak umiejętność radzenia sobie w
sytuacjach krytycznych i trudnych, chęć stałego podnoszenia
umiejętności, odporność na stres, asertywność, inteligencję,
c) znajomość języków obcych.
4. Mentorami w programie powinni być sędziowie oraz obserwatorzy
o odpowiednio dużym doświadczeniu cechujący się:
a) zdolnościami wychowawczymi i dydaktycznymi,
b) umiejętnością przekazywania wiedzy,
c) umiejętnością motywowania do pracy,
d) silną osobowością,
e) umiejętnością współpracy,
f) świadomością kluczowych punktów rozwoju,
g) doskonałą znajomością przepisów gry i aktualnych interpretacji.
§2

Zasady Programu Mentorskiego Kolegium Sędziów Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej w sezonie 2019/2020

1. Za program na szczeblu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
odpowiada
Przewodniczący
Komisji
Regionalnej,
który
współpracuje
z Przewodniczącym KS Podkarpackiego ZPN
2. Komisja regionalna programem mentorskim obejmuje sędziów III i
IV ligi
3. Skład komisji regionalnej:
a. Marek Leja – Przewodniczący
b. Dariusz Tomas – KS Jarosław
c. Maciej Błachaniec– KS Krosno
d. Marek Komoński – Podokręg WS Rzeszów
e. Mariusz Złotek – Podokręg WS Stalowa Wola
f. Piotr Mazur – Podokręg WS Dębica
4. Za program na szczeblu lokalnym - odpowiadają Przewodniczący
danych KS, którzy powołują osobę odpowiedzialną za prowadzenie
programu mentorskiego.
5. Na szczeblu lokalnym działają komisje obejmujące programem
mentorskim sędziów klasy „A” i „O”.
6. Dla sędziów IV i III ligi program mentorski będzie prowadzony z
wykorzystaniem Ligi Podkarpackiej Juniorów.
7. Kryterium wieku programu mentorskim:
 III liga i niższe: do 25 lat
8. Listę sędziów objętych programem mentorskim ustala komisja
realizująca programu mentorski przy współudziale komisji
szkoleniowej po letnich egzaminach.
9. Sędziowie III objęci programem mentorskim wyznaczani są przez
KS PZPN na CLJ, gdzie obserwowani są przez obserwatorów
szczebla centralnego.
10.
Sędziowie z programu mentorskiego zakwalifikowani jako
kandydaci do II ligi muszą znać język angielski.
11.
Minimum jeden sędzia IV z programu mentorskiego, jeżeli w
końcowym podsumowaniu sezonu uzyska pozytywne oceny i
opinię Zarządu Kolegium Sędziów może uzyskać awans do III ligi.
12.
Na szczeblu lokalnym, także należy brać pod uwagę
możliwość szybszego awansu dla wyróżniających się sędziów z
programu mentorskiego.
13.
Obowiązkiem sędziego objętego programem mentorskim jest
udział we wszystkich szkoleniach.

14.
Jeżeli komisja uzna, ze sędzia objęty programem mentorskim
nie czyni postępów, względnie nie wypełnia warunków „Zasad
awansu i spadku” wykreśla go z programu.
15.
Na każdym szczeblu rozgrywek sędzia może być do dwóch
lat w programie mentorskim.
16.
Przewodniczący komisji mentorskiej w ramach możliwości,
powinien jeden raz w sezonie rozgrywkowym, zobaczyć w czasie
prowadzenia na meczu sędziego objętego programem na szczeblu
regionalnym.
§3

Kryteria doboru mentorów:







Doświadczenie w pracy na boisku,
Doświadczenie w pracy obserwatora,
Umiejętność nawiązania kontaktu z młodymi ludźmi,
Umiejętność przekazywania informacji,
Jest akceptowany przez młodych ludzi,
Chęć poświęcenia swojego wolnego czasu
§4

Kryteria doboru sędziów










Zaangażowanie,
Chęć doskonalenia
Umiejętność nawiązywania kontaktów,
Akceptacja w swoim środowisku,
Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
Umiejętność słuchania i przyjmowania rad i uwag,
Wiek,
Wykształcenie,
Znajomość języka angielskiego,
§5

Lista sędziów objętych programem mentorskim
Lista sędziów w objętych programem mentorskim zostanie
przedstawiona do zatwierdzenia Zarządowi Podkarpackiego ZPN.
§6

Postanowienia końcowe

1.Traci moc Regulamin Programu Mentorskiego Kolegium Sędziów
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej obowiązujący w sezonie
2018/2019 r.
2. Niniejszy Regulamin Został przyjęty przez Zarząd Podkarpackiego
ZPN w dniu 24 czerwca 2019 r. Uchwałą nr 72/V/2019 i obowiązuje na
sezon 2019/2020.

Uchwała nr 73/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie powołania sędziów III ligi na sezon 2019/2020
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Powołać sędziów III ligi na sezon 2019/2020, w osobach:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Gawron Gerard – Rzeszów
Godek Sebastian – Rzeszów
Myszka Mariusz – Stalowa Wola
Pachołek Krzysztof - Jarosław
Pych Jakub -Dębica
Szelc Artur - Krosno
Tomczyk Konrad - Jarosław

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 74/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie powołania sędziów IV ligi na sezon 2019/2020
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Powołać sędziów IV ligi na sezon 2019/2020, w osobach:
1) Horoszkiewicz łukasz- Jarosław
2) Kantor Paweł- Dębica
3) Kijowski Albin - Krosno
4) Kisiel Maciej- Dębica
5) Kogut Marcin- Jarosław
6) Kolbusz Wojciech- Krosno
7) Kołodziej Krystian- Rzeszów
8) Koza Jakub- Dębica
9) Kozner Jakub- Krosno
10) Krzak Karol- Rzeszów
11) Kublas Damian- Jarosław
12) Łamasz Maciej - Jarosław
13) Łącz Grzegorz – Stalowa Wola
14) Mastaj Mateusz- Dębica
15) Mroczek Tomasz- Rzeszów
16) Pająk Marek - Rzeszów
17) Paul Dominik- Rzeszów
18) Samołyk Igor– Stalowa Wola
19) Szydełko Rafał- Rzeszów
20) Tomasiewicz Arkadiusz - Dębica
21) Toś Hubert– Stalowa Wola
22) Warzocha Mateusz- Rzeszów
23) Weber Tomasz– Stalowa Wola
24) Winiarz Sylwester- Jarosław
25) Wolan Wojciech– Stalowa Wola
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 75/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie powołania obserwatorów III ligi na sezon 2019/2020

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Powołać obserwatorów III ligi na sezon 2019/2020, w osobach:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bartnik Wojciech - Jarosław
Guzik Marek - Krosno
Leja Marek - Jarosław
Strzelczyk Marek – Stalowa Wola
Świder Andrzej - Rzeszów
Tomas Dariusz - Jarosław

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 76/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie powołania obserwatorów IV ligi na sezon 2019/2020

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,

działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Powołać obserwatorów IV ligi na sezon 2019/2020, w osobach:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Banaś Zbigniew - Rzeszów
Błachaniec Maciej - Krosno
Koźmic Władysław - Rzeszów
Papciak Andrzej - Jarosław
Złotek Mariusz – Stalowa Wola
Żurawski Gerard - Rzeszów

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 77V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie powołania obserwatorów klasy okręgowej na sezon 2019/2020

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Powołać obserwatorów klasy okręgowej na sezon 2019/2020, w osobach:
1) Małek Janusz - Krosno
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 78/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie powołania mentorów na sezon 2019/2020
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Powołać mentorów na sezon 2019/2020, w osobach:
1) Banaś Zbigniew- Rzeszów
2) Bartnik Wojciech- Jarosław
3) Błąchaniec Maciej- Krosno
4) Gawron Leszek- Rzeszów
5) Guzik Marek- Krosno
6) Komoński Marek- Rzeszów
7) Koźmic Władysław- Rzeszów
8) Kunysz Mariusz– Stalowa Wola
9) Leja Marek- Jarosław
10) Małek Janusz - Krosno
11) Mazur Piotr - Dębica
12) Papciak Andrzej- Jarosław
13) Pokrywka Adam - Rzeszów
14) Sokołowski Mieczysław- Krosno
15) Stęchły Grzegorz- Jarosław
16) Strzelczyk Marek – Stalowa Wola
17) Świder Andrzej- Rzeszów
18) Tomas Dariusz - Jarosław
19) Złotek Mariusz– Stalowa Wola
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 79/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie powołania Delegatów ds. Bezpieczeństwa III ligi na sezon 2019/2020

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Powołać Delegatów ds. Bezpieczeństwa III ligi na sezon 2019/2020, w osobach:
1) Bezara Sławomir
2) Buba Krzysztof
3) Hajduk Kamil
4) Jarosz Paweł
5) Król Marcin
6) Kulik Tadeusz
7) Kunysz Mariusz
8) Michalski Grzegorz
9) Orłowski Jacek
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 80/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie powołania Delegatów ds. Bezpieczeństwa IV ligi na sezon 2019/2020

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

postanawia:
1. Powołać Delegatów ds. Bezpieczeństwa IV ligi na sezon 2019/2020, w osobach:
1) Dojnik Józef
2) Głodek Tadeusz
3) Kałek Krzysztof
4) Krupa Marek
5) Mazur Roman
6) Oleszek Andrzej
7) Pogoda Gerard
8) Róg Stanisław
9) Rudawski Adrian
10) Sokołowski Wojciech
11) Tutka Tadeusz
12) Wrona Józef
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 81/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie powołania Delegatów ds. Bezpieczeństwa klasy Okręgowej i niższych klas
rozgrywkowych w rozgrywkach prowadzonych na terenie działania powiatu
bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, brzozowskiego, krośnieńskiego i jasielskiego
na sezon 2019/2020
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Powołać Delegatów ds. Bezpieczeństwa klasy Okręgowej i niższych klas
rozgrywkowych prowadzonych na terenie działania powiatu bieszczadzkiego,

leskiego, sanockiego, brzozowskiego, krośnieńskiego i jasielskiego na sezon
2019/2020, w osobach:
1)
2)
3)
4)

Kilar Mieczysłąw
Różowicz Marian
Sokołowski Jan
Wójcik Ludwik

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 82/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie powołania Delegatów ds. Bezpieczeństwa klasy Okręgowej i niższych klas
rozgrywkowych w rozgrywkach prowadzonych na terenie działania powiatu
przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego i przeworskiego na sezon 2019/2020
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Powołać Delegatów ds. Bezpieczeństwa klasy Okręgowej i niższych klas
rozgrywkowych prowadzonych na terenie działania powiatu przemyskiego,
jarosławskiego, lubaczowskiego i przeworskiego na sezon 2019/2020, w osobach:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bednarz Bgusław
Mełech Jan
Ozimek Józef
Rawski Janusz
Sitarz Jerzy
Szwajczak Henryk

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes

Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 83/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie powołania Delegatów ds. Bezpieczeństwa klasy Okręgowej i niższych klas
rozgrywkowych Podokręgu Dębica na sezon 2019/2020
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Powołać Delegatów ds. Bezpieczeństwa klasy Okręgowej i niższych klas
rozgrywkowych Podokręgu Dębica na sezon 2019/2020, w osobach:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Galas Janusz
Kapustka Mieczysław
Kozioł Tomasz
Lis Tadeusz
Mazur Andrzej
Niedbalec Tomasz

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 84/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie powołania Delegatów ds. Bezpieczeństwa klasy Okręgowej i niższych klas
rozgrywkowych Podokręgu Rzeszów na sezon 2019/2020

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

postanawia:
1. Powołać Delegatów ds. Bezpieczeństwa klasy Okręgowej i niższych klas
rozgrywkowych Podokręgu Rzeszów na sezon 2019/2020, w osobach:
1) Chmiel Zbigniew
2) Czech Michał
3) Dec Sławomir
4) Ferenc Sławomir
5) Lubacz Janusz
6) Skowroński Andrzej
7) Sołtys Józef
8) Stroiński Wojciech
9) Świder Zdzisław
10) Świgoń Tadeusz
11) Wnęk Adam
12) Woś Wiesław

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 85/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie powołania Delegatów ds. Bezpieczeństwa klasy Okręgowej i niższych klas
rozgrywkowych Podokręgu Stalowa Wola na sezon 2019/2020
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Powołać Delegatów ds. Bezpieczeństwa klasy Okręgowej i niższych klas
rozgrywkowych Podokręgu Stalowa Wola na sezon 2019/2020, w osobach:
1)
2)
3)
4)
5)

Kornatowski Józef
Kuszpa Janusz
Sabat Ryszard
Stawowy Emil
Tutka Tadeusz

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 86/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyznania nagród finansowych koordynatorom z ramienia Podkarpackiego
ZPN, Turnieju „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku.
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Przyznać nagrody finansowe dla;
a) Pan Edward Chmura- 4.000 zł ( cztery tysiące ).’
b) Pan Karol Wołoszyn- 2.000 zł ( dwa tysiące )
za koordynowanie rozgrywkami XIX edycji Turnieju „Z podwórka na stadion” o
Puchar Tymbarku.
2. Nagrody o których mowa w pkt 1 wypłacić ze środków PZPN przekazanych na
organizację Projektu.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 87/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji meczu Polska – Portugalia U-20 w
ramach Turnieju Ośmiu Narodów w dniu 09.09.2019r.
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Powołać Zespół ds. Organizacji meczu Polska – Portugalia U-20 w ramach Turnieju
Ośmiu Narodów w następującym składzie:
Przewodniczący:
Zastępca Przewodniczącego:

Mieczysław Golba
Tadeusz Kulik

Obsługa logistyczna meczu:
1. Kamil Hajduk
2. Karolina Kozak
3. Sławomir Ferenc
4. Mariola Stachowicz
5. Agnieszka Prymon - Milczanowska
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 88/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji Turnieju Wyszechradzkiego w Futsalu w
dniach 22-26.09.2019r.
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

postanawia:
1. Powołać Zespół ds. Organizacji Turnieju Wyszechradzkiego w Futsalu w następującym
składzie:
Przewodniczący:
Zastępca Przewodniczącego:

Mieczysław Golba
Wojciech Sokołowski

Obsługa logistyczna meczu:
1. Kamil Hajduk
2. Karolina Kozak
3. Sławomir Ferenc
4. Mariola Stachowicz
5. Agnieszka Prymon – Milczanowska
6. Andrzej Włodarski
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 89/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcie zaktualizowanej Tabeli Opłat Ryczałtowych dla Sędziów,
Obserwatorów i Delegatów
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 10 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Przyjąć zaktualizowaną Tabelę Opłat Ryczałtowych dla Sędziów, Obserwatorów i
Delegatów obowiązującą od dnia 1 lipca 2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 90/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie zakupu kamer cyfrowych na potrzeby klubów IV ligi Podkarpackiej

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 3 i 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Wyrazić zgodę na zakup kamer cyfrowych dla klubów IV ligi Podkarpackiej w liczbie
20 sztuk (18 dla klubów, 2 rezerwowe) za ok. 22 000 zł (dwadzieścia dwa tysiące
złotych)
2. Kluby IV ligi otrzymają w/w kamery w ramach wypożyczenia sprzętu, natomiast w
przypadku awansu lub spadku z IV ligi są zobowiązane zwrócić je do Podkarpackiego
ZPN.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 91/V/2018
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia w poczet nowych członków klub PSS „Strzyżowiak” Strzyżów

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, działając na podstawie
Art. 35 § 1 pkt.23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz
§ 19 ust. 1e) Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie z dnia 11 grudnia 2015
roku
postanawia :
1. Przyjąć w poczet nowych członków Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej klub PSS
„Strzyżowiak” Strzyżów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 92/V/2018
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia w poczet nowych członków klub KS Janowianka Janowiec
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, działając na podstawie
Art. 35 § 1 pkt.23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz
§ 19 ust. 1e) Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie z dnia 11 grudnia 2015
roku
postanawia :
1. Przyjąć w poczet nowych członków Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej klub KS
Janowianka Janowiec.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 93/V/2018
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia w poczet nowych członków klub UKS GAP Orlik Bojanów
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, działając na podstawie
Art. 35 § 1 pkt.23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz
§ 19 ust. 1e) Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie z dnia 11 grudnia 2015
roku
postanawia :
1. Przyjąć w poczet nowych członków Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej klub UKS
GAP Orlik Bojanów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 94/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwał i decyzji podjętych przez Komisję ds. Nagłych
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 3 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia zatwierdzić:
1. Uchwałę nr 13,14/V/2019 Komisji ds. Nagłych Podkarpackiego ZPN z dnia 15
kwietnia 2019 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia klubu FKS Stal Mielec za
2018 rok.
2. Uchwałę nr 15/V/2019 Komisji ds. Nagłych Podkarpackiego ZPN z dnia 24 kwietnia
2019 roku w sprawie zaakceptować wniosków dla działaczy klubów z terenu
działalności Podokręgu Stalowa Wola.
3. Uchwałę nr 16/V/2019 Komisji ds. Nagłych Podkarpackiego ZPN z dnia 24 kwietnia
2019 roku w sprawie odwołania członków Komisji ds. Licencji Klubowych
Podkarpackiego ZPN w osobach: Ernest Nowak, Krzysztof Kałek
4. Uchwałę nr 17/V/2019 Komisji ds. Nagłych Podkarpackiego ZPN z dnia 24 kwietnia
2019 roku w sprawie powołania dodatkowych członków sztabu szkoleniowego kadry

Podkarpackiego ZPN UEFA Regions Cup w osobach: Marcin Pietryka, Arkadiusz
Rząsa.
5. Uchwałę nr 18/V/2019 Komisji ds. Nagłych Podkarpackiego ZPN z dnia 24 kwietnia
2019 roku w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie ok. 25 000 zł na
przygotowania kadry Podkarpackiego ZPN UEFA Regions Cup.
6. Uchwałę nr 19/V/2019 Komisji ds. Nagłych Podkarpackiego ZPN z dnia 24 kwietnia
2019 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wyjazd zawodników
szkoły w Szówsku na Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w kwocie 1000
zł.
7. Uchwałę nr 20/V/2019 Komisji ds. Nagłych Podkarpackiego ZPN z dnia 29 maja 2019
roku w sprawie zwolnienia z opłat nowych członków Podkarpackiego ZPN
przyjmowanych do Związku od 31 maja 2019 roku.
8. Uchwałę nr 2117/V/2019 Komisji ds. Nagłych Podkarpackiego ZPN z dnia 31 maja
2019 roku w sprawie przystąpienia do Programu Trenerów – Koordynatorów i
Licencjonowania Trenerów dla Wojewódzkich ZPN.
9. Uchwałę nr 22/V/2019 Komisji ds. Nagłych Podkarpackiego ZPN z dnia 31 maja 2019
roku w sprawie dofinansowania przejazdu organizowanego przez Podkarpacki ZPN,
Okręgowe ZPN-y, Podokręgi i Kluby dla zbiorowego grup, na IV Pielgrzymkę
Sportową Podkarpackiego ZPN.
10. Uchwałę nr 23/V/2019 Komisji ds. Nagłych Podkarpackiego ZPN z dnia 3 czerwca
2019 roku w sprawie prowadzenia rozgrywek od sezonu 2019/2020 na terenie
województwa Podkarpackiego.
11. Uchwałę nr 24/V/2019 Komisji ds. Nagłych Podkarpackiego ZPN z dnia 12
czerwca2019 roku w sprawie przyznania odznaczeń Podkarpackiego ZPN na
jubileusz 70-lecia klubu Płomień Morawski oraz 45-lecia klubu Iskra Zgłobień
12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 95/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie zakupu dodatkowych programów księgowych COMARCH dla Oddziałów
Biura Podkarpackiego ZPN w Krośnie i Jarosławiu

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,

działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 3 i 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Wyrazić zgodę na zakup dodatkowych programów księgowych COMARCH dla
Oddziałów Biura Podkarpackiego ZPN w Krośnie i Jarosławiu za ok. 5 000 zł (pięć
tysiący złotych).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 96/V/2019
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24.06.2019 r
w sprawie nadania odznak Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt 23 i Art.
57 § 1 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz § 9 ust.1 pkt 2 Regulaminu
Komisji Odznaczeń Podk. ZPN
postanawia:
Z okazji jubileuszu 20-lecia Grom Mogielnica odznaczyć działaczy Klubu:
Brązowe:
Bogdan Pączek
Karol Duliński
Srebrne:
Roman Błażej
Adam Chmiel
Edward Czyż
Ryszard Mirowski
Tadeusz Moszkowicz
Kazimierz Pokrywa
Łukasz Telesz
Złota
Wiesław Dronka
Artur Grzęda
Eugeniusz Rzepa
Tadeusz Siorek

1.

2. Z okazji jubileuszu 70-lecia OKS Sobniów Jasło odznaczyć działaczy Klubu:

Brązowe:
Maciej Berkowicz
Arkadiusz Dubiel
Krzysztof Kubacki
Mateusz Kukowski
Jarosław Latoszek
Piotr Mrozowski
Bartosz Opałka
Paweł Rączka
Daniel Serafin
Stanisław Sypień
Krzysztof Warian
Artur Żuraw
Srebrne:
Wojciech Dubiel
Sławomir Dziobek
Jan Jasiński
Ryszard Mrozowski
Rafał Ostalecki
Łukasz Rydarowicz
Andrzej Semla
Wiesław Serwa
Mieczysław Sowiźrał
Tomasz Stanek
Złote:
Bogdan Borowiec
Krzysztof Buba s. Józefa
Jan Giebułtowski
Krzysztof Machowicz
Marian Ochwat
Honorowa:
Krzysztof Buba
Roman Inglot

3. Z okazji jubileuszu 65-lecia Partyzant Malbud 1 Targowiska odznaczyć działaczy
Klubu:
Brązowe:
Paweł Dobrzański
Przemysław Kubal
Grzegorz Malinowski
Aleksander Mercik
Wacław Nowak
Sebastian Rygiel
Piotr Skwara
Wiktor Skwara
Srebrne:

Tomasz Jurczak
Paweł Malinowski
Złote:
Tomasz Dobrzański
Andrzej Józefczyk
Stanisław Kubal

4. Z okazji jubileuszu 70-lecia MKS Kańczuga odznaczyć działaczy Klubu:
Brązowe:
Krzysztof Chmura
Marek Florek
Mariusz Szmuc
Srebrne:
Wiesaw Borcz
Józef Ciapa
Wiesław Czerwiński
Artur Grzebyk
Arkadiusz Kiszka
Janusz Konieczny
Zygmunt Krzych
Wiesław Podstolak
Stefan Rymarz
Edward Słysz
Mariusz Słysz
Mariusz Stelmach
Edward Szymczakiewicz
Jerzy Węglarz
Jan Ziętek
Złote:
Marek Gil
Wojciech Kiszka
Ryszard Krupiński
Wiesław Łuczyk
Maciej Pinda
Wiesław Płachta
Jerzy Szymczakiewicz
Honorowa:
Adam Chodoń
Jan Dembiczak

5. Z okazji jubileuszu 100-lecia Sokoła Nisko odznaczyć działaczy Klubu:
Brązowe:
Damian Juda
Jarosław Maciejak
Jacek Maciorowski
Srebrne:
Marek Drapała

Marek Dziadek
Tadeusz Dziewa
Zbigniew Kotuła
Mariusz Kowalik
Adam Madej
Andrzej Sądej
Mieczysław Szewczyk
Waldemar Ślusarczyk
Złote:
Julian Ozimek
Stanisław Zybura

6. Z okazji jubileuszu 40-lecia MKS Jasiołka Hankówka-Brzyszczki odznaczyć działaczy
Klubu:
Brązowe:
Damian Juszczyk
Adam Pucykowicz
Mateusz Stukus
Małgorzata Szpak
Srebrne:
Grzegorz Gozdecki
Grzegorz Hendzel
Maciej Konieczny
Mirosław Kosiba
Tomasz Kosiba
Mariusz Skiba
Tomasz Sokołowski
Złote:
Roman Juszczyk
Ryszard Szafarz
Jan Urban

7. Z okazji jubileuszu 70-lecia LKS Błękitni Siedlanka odznaczyć działaczy Klubu:
Brązowe:
Grzegorz Chorążak
Grzegorz Kuźma
Srebrne:
Łukasz Flis
Wiesław Jabłoński
Małgorzata Rutkowska
Złote:
Kazimierz Krupa
Władysław Olejko
Honorowa:
Władysław Sokalski
Diamentowa:
Bronisław Gruszecki

8. Z okazji jubileuszu 20-lecia LKS Wola Dalsza odznaczyć działaczy Klubu:
Srebrna:
Antoni Dudek
Marek Kawalec
Jan Kluz
Krzysztof Lęcznar
Krzysztof Paczocha
Krzysztof Szpunar
Józef Zaremba
Złota:
Krzysztof Leńczyk

9. Z okazji jubileuszu 20-lecia LKS Lubatowa odznaczyć działaczy Klubu:
Brązowa:
Stanisław Aszklar
Tadeusz Borek
Marcin Jakieła
Mariusz Kutowicz
Rafał Majdak
Maciej Zając
Jarosław Zygmunt
Michał Zygmunt
Srebrna:
Bolesław Murdzek
Jan Owsiany
Jan Stanisz
Maciej Węgrzyn
Władysław Zygmunt
Złota:
Tomasz Turek

10. Z okazji jubileuszu 40-lecia KS Zdrój Horyniec-Zdój odznaczyć działaczy Klubu:
Brązowa:
Paweł Antonik
Tadeusz Barszcz
Paweł Bartnik
Paweł Dydyk
Mariusz Husiatyński
Krzysztof Kowal
Jan Ludwik
Marek Madycki
Piotr Mudło
Marcin Serafin
Paweł Smoliński
Marek Szafrański
Maciej Szczygieł

Krzysztof Świstowicz
Mariusz Urban
Paweł Weber
Krzysztof Załuski

11. Z okazji jubileuszu 40-lecia LKS Jodła Przychojec odznaczyć działaczy Klubu:
Brązowa:
Piotr Kaczor
Paweł Kowalczyk
Lesław Kuczek
Krzysztof Marcinowski
Szymon Pazdan
Krystian Sarzyński
Srebrna:
Adam Chudy
Ryszard Jandziński
Marian Kamiński
Dominik Plichta
Krzysztof Plichta
Krzysztof Sobejko
Jan Szostak
Złota:
Arkadiusz Proń
Diamentowa:
Adam Leja

12. Z okazji jubileuszu 40-lecia LKS Wisłoka Błażkowa odznaczyć działaczy Klubu:
Brązowe:
Sylwester Krajewski
Krzysztof Rączka
Marcin Szot
Mateusz Zajdel
Andrzej Zyguła
Andrzej Żyguła
Srebrne:
Roman Borowiecki
Wacław Drechny
Janusz Kardaś
Marek Nocek
Stanisław Rak
Janusz Węgrzyn
Leszek Żyguła
Złote:
Stanisław Nowak
Gerard Stanula ks.
Kazimierz Wojdyła
Honorowa:

Stanisław Żygłowicz

13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 97/V/ 2019
Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z dnia
24.06.2019 r.
w sprawie akceptacji wniosku Komisji Odznaczeń Podkarpackiego ZPN o
nadanie odznaczenia przez Polski Związek Piłki Nożnej

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt
23 i Art. 57 § 1 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz § 13 ust. 1 pkt 2
Regulaminu Komisji Odznaczeń Podk. ZPN
postanawia:
1. Zaakceptować wniosek Komisji Odznaczeń Podkarpackiego ZPN do Komisji
Odznaczeń i Zasobów Archiwalnych PZPN o przyznanie odznaczenia Polskiego
Związku Piłki Nożnej dla działaczy:
a) Andrzej Leśniak klub Partyzant Targowiska – złota odznaka PZPN
b) Ryszard Ostalecki klub Sobniów Jasło – brązowa odznaka PZPN
c) Krzysztof Pec klub Sobniów Jasło – brązowa odznaka PZPN
d) Stanisław Pec klub Sobniów Jasło – złota odznaka PZPN
e) Zbigniew Kulig klub MKS Kańczuga – brązowa odznaka PZPN
f) Krzysztof Stefanowski klub MKS Kańczuga – srebrna odznaka PZPN
g) Zbigniew Kopeć klub Sokół Nisko – brązowa odznaka PZPN
h) Artur Lebioda klub Sokół Nisko – brązowa odznaka PZPN
i) Piotr Wałek klub Sokół Nisko – brązowa odznaka PZPN
j) Paweł Warchoł klub Sokół Nisko – brązowa odznaka PZPN
k) Daniel Kijak klub Sokół Nisko – srebrna odznaka PZPN
l) Stanisław Smender klub Sokół Nisko – złota odznaka PZPN

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 98/V/ 2019
Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie odwołania i powołania członka Wydziału Szkolenia Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt.
16 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz pisma Przewodniczącego
Wydziału Szkolenia Podkarpackiego ZPN
postanawia:
1. Odwołać Pana Maciej Marczydło z funkcji członka Wydziału Szkolenia
Podkarpackiego ZPN.
2. Powołać Pana Przemysława Palucha na funkcję członka Wydziału Szkolenia
Podkarpackiego ZPN.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 99/V/2019
Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie odwołania i powołania członka Rady Trenerów Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt.
16 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz pisma Przewodniczącego
Rady Trenerów Podkarpackiego ZPN
postanawia:
1. Odwołać Pana Macieja Huzarskiego z funkcji członka Rady Trenerów
Podkarpackiego ZPN.
2. Powołać Pana Marcina Włodarskiego na funkcję członka Rady Trenerów
Podkarpackiego ZPN.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 100V/2019
Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie wyznaczenia kandydatów na członków Komisji Weryfikacyjnej ds.
Certyfikacji Szkółek Piłkarskich i Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji Szkółek
Piłkarskich

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt.
23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
postanawia:
1. Wyznaczyć Pana Sławomira Ferenca na członka Komisji Weryfikacyjnej ds.
Certyfikacji Szkółek Piłkarskich oraz Pana Krzysztofa Bubę na członka Komisji
Odwoławczej ds. Certyfikacji Szkółek Piłkarskich do dnia 30.06.2021r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 101V/2019
Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie zobowiązania Wydziału Gier Podkarpackiego ZPN oraz Zarządów
Podokręgu do organizacji spotkań z klubami

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt.
23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
postanawia:
1. Zobowiązać Wydział Gier Podkarpackiego ZPN oraz Zarządy Podokręgów do
organizacji spotkań roboczych z klubami minimum 1 raz w roku przed
rozpoczęciem nowego sezonu rozgrywkowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 102V/2019
Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z dnia 24.06.2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na grę drużyny Korona II Rzeszów w klasie „A” od
sezonu 2019/2020

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt.
23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
postanawia:
1. Wyrazić zgodę na rozpoczęcie gry drużynie Korona II Rzeszów od klasy „A” w
sezonie rozgrywkowym 2019/2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

