
REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICHREGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH
O MISTRZOSTWO  ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJO MISTRZOSTWO  ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

W SEZONIE PIŁKARSKIM 2018/2019W SEZONIE PIŁKARSKIM 2018/2019

I . CEL ROZGRYWEK                                                                                                                           
§ 1.

Wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych klasach rozgrywkowych, ustalenie kolejności 
drużyn awansujących i spadających oraz podnoszenie poziomu wyszkolenia wszystkich 
uczestniczących zawodników.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2.

Mistrzostwa  Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, w skrócie ŁZPN, prowadzone są w oparciu o 
obowiązujące przepisy:

• Przepisy gry
• Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - w

sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami), 
• Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu 

zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej 
• Regulamin Dyscyplinarny PZPN po 23 lutym 2016 r.
• Uchwała nr II/37 z dnia 22 lutego 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

sprawie zatwierdzenia „Przepisów Licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych
na sezon 2018/2019 i następne” 

• Ustawa  o  bezpieczeństwie  imprez  masowych  z  dnia  20.03.2009  roku  z  późniejszymi
zmianami,

• Uchwał  IV/63 z  dnia  20  kwietnia  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki  Nożnej  w
sprawie  licencji  trenerskich  uprawnionych  do  prowadzenia  zespołów  uczestniczących  w
rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.

• Unifikacja PZPN

§ 3.

Wydział Gier i Ewidencji ŁZPN w sezonie piłkarskim 2018/2019 na szczeblu województwa łódzkiego
prowadzi weryfikację w następujących ligach i klasach rozgrywkowych:

• IV liga, w której uczestniczy 18 drużyn
• III Liga kobiet 
• I Liga A1 Junior /U-19, U-18/, w której uczestniczy 8 drużyn
• II Liga A1 Junior /U-19, U-18/, w której uczestniczy 8 drużyn 
• I Liga B1 Junior Młodszy /U-17/, w której uczestniczy 8 drużyn
• II Liga B1 Junior Młodszy /U-17/,  w której uczestniczy 8 drużyn
• I Liga B2 Junior Młodszy /U-16/, w której uczestniczy 8 drużyn
• II Liga B2 Junior Młodszy /U-16/,  w której uczestniczy 8 drużyn
• I Liga C1 Trampkarz /U-15/, w której uczestniczy 8 drużyn
• II Liga C1 Trampkarz /U-15/,  w której uczestniczy 8 drużyn
• I Liga C2 Trampkarz Młodszy /U-14/, w której uczestniczy 8 drużyn
• II Liga C2 Trampkarz Młodszy /U-14/,  w której uczestniczy 8 drużyn
• I Liga D1 Młodzik /U-13/, w której uczestniczy 8 drużyn
• II Liga D1 Młodzik /U-13/, w której uczestniczy 8 drużyn

Warunkiem  uczestniczenia  w  rozgrywkach  wskazanych  powyżej   w  sezonie  piłkarskim
2018/2019 są dotychczasowe wyniki sportowe, ustalenia Wydziału Szkolenia ŁZPN i WGiE
ŁZPN zatwierdzone przez Zarząd Łódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz wyrażenie zgody przez
poszczególne kluby na uczestniczenie w tych rozgrywkach.
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§ 4.

Rozgrywki Klasy Okręgowej, Klasy „A” i Klasy „B” seniorów oraz rozgrywek młodzieżowych na 
szczeblu okręgów w sezonie 2018/2019 na terenie województwa łódzkiego prowadzą okręgi:

• w Piotrkowie Trybunalskim, obejmujący powiaty: bełchatowski, opoczyński, Piotrków 
Tryb. m.p., piotrkowski, radomszczański i tomaszowski

• w Sieradzu , obejmujący powiaty: łaski, pajęczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski i 
zduńsko-wolski

• w Skierniewicach, obejmujący powiaty: łowicki, rawski, Skierniewice m.p., i skierniewicki
• oraz Łódzki Związek Piłki Nożnej na swoim terenie, obejmujący powiaty: brzeziński,

 kutnowski, łęczycki, Łódź m.p., łódzki wschodni, pabianicki, poddębicki i zgierski.
• Sezon rozgrywkowy rozpoczyna się 1 lipca 2018, a kończy 30 czerwca 2019 r.

Okres przerwy między rundami trwa od 1 grudnia 2018 do 1 marca 2019 roku.
Okręgowe ZPN ustalają zasady spadków i awansów w poszczególnych klasach  
rozgrywkowych  oraz  system  rozgrywek  w  jakim  będą  uczestniczyć  zgłoszone  
klubu.

§ 5.

Kluby biorące udział w rozgrywkach w ramach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej zobowiązane są do 
posiadania zespołów młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach w następującej ilości:

• IV liga - 3 drużyny
• liga okręgowa - 2 drużyny
• klasa "A" – 1 drużyna

III. KLUBY
§ 6.

1. Klub będący członkiem ŁZPN może posiadać osobowość prawną.  Jako członek Związku
może  on  działać  pod  postacią  stowarzyszenia,  stowarzyszenia  kultury  fizycznej,  spółki
akcyjnej,  sportowej  spółki  akcyjnej,  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością lub
uczniowskiego klubu sportowego. 

2. Kluby piłkarskie uczestniczące w rozgrywkach seniorów o mistrzostwo Łódzkiego Związku 
Piłki Nożnej muszą posiadać aktualną na dany sezon licencje uprawniające do udziału w tych 
rozgrywkach.

§ 7.

1. Klub posiadający licencję nadaną przez Łódzki Związek Piłki Nożnej nie może bez pisemnej 
zgody macierzystego ZPN uczestniczyć w jakichkolwiek rozgrywkach prowadzonych przez 
inny podmiot na terenie kraju, zaś bez zgody PZPN za granicą.

2. Klub posiadający licencję powinien stwarzać warunki do szkolenia i opieki nad piłkarzami, a 
zwłaszcza grupami młodzieżowymi oraz posiadać wykwalifikowanych trenerów i instruktorów.

3. Niespełnienie przez klub lub wystąpienie w trakcie sezonu sytuacji powodującej niespełnienie 
jednego z kryteriów uprawniającego do udziału w rozgrywkach właściwej ligi/klasy lub 
naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego powinno być sankcjonowane przez Komisję ds. 
Licencji Klubowych lub Komisję Odwoławczą ds Licencji Klubowych w sposób określony w 
podręczniku licencyjnym 

§ 8.

1. Kluby są zobowiązane do bezwzględnego ubezpieczenia swoich zawodników 
uczestniczących w zawodach od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku 
uprawiania piłki nożnej.
W przypadku stwierdzenia braku obowiązkowego ubezpieczenia zawodników od NNW klub 
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podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej
2.  ŁZPN i OZPN -y nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i 

nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach organizowanych przez kluby.

IV. BOISKA
§ 9.

Obiekty klubów, na których rozgrywane są zawody o mistrzostwo ŁZPN w sezonie piłkarskim
2018/2019  muszą  spełniać  wymogi  określone  dla  poszczególnych  klas  rozgrywkowych
zawarte  w  Uchwale  nr  II/37  z  dnia  22 lutego 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie zatwierdzenia „Przepisów Licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i
klas niższych na sezon 2018/2019 i następne” 

§ 10.

Na gospodarzu zawodów - bez względu na to, czy jest właścicielem, czy też jedynie użytkownikiem 
obiektu - ciążą następujące obowiązki :
1. zapewnienia pełnej ochrony osobistej sędziom prowadzącym zawody, działaczom i 

zawodnikom drużyny przeciwnej oraz oficjalnym przedstawicielom władz piłkarskich, aż do 
momentu opuszczenia przez nich obiektu piłkarskiego;

2. zapewnienia służby porządkowej i informacyjnej w ilości gwarantującej bezpieczeństwo 
wszystkim uczestnikom zawodów, czuwającej nad zachowaniem publiczności, a w razie 
potrzeby usuwającej widzów naruszających spokój na obiekcie sportowym;

3. powiadomienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, organów Policji o 
mających się odbyć zawodach. Potwierdzenie wykonania tego punktu regulaminu należy 
zachować w aktach klubu i przedłożyć je do wglądu na życzenie delegata, obserwatora lub 
sędziego;

4. zapewnienia obecności osoby sprawującej opiekę medyczną, która jest zobowiązana do 
potwierdzenia faktu obecności na zawodach własnoręcznym podpisem wraz z pieczątką bądź 
numerem dowodu osobistego w sprawozdaniu sędziowskim. Osoba taka jest zobowiązana  
przebywać w wyznaczonym miejscu oraz posiadać środki niezbędne do udzielenia pierwszej 
pomocy na boisku oraz poza polem gry;

5. zapewnienia środków transportu, jeżeli zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala 
kontuzjowanego zawodnika lub innej osoby;

§ 11.

1. Zawody mistrzowskie i sparingowe mogą być rozgrywane jedynie na boiskach 
zweryfikowanych przez Wydział Gier i Ewidencji ŁZPN oraz WGiE Okręgów prowadzących 
rozgrywki, zakwalifikowanych do gier mistrzowskich w poszczególnych klasach przed 
rozpoczęciem cyklu rozgrywek, wskazanych w licencji udzielonej klubowi na dany sezon 
rozgrywkowy. 

2. Ważność weryfikacji dla klubów uczestniczących w rozgrywkach IV ligi i niższych klas 
rozgrywkowych określa się na czas zgodny z okresem ważności licencji udzielonej klubowi na 
udział w rozgrywkach danej klasy. Weryfikacja boiska może być wcześniej unieważniona po 
stwierdzeniu braków lub nierealizowaniu przez klub zaleceń. Brak ważnej weryfikacji boiska 
jest podstawą do złożenia wniosku o zawieszenie licencji klubu. 
Ważność weryfikacji boisk określa się na:

• jeden sezon - dla boisk IV Ligi
• dwa sezony - dla boisk niższych klas rozgrywkowych

3. Wszelkie zmiany w infrastrukturze stadionów przeprowadzane w trakcie trwania
sezonu rozgrywkowego  mogą być dokonywane tylko po zgłoszeniu i
wyrażeniu  zgody  przez  organ  prowadzący  rozgrywki.  W  przeciwnym  razie
weryfikacja  boiska  traci  ważność  i  zawody  z  tego  tytułu  będą  zweryfikowane
walkowerem.  

4. Protokół weryfikacji boiska sporządza komisja wytypowana przez WGiE ŁZPN (okręgów 
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prowadzących rozgrywki) na wniosek klubu. Jeżeli boisko nie zostało zgłoszone do 
weryfikacji, a zawody mistrzowskie z tego powodu nie odbędą się, należy je zweryfikować 
walkowerem.

5. Protokół weryfikacji boiska należy przechowywać w dokumentacji ŁZPN (Okręgu) 
prowadzącego rozgrywki oraz w pomieszczeniu klubowym dostępnym w czasie rozgrywania 
zawodów.

6. Gospodarz obiektu zobowiązany jest do okazania aktualnej weryfikacji boiska na każde 
żądanie sędziego, obserwatora lub delegata z ramienia ŁZPN (Okręgu) prowadzącego 
rozgrywki.
Protokoły boisk zakwalifikowanych do rozgrywek IV ligi muszą być dostarczone do 
siedziby ŁZPN.

§ 12.

1. Klub (gospodarz spotkania) jest w pełni odpowiedzialny za właściwe, zgodne z 
obowiązującymi przepisami przygotowanie boiska do gry.

2. 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, jednakże ostateczna decyzja co do weryfikacji należy 
do organu prowadzącego rozgrywki.

3. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu bądź 
w dniu następnym na tym boisku są wyznaczone zawody szczebla wyższego lub zawody 
międzynarodowe.

4. W Wojewódzkiej Lidze Juniorów A1 zawody muszą być rozgrywane na boiskach 
zweryfikowanych dla minimum Klasy Okręgowej.

5. Mecze mistrzowskie na boiskach o sztucznej nawierzchni mogą być rozgrywane we 
wszystkich kategoriach wiekowych po wyrażeniu zgody przez ŁZPN na wniosek klubu 
posiadającego sztuczną murawę, zgodnie z Uchwałą nr V/67 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008r. 
Zarządu PZPN. Klub posiadający boisko ze sztuczną murawą powinien przy rozsyłaniu 
terminarza godzinowego zgłosić możliwość rozegrania meczu na takim boisku. 

6. Kluby posiadające obiekt ze sztucznym oświetleniem płyty boiska mogą rozgrywać mecze 
przy zastrzeżeniu posiadania oświetlenia o mocy min. 500 lux potwierdzonej  protokołem 
pomiaru natężenia światła. W sytuacji braku udokumentowanego pomiaru natężenia światła 
gospodarz musi uzyskać pisemną zgodę przeciwnika na rozegranie meczu przy sztucznym 
oświetleniu. Takowa zgoda winna zostać przesłana do WGiE ŁZPN

7. Mecze piłki nożnej nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych na 
mocy decyzji związkowego (okręgowego) organu dyscyplinarnego lub państwowej 
/samorządowej/ władzy administracyjnej.

V. ZAWODNICY
§ 13.

1. Do rozgrywek prowadzonych przez Łódzki Związki Piłki Nożnej lub Okręgowych 
Związkach Piłki Nożnej mogą być potwierdzeni i uprawnieni zawodnicy, którzy 
ukończyli 6 lat po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców /przedstawicieli ustawowych/ 
i spełnieniu warunków wynikających z przepisów Związkowych.

2. W rozgrywkach prowadzonych przez  Łódzki Związki Piłki Nożnej klub mogą reprezentować 
wyłącznie zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do gry przez WGiE ŁZPN lub właściwego 
OZPN-u 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 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników oraz 
zasad zmian przynależności klubowej .

3. Zawodnik może brać udział w rozgrywkach danej klasy rozgrywkowej wyłącznie w sytuacji gdy
organ prowadzący rozgrywki uprawni go do gry w systemie Extranet

4. Zawodnicy uprawiający piłkę nożną w Polsce mogą posiadać status amatora lub zawodnika 
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profesjonalnego.
5. Zamiar uprawiania piłki nożnej oraz reprezentowania barw danego klubu zawodnik deklaruje 

poprzez podpisanie deklaracji gry amatora. Dla zawodników poniżej 18 lat na wniosku oprócz 
podpisu zawodnika wymagane są podpisy rodziców (opiekunów prawnych).  Deklaracja gry 
amatora obowiązuje na okres jednego sezonu rozgrywkowego.

6. W przypadku zgłoszenia do rozgrywek w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych 
zawodnika, który:
- nie posiada deklaracji gry amatora;
- nie jest zawodnikiem o statusie zawodnika profesjonalnego;
- rozegrał co najmniej jedno spotkanie w sezonie, w którym został zgłoszony;
w stosunku do takiego zawodnika mają zastosowanie zasady regulujące stosunki pomiędzy 
klubem sportowym, a zawodnikiem o statusie amatora.

7. W trakcie sezonu, na podstawie zgodnego, pisemnego oświadczenia klubu i zawodnika, klub 
może zwolnić zawodnika z obowiązku reprezentowania klubu. W takiej sytuacji potwierdzenie 
w nowym klubie może nastąpić wyłącznie w okresach transferowych. 

8. Zawodnik musi być przed rozpoczęciem rozgrywek w danej klasy rozgrywkowej uprawniony 
do wszystkich klas rozgrywkowych,  w których będzie występował. Opłata z tytułu uprawnienia
zawodnika do gry pobierana będzie w wysokości przewidzianej dla najwyższej klasy 
rozgrywkowej, w której uczestniczy zawodnik.
Zgłoszenia należy dokonać za pomocą  konta w systemie Extranet.
W przypadku udziału w meczu zawodnika pomimo braku uprawnienia do danej klasy 
rozgrywkowej właściwy WGiE zweryfikuje wynik meczu jako walkower 0 : 3 na niekorzyść 
drużyny w której ten zawodnik wystąpił. W tej sytuacji dodatkowo organ prowadzący rozgrywki
będzie upoważniony do pobrania opłata za uprawnienie zawodnika w wysokości pięciokrotnej 
stawki określonej w §4 pkt 1 Komunikatu Finansowego ŁZPN.

§ 14

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

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

3. Zmiana przynależności klubowej zawodników do 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 zawodników 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. W przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów, niezbędnych do 

potwierdzenia i uprawnienia zawodnika w terminie przewidzianym w danym okresie 
transferowym, potwierdzenie i uprawnienie zawodnika do gry w klubie pozyskującym może 
nastąpić także po tym terminie. 

§ 15
1. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – 

cudzoziemców, spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w każdym meczu w IV lidze i 
niższych klasach rozgrywkowych bądź pucharowych może występować równocześnie na 
boisku tylko jeden zawodnik – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej.

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

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

4. W okresie obowiązywania uprawnienia zawodnika do gry, klub jest odpowiedzialny, pod 
rygorem kary dyscyplinarnej o której mowa w Art 102 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, za 
niezwłoczne poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach 
dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na terytorium RP

5. Utrata prawa legalnego pobytu na terytorium RP i/lub zezwolenia na pracę stanowi podstawę 
do cofnięcia lub zawieszenia przez organ prowadzący rozgrywki uprawnienia zawodnika do 
gry. 

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

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

8. W przypadku potwierdzenia i uprawnienia do gry zawodnika-cudzoziemca, który dotychczas 
nie był potwierdzony do gry w polskim klubie piłkarskim niezbędne jest przedstawienie 
certyfikatu transferowego federacji, w której do momentu zmiany przynależności klubowej był 
on zarejestrowany.

§ 16

1. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje 
wyłącznie kapitanowi oraz kierownikowi drużyny. Fakt sprawdzania tożsamości zawodników 
drużyny przeciwnej musi być bezwzględnie zgłoszony sędziemu głównemu zawodów przez 
kapitana lub kierownika drużyny przed meczem w trakcie jego trwania oraz dogrywki, 
najpóźniej przed ostatnim gwizdkiem kończącym zawody. 
W przypadku drużyn młodzieżowych zgłoszenia może dokonać również trener drużyny przy 
zachowaniu procedury.

2. Sprawdzanie tożsamości zawodników może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, którzy w 
chwili zgłaszania żądania biorą udział w grze. 

3. W przypadku zgłoszenia żądania w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu 
sprawdzanie dotyczy zawodników, którzy brali udział w grze w pierwszej połowie z wyjątkiem 
zawodników, którzy opuścili pole gry przed zgłoszeniem sprawdzenia. 

4. 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.

5. W sytuacji, gdy protest dotyczący tożsamości zawodników został zgłoszony zgodnie z 
procedurą przed rozpoczęciem meczu wszyscy zawodnicy nie posiadający dokumentów 
tożsamości ze zdjęciem są nieuprawnieni do gry w tym meczu i nie mają prawa uczestniczyć 
w zawodach. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy drużyna rozpocznie grę w niepełnym składzie 
osobowym  i jej skład może zostać uzupełniony do 11 przez zawodnika lub zawodników, 
którzy są uprawnieni do gry w danym zespole i okażą sędziemu zawodów dokument 
tożsamości ze zdjęciem. 

6. W sytuacji zgłoszenia protestu dotyczącego tożsamości zawodników po rozpoczęciu 
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zawodów, 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 podczas najbliższej przerwy w grze poinformować w sposób wyraźny i bezsporny 
kapitana drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy biorący udział w grze oraz zawodnicy 
znajdujący się  wśród zawodników rezerwowych w momencie zgłoszenia protestu stawili się 
celem sprawdzenia tożsamości w szatni sędziowskiej bądź innym miejscu wskazanym przez 
sędziego. W przypadku braku posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem 
/dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a w przypadku zawodników niepełnoletnich ważna 
legitymacja szkolna / sędzia zawodów zobowiązany jest przeprowadzić procedurę 
konfrontacji. Sędzia zobowiązany jest do opisania spornej sytuacji w sprawozdaniu z 
zawodów. Ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie podejmuje organ prowadzący 
rozgrywki na posiedzeniu Wydziału w obecności zainteresowanych stron.

7. Niestawienie się na wezwanie Wydziału w celu przeprowadzenia identyfikacji zawodników 
będzie skutkować uznaniem zawodników za nieuprawnionych do gry.

8. 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.

9. W sytuacji wskazanej w pkt 7, a ponadto gdy organ prowadzący rozgrywki stwierdzi ponad 
wszelką wątpliwość iż w meczu wystąpił zawodnik pod obcym nazwiskiem klub zostanie 
ukarany karą pieniężną w następujących wysokościach:
• w przypadku rozgrywek seniorów: 1000 zł
• w przypadku rozgrywek młodzieżowych: 500 zł

§ 17.

1. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy, którzy posiadają  
badania lekarskie aktualne, pozytywne i ważne w dniu zawodów . Fakt posiadania takowych 
badań przez wszystkich zawodników wpisanych do sprawozdania sędziowskiego potwierdza 
własnoręcznym podpisem kierownik bądź trener drużyny.

2. Zawodnicy, którzy nie posiadają aktualnych badań lekarskich nie mogą brać udziału w 
meczach mistrzowskich i pucharowych.,

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

VI. ZASADY ROZGRYWEK

§ 18

1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach prowadzonych przez ŁZPN bądź OZPN musi 
być prowadzona przez trenera bądź instruktora posiadającego ważną dla danej klasy 
rozgrywkowej licencję trenerską.

2. Trener bądź instruktor  jest  zobowiązany do posiadania podczas meczu oryginału lub kopii
licencji trenera i przedłożenia go do wglądu przed meczem sędziemu zawodów. 

3. W przypadku braku oryginału lub kopii licencji trener bądź instruktor jest zobowiązany okazać
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sędziemu ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, a sędzia zawodów sporządza stosowny
zapis  w  sprawozdaniu  z  zawodów  w  szczególności  stwierdza  tożsamość  trenera  bądź
instruktora. W tej sytuacji trener bądź instruktor jest zobowiązany przedstawić niezwłocznie do
organu prowadzącego Rozgrywki dokument potwierdzający posiadanie licencji uprawniającej
do  prowadzenia  drużyny  w  danej  klasie  rozgrywkowej.  W  przypadku  nie  spełnienia
powyższych przesłanek wobec klubu będą stosowane sankcje dyscyplinarne określone w ust.
5.

4. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia
licencji uprawniających do prowadzenia zawodów III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych 
piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej określają:
• Uchwała nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w 
rozgrywkach piłki nożnej w Polsce 

5. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera lub 
instruktora nie posiadającego ważnej licencji, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 3 i 4, będą 
stosowane przez właściwy Wydział Dyscypliny kary dyscyplinarne:

Liga Pierwszy mecz Drugi mecz
Trzeci mecz i każdy

następny

IV Liga 4 000,00 zł 6 000,00 zł
Walkower 3:0 na

korzyść przeciwnika

Klasa Okręgowa, ligi
wojewódzkie A1/A2,
B1/B2, II Liga futsalu

2 000,00 zł 3 500,00 zł
Walkower 3:0 na

korzyść przeciwnika

A Klasa, B Klasa, III
Liga Kobiet, MLJM
Kobiet, pozostałe

klasy

1 000,00 zł 1 500,00 zł
Walkower 3:0 na

korzyść przeciwnika

§ 19.

1. Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez WGiE ŁZPN (okręgów
prowadzących rozgrywki na swoim terenie) i podanych zainteresowanym klubom w oficjalnym 
terminarzu. W rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 Wydział Gier i Ewidencji prowadzący 
rozgrywki może zarządzić rozegranie meczów z rundy wiosennej.

2. Na podstawie terminarza – kluby pełniące rolę gospodarza zawodów (wymienione w 
terminarzu na pierwszym miejscu) zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca 
rozegrania zawodów na całą rundę rozgrywkową i wprowadzić do systemu extranet w terminie
nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej. W tym przypadku przyjmuje 
się, że opublikowanie terminarza w systemie Extranet jest obowiązujące.
W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, WD ŁZPN będzie orzekał wobec klubu 
karę finansową  w wysokości 100 zł.

3. W rozgrywkach młodzieżowych dopuszcza się za zgodą obu zainteresowanych klubów 
wyznaczenie meczów od godziny 9.00

4. Gospodarz zawodów w rozgrywkach seniorów może wyznaczyć termin meczu w sobotę przed
godziną 15.00 tylko po uzyskaniu zgody drużyny przeciwnej.

5. Sobota i niedziela oraz środa traktowane są jako jeden termin rozgrywkowy.
Dopuszcza się wyznaczenie przez gospodarza, po uzyskaniu zgody przeciwnika, terminu 
meczu w innym dniu tygodniu. 

6. Wszystkie zawody rozegrane dzień po dniu należy uważać za jeden termin, niezależnie od 
tego czy zawody będą rozegrane zgodnie z terminarzem, czy też zostaną przełożone w toku 
rozgrywek.

§ 20.
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1. Zawody mogą być przełożone na inny termin „z urzędu” lub na prośbę klubu tylko w 
uzasadnionych wypadkach.

2. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji młodzieżowej bądź na mecze 
eliminacyjne i turniej finałowy juniorów U-17 i U-19, a także na zgrupowania poprzedzające 
ww. imprezy, co najmniej trzech zawodników jednego klubu bądź co najmniej dwóch 
zawodników młodzieżowców uprawnionych do gry w klubie do rozgrywek seniorów, w których 
odrębne przepisy związkowe wprowadzają obowiązek udziału w meczach takich zawodników,
może stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie 
terminu zawodów na inny, wyznaczony z urzędu przez organ prowadzący rozgrywki. 

3. Klub jest uprawniony do złożenia wniosku o zmianę terminu z urzędu także w przypadku 
powołania co najmniej trzech zawodników do reprezentacji ZPN 

4. Terminy zawodów mogą być zmienione przez Organ prowadzący rozgrywki na wniosek 
jednego z klubów. Klub wnioskujący o zmianę terminu, zobowiązany jest wskazać przyczynę, 
zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać akceptację drużyny 
przeciwnej (zgoda na piśmie lub akceptacja zmiany w panelu klubowym Extranetu). 
Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika – nie będą rozpatrywane. W przypadku 
zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem klub 
wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty określonej w §4 pkt 5 Komunikatu 
Finansowego na konto organu prowadzącego rozgrywki

5. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 7 dni przed meczem 
klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty na konto organu prowadzącego 
rozgrywki w wysokości: 
• rozgrywki Seniorów - 500 zł, 
• rozgrywki młodzieżowe - 300 zł.

6. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż 14 dni przed wcześniej 
wyznaczonym terminem (liczy się data złożenia wniosku w extranecie lub wpływu pisma do 
Wydziału w przypadku awarii systemu) zmienić datę zawodów bez zgody przeciwnika z 
obowiązkiem jego powiadomienia (poprzez Extranet lub na piśmie w przypadku awarii 
systemu). Zmiana ta może dotyczyć tylko tego samego terminu rozgrywkowego. W takim 
przypadku klub nie jest zobowiązany do wniesienie opłaty za zmianę terminu.

7. Przełożone mecze muszą być bezwzględnie rozegrane przed wyznaczonymi terminami 
obligatoryjnymi. 

8. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub 
związkowego, właściwy WGiE może podjąć decyzję o zmianie terminu zawodów lub uznaniu 
ich za nie odbyte bez przyznawania punktów.

9. WGiE ŁZPN i WGiE właściwego Związku Piłki Nożnej może wyznaczyć jednakowy dla 
wszystkich drużyn termin rozgrywania dwóch ostatnich kolejek sezonu rozgrywkowego.

10. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych organ prowadzący rozgrywki ma 
prawo wyznaczyć po zakończeniu rundy jesiennej dodatkowe terminy celem rozegrania 
awansem meczów z rundy wiosennej.

§ 21.

Zawody nie rozegrane lub zawody przerwane przed upływem regulaminowego czasu gry. 
1. 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 spotkanie to należy 
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte)
w najbliższym możliwym terminie.

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest co do 
zasady Wydział Gier ŁZPN lub właściwego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, a termin 
dokończenia (rozegrania) meczu ustalany jest w porozumieniu z organem lub jednostką 
organizacyjną ŁZPN lub właściwego związku piłki nożnej, który jest odpowiedzialny za 
prowadzenie rozgrywek danego szczebla. 

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu,  ponosi gospodarz spotkania.  
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4. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Związku decyzji o rozegraniu w nowym terminie
zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn 
określonych w ust. 1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się 
wszystkie zasady określone przepisami PZPN. 

5. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Związku decyzji o dokończeniu zawodów 
przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w nowym 
terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad: 

a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem 
wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów. 

b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 
wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych. 

c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w 
danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami: którzy opuścili boisko 
w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki lub w wyniku 
zmiany, którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego 
barwach występują w chwili dokańczania zawodów, którzy odbywali w trakcie zawodów 
przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek otrzymanych od początku 
rozgrywek lub z innych przyczyn. 

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

§ 22.

1. Każdy klub uczestniczący w rozgrywkach mistrzowskich seniorów oraz klas młodzieżowych 
zobowiązany jest do wystawienia swojej aktualnie najlepszej drużyny do najwyższej klasy 
rozgrywkowej w której uczestniczy na podstawie dotychczas osiągniętych wyników 
sportowych.

2. Drużyny rezerwowe klubu uczestniczące w rozgrywkach niższych klas noszą nazwę klubu z 
dodatkiem kolejnych cyfr.

3. W rozgrywkach mistrzowskich w danej klasie rozgrywkowej może brać udział tylko jedna 
drużyna.

4. Nowo wstępujący do ŁZPN i właściwego okręgu klub, rozpoczyna rozgrywki mistrzowskie od 
udziału w najniższej klasie rozgrywkowej. 

5. W sytuacji gdy rozgrywki danej klasy rozgrywkowej są prowadzone w dwóch lub więcej 
grupach dopuszcza się za zgodą organu prowadzącego rozgrywki udział więcej niż jednej 
drużyny danego klubu, z zastrzeżeniem iż każdy zawodnik może zostać uprawniony 
wyłącznie do jednej z drużyn uczestniczących w rozgrywkach danej klasy rozgrywkowej. W 
przypadku gdy zawodnik brał udział w grze w innej drużynie zgłoszonej w danej klasie 
rozgrywkowej organ prowadzący rozgrywki będzie stosował sankcje regulaminowe w postaci 
weryfikacji wyniku meczu jako walkower na niekorzyść drużyny w której ten zawodnik wystąpił

§ 23.

1. W  rozgrywkach  mistrzowskich  wszystkich  szczebli  i  kategorii  wiekowych  stosuje  się
następującą punktację: za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za mecz nierozstrzygnięty –
jeden punkt, a za przegraną – zero punktów. 3.

2. Kolejność  zespołów  w  tabeli  ustala  się  według  liczby  zdobytych  punktów.  W  przypadku
uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują: 

1) Przy dwóch zespołach: 
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b) przy  równej  liczbie  punktów  korzystniejsza  różnica  między  zdobytymi  i  utraconymi

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 
c) przy dalszej równości, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są

podwójnie,  korzystniejsza  różnica  między  zdobytymi  i  utraconymi  bramkami  w
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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 z

całego cyklu, 
f) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące

pierwsze  i  drugie  miejsce  w  tabeli,  a  także  zespoły  których  kolejność  decyduje  o
spadku, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli  one nie
rozstrzygną  o  kolejności,  zarządza  się  spotkanie  barażowe  na  neutralnym  boisku
wyznaczonym przez PZPN lub właściwy związek piłki nożnej. 

2) Przy więcej  niż  dwóch  zespołach przeprowadza  się  dodatkową  punktację  pomocniczą
spotkań  wyłącznie  między  zainteresowanymi  drużynami,  kierując  się  kolejno  zasadami
podanymi w ust 1) w punktach a, b, c, d oraz e. 

§ 24.

Klub posiadający drużyny 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;

2. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego 
klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy 
zawodników występujących na pozycji bramkarza); 

3. Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz 
unifikacją PZPN obowiązuje system tzw. zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w 
meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy regulaminowego czasu gry. Przyjmuje się iż w 
ciągu kolejnych 48 godzin zawodnik może wystąpić  łącznie w nie więcej niż dwóch meczach.

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

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

§ 25.

1. We wszystkich meczach mistrzowskich, w rozgrywkach seniorów kluby zobowiązane są do 
wystawienia w czasie trwania całego meczu zawodników młodzieżowych (rocznik 1998 i 
młodsi) w liczbie minimum:

a) w IV lidze - dwóch
b) w klasach okręgowych - dwóch
c) w klasach „A” - jednego
d) w klasach „B” - kluby nie mają takiego obowiązku

2. Przyjmuje się, iż zawodnikiem o statusie młodzieżowca jest zawodnik szkolony w klubie 
zrzeszonym w PZPN bądź posiadający obywatelstwo polskie , urodzony w roku 1998 i 
młodszy. Zawodnik szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN oznacza zawodnika, który – bez 
względu na swoją narodowość lub wiek – był zarejestrowany w klubie lub klubach 
zrzeszonych w PZPN, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 
miesięcy

3. W sprawozdaniu z zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone 
literką „M”.

4. Od uznania winy klubu należy odstąpić w sytuacjach losowych, w których nie można dokonać 
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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 – zawodnika młodzieżowego nie ma obowiązku 
wymiany zawodnika seniora na zawodnika młodzieżowego, rozpoczęcie gry w składzie 
niepełnym pomniejszonym o ilość wymaganych w danej klasie rozgrywkowej zawodników 
młodzieżowych).

Każdorazowo w przypadku rozpoczęcia bądź kontynuowania gry w pełnym 11 osobowym
składzie bez wymaganej ilości zawodników młodzieżowych organ prowadzący rozgrywki 
będzie stosował sankcje określone w § 29 pkt 18 niniejszego regulaminu. 

§ 26.

1. W sezonie 2018/2019 w rozgrywkach młodzieżowych wszystkich szczebli mogą brać udział 
zawodnicy urodzeni w latach:
• A1 Junior /U-19, U-18/ – ur 2000 i 2001; 
• B1 Junior Młodszy /U17/  – ur 2002;
• B2 Junior Młodszy /U-16/ - ur 2003;
• C1 Trampkarz /U-15/ - ur 2004;
• C2 Trampkarz młodszy /U-14/ - ur 2005;
• D1 Młodzik /U-13/ - ur 2006;
• D2 Młodzik Młodszy /U-12/ - ur 2007;
• E1 Orlik /U-11/ - ur 2008;
• E2 Orlik Młodszy /U-10/ -  ur 2009;
• F1 Żak /U-9/ - ur 2010;
• F2 Żak Młodszy /U-8/ - ur 2011;
• G1 Skrzat /U-7/ - ur 2012;

2. W rozgrywkach grup młodzieżowych mogą uczestniczyć zawodnicy młodsi niż określa to 
niniejszy regulamin pod warunkiem uzyskania zgody prawnych opiekunów  na grę w grupie 
wiekowo starszej (nie dotyczy zawodników, którzy nie ukończyli 6 roku życia). W 
przypadku zawodników młodszych o więcej niż 2 lata niż określa to Regulamin wymagana jest 
pisemna zgoda prawnych opiekunów oraz zgoda lekarza z przychodni sporotwo-lekarskiej

3. Zezwala się na zgłoszenie do rozgrywek w danej kategorii wiekowej /C2 i niższe/ zawodniczek 
maksymalnie o 2 lata starszych niż dopuszczalny wiek w danej klasie rozgrywkowej ponadto w  
rozgrywkach w kategorii Trampkarz C1 i niższych dopuszcza się udział drużyn dziewcząt, w 
składzie których mogą zostać uprawnione dziewczynki o dwa lata starsze niż dopuszczalny 
wiek obowiązujący w danej klasie rozgrywkowej 

4. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki nożnej może uprawnić do 
gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15 rok życia, po spełnieniu łącznie 
wszystkich poniższych warunków: 
a) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych; 
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo lekarskiej; 

§ 27.

Czas trwania zawodów mistrzowskich określa Unifikacja Organizacji Współzawodnictwa i Szkolenia
dzieci i młodzieży w piłce nożnej (załączniki 5)

§ 28.

1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej
klasy zrezygnuje z dalszego udziału w rozgrywkach lub 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 
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następnego sezonu występować będzie niżej o dwie klasy rozgrywkowe. (dotyczy drużyn 
występujących w IV lidze i w klasach okręgowych).

2. Weryfikację spotkań tych drużyn przeprowadza się następująco:
a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań należy anulować wyniki dotychczasowych 

meczów;
b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań zalicza się do punktacji wyniki uzyskane 

na boisku, natomiast w pozostałych przyznaje się walkowery dla przeciwnika.

§ 29.

Zawody należy zweryfikować jako walkower 0:3 /0:5 w rozgrywkach futsalu/ na niekorzyść:
1. drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i 

zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej - w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi 
zmianami),

2. drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;
3. drużyny, która nie przygotowała boiska do gry 
4. drużyny gospodarza, która  nie zapewniła opieki medycznej i z tego powodu zawody nie 

odbyły się;
5. drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowych piłek lub w razie uszkodzenia 

nie zastąpi jej w wyznaczonym czasie; 
6. drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta 

w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;
7. drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego 

zgodnie z przepisami;
8. drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry. Za zawodnika nieuprawnionego 

do gry uznajemy w szczególności:
- uprawniony   na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;
- nieuprawnionego do gry w danej klasie rozgrywkowej
- który wziął udział w meczu pomimo aktywnej kary dyskwalifikacji
- wystąpił w zawodach, w których nie został wpisany do załącznika sprawozdania 
sędziowskiego
- nieposiadający aktualnych badań lekarskich
- cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej, który wystąpił w meczu niezgodnie z przepisami 
Uchwały nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej 
występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych 
- nie stawił się na kontrolę tożsamości, zgodnie z zasadami określonymi w §16
- naruszył przepisy określone w §24

9. drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej, o 
których mowa w § 24 Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej - w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi 
zmianami);

10. drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba 
zawodników będzie mniejsza niż 7 bądź mniejsza niż określona przez organ prowadzący 
rozgrywki w rozgrywkach młodzieżowych.

11. drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich  w trzecim i 
kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym  
orzeczeniu kary finansowej przez WD ŁZPN zgodnie z Uchwał IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 
roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawnionych do 
prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.

12. drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie 
znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały 
przerwane;

13. drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z 
sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane lub 
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nierozegrane;
14. drużyny, której kibice swoim zachowaniem spowodowali przerwanie i zakończenie meczu 

przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry, w szczególności wtargnęli na pole gry;
15. drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut;
16. drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład 

zawodników, wraz z załącznikiem;
17. drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono 

pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;
18. drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej lub

jakiejkolwiek reprezentacji Łódzkiego Związku Piłki Nożnej , ale w nim nie uczestniczący bez 
zgody lekarza kadry lub Wydziału Szkolenia ŁZPN, również z uwzględnieniem treści § 20 
Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN  w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożna;

19. drużyny w składzie której z winy klubu w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła 
mniejsza od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych §25 ust 4 stosuje się 
odpowiednio.

W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostają one ukarane obustronnym
walkowerem. 

W  przypadku  uzyskania  przez  przeciwnika  wyniku  korzystniejszego  aniżeli  walkower  -
utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem bramek drużyny ukaranej.  

W przypadku,  gdy jedna z drużyn  naruszy przepisy paragrafu 29 ust.  2,  3 lub 4 lub 10,
przeciwnikowi  przysługuje  roszczenie  o  zwrot  wydatków  poniesionych  w  związku  z
organizacją meczu bądź przyjazdu na obiekt gospodarz. 

Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia
decyzji

§ 30.

1. We wszystkich rozgrywkach seniorów oraz klas młodzieżowych drużyny przyjeżdżają na 
zawody na własny koszt. 

2. Nie będą uwzględniane, jako wiarygodne, próby usprawiedliwiania nie przybycia na zawody z 
powodu awarii środka transportu. Zdarzenie takie będą weryfikowane walkowerem na korzyść
przeciwnika.

3. Organ prowadzący rozgrywki może wyrazić zgodę na rozegranie nie odbytych z tych przyczyn
zawodów wyłącznie w przypadku osiągnięcia porozumienia przez obydwa zainteresowane 
kluby.

§ 31.

1. Do sprawozdania sędziowskiego wolno wpisać maksymalnie 18 zawodników. Zawodnicy 
muszą mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole. Po tym jak 
sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane przez kapitana oraz kierownika drużyny i 
zwrócone do sędziego i jeżeli zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte, mają zastosowanie 
następujące instrukcje:

a) jeżeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodników nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów z 
jakiejkolwiek przyczyny, to może być zastąpiony przez jednego z rezerwowych. Takie 
zastąpienie nie pomniejszy liczbę zawodników rezerwowych. Zawodnik ten ma prawo być 
na ławce rezerwowych i wejść na boisko w późniejszej fazie gry. Podczas zawodów nadal 
można dokonać regulaminową liczbę zmian dla danej klasy rozgrywkowej;

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;
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c) jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach z 
jakiejkolwiek przyczyny, to następny bramkarz nie wpisany uprzednio do sprawozdania 
może go zastąpić.

2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi, wpisanymi do protokołu, może 
przebywać najwyżej 6 osób. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane czytelnie na 
załączniku do sprawozdania meczowego. Obowiązek kontroli osób przebywających na ławce 
rezerwowych spoczywa na sędziach prowadzących zawody. 

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

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

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

4. W rozgrywkach obowiązkowe jest używanie przez zawodników ochraniaczy na golenie. 
5. Kluby będące gospodarzami zawodów, obowiązane są zapewnić: 1 egzemplarz blankietu 

sprawozdania z zawodów i załącznik do sprawozdania – w 3 egzemplarzach. Do załącznika 
sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, 
zmiany zawodników i skrótowy opis innych uwag dyscyplinarnych (np. zakłócenia porządku, 
osoby usunięte z ławki rezerwowych), jakie później zamieści w sprawozdaniu. Kierownicy 
drużyn muszą potwierdzić odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po 
zakończeniu zawodów. Mają jednocześnie prawo wnieść tam swoje zastrzeżenia, dotyczące 
wyłącznie ukarania przez sędziego niewłaściwego zawodnika lub zasadności nałożonych 
przez niego kar.

6. Do wzięcia  udziału  w zawodach  uprawnieni  są  jedynie  zawodnicy  i  zawodnicy  rezerwowi
wpisani  do  sprawozdania  z  zawodów  przed  rozpoczęciem  meczu.  Na  30  minut  przed
rozpoczęciem zawodów, kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu wydruku
sprawozdania  sędziego,  zawierającego  skład  zawodników,  wypełnionego  w  systemie
Extranet.  Wydruk  musi  być  podpisany  przez  kapitana  i  kierownika  zespołu,  którzy  przez
złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. 
Sprawozdanie  sędziego  w  rozgrywkach  młodzieżowych  podpisuje  jedynie  kierownik/trener
drużyny. 
W  przypadku  braku  możliwości  wypełnienia  sprawozdania  w  systemie  Extranet,
spowodowanej  awarią systemu, kierownicy drużyn zobowiązani  są do wręczenia sędziemu
odręcznie wypełnionego sprawozdania zgodnie z wyżej określonymi zasadami.

7. Za posiadanie druków protokołów (składów drużyn) odpowiedzialni są kierownicy drużyn, 
niezależnie od tego czy są gospodarzami czy gośćmi.

8. 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 z zawodów.

§ 32.

1. W zawodach mistrzowskich IV Ligi Seniorów,  klasy Okręgowej, klasy A, B Seniorów w czasie 
trwania spotkania każda drużyna może dokonać wymiany siedmiu zawodników, bez prawa 
powrotu ich do gry. 

2. Ilość zmian w rozgrywkach młodzieżowych określa Unifikacja.
3. W rozgrywkach w których obowiązują zmiany „hokejowe” przyjmuje się, że każdy zawodnik 

wpisany do protokołu brał udział w meczu w wymiarze nie przekraczającym połowę 
regulaminowego czasu gry. W takim przypadku zgodnie z §24 pkt 3 przyjmuje się iż każdy 
zawodnik wpisany do sprawozdania sędziowskiego, bez względu czy w składzie podstawowym 
czy jako zawodnik rezerwowy, może wystąpić w kolejnym meczu innej drużyny swojego klubu 
który rozpoczyna się w ciągu 48 godzin od zakończenia pierwszego meczu.
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Zmiany „hokejowe” mogą być przeprowadzane tylko i wyłącznie w przerwie w grze oraz  
za zgodą sędziego.  Zmiany „hokejowe” w czasie gdy toczy się gra są niedozwolone na 
każdym szczeblu rozgrywkowym.

VII. PRAWO AWANSU I SPADKU
§ 33.

1. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce  w końcowej tabeli rozgrywek IV ligi uzyskuje  awans 
do III Ligi Seniorów w sezonie 2019/2020. W przypadku rezygnacji z awansu przez tą 
drużynę, prawo awansu nabywa kolejna drużyna w tabeli końcowej zainteresowana 
występami w III Lidze.    

2. Drużyny, które zajmą miejsca 16, 17, 18 w końcowej tabeli rozgrywek spadają z IV ligi do 
właściwej terytorialnie Klasy Okręgowej Seniorów. Ilość drużyn spadających z IV Ligi ulega 
zwiększeniu o ilość drużyn z województwa łódzkiego, które spadną z III Ligi.

3. Awans do IV ligi na sezon 2019/2020 uzyskują mistrzowie czterech lig okręgowych
prowadzonych przez okręgi w: Piotrkowie, Sieradzu i Skierniewicach oraz łódzkiej 
prowadzonej przez WGiE ŁZPN na terenie bezpośrednio podległym. 
W przypadkach gdy drużyna, która zajęła pierwsze miejsce w tabeli końcowej swojej ligi
okręgowej nie ma prawa awansu do IV Ligi Seniorów lub z niego zrezygnuje w dalszej 
kolejności  prawo do awansu przysługuje drużynie, która zajęła kolejne miejsce w tabelach 
końcowych poszczególnych klas okręgowych.

§ 34.

Szczegółowe zasady awansu i spadku obowiązujące w sezonie 2018/2019 w poszczególnych 
klasach rozgrywkowych w ramach lig wojewódzkich określa Aneks do regulaminu. 

§ 35.

Okręgi wchodzące w skład ŁZPN prowadzące rozgrywki seniorów oraz klas młodzieżowych na 
swoim terenie zobowiązane są do sporządzenia załączników do niniejszego regulaminu, które 
obejmować będą:
1. organizację rozgrywek mistrzowskich seniorów na terenie poszczególnych okręgów 

zaczynając od szczebla ligi okręgowej a kończąc na klasie „B”;
2. organizację rozgrywek mistrzowskich juniorów i pozostałych klas młodzieżowych dostosowaną

do ilości drużyn zgłoszonych do rozgrywek zgodnie z deklaracjami zgłoszeniowymi 
przesłanymi przez kluby;

3. opracowania zasad prawa awansu i spadku obowiązującego w rozgrywkach okręgowych 
seniorów z zachowaniem zasady awansu do IV ligi na sezon piłkarski 2019/2020 określonej w
§ 33 ust. 3 niniejszego regulaminu;

4. opracowania zasad prawa awansu i spadku obowiązującego w rozgrywkach okręgowych 
juniorów i pozostałych klas młodzieżowych.

Przedstawione załączniki winny odpowiadać specyfice rozgrywek na terenie okręgów w 
zależności od ilości drużyn występujących w poszczególnych klasach rozgrywkowych 
wynikających z konieczności organizacji systemu rozgrywek.

VIII. SPRAWY DYSCYPLINARNE
§ 36.

1. Kluby posiadające drużyny seniorów i juniorów (nie dotyczy pozostałych klas młodzieżowych) 
w różnych klasach rozgrywkowych obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do 
sprawozdań z zawodów szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek z meczów 
mistrzowskich i pucharowych. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla każdej klasy 
rozgrywkowej.

2. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich seniorów otrzyma napomnienie 
(żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany:
a) przy trzecim napomnieniu - karą pieniężną,
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b) przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
c) przy szóstym napomnieniu - karą pieniężną,
d) przy ósmym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
e) przy dziewiątym napomnieniu - karą pieniężną,
f) przy dwunastym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów  
g) przy każdym kolejnym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu oraz

dodatkowo karą pieniężną.
Wysokość kary pieniężnej ustalana jest każdorazowo przed rozpoczęciem rozgrywek przez 
właściwy organ ŁZPN w Komunikacie Finansowym. Szczegółową tabelę opłat zamieszczono 
w załączniku nr 1
3. Zawodnik ukarany karą pieniężną na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, do czasu

jej zapłaty  nie może uczestniczyć w rozgrywkach, których dotyczy orzeczona kara. 
4. Aby  zawodnik  zobowiązany  do  zapłaty  kary  pieniężnej  z  powodu  kolejnych  napomnień

(żółtych kartek) mógł uczestniczyć w następnym meczu mistrzowskim , którego dotyczy kara,
wpłata  za  kartki  musi  zostać  dokonana  na  rzecz  organu  prowadzącego  rozgrywki  przed
rozpoczęciem tego meczu. Kserokopia dowodu wpłaty powinna być niezwłocznie dostarczona
organowi  prowadzącemu  rozgrywki  bądź  dołączona  do  sprawozdania  sędziego  przed
rozpoczęciem meczu. 
W przypadku gdy  zawodnik  otrzymał  napomnienie  (żółtą  kartkę)  powodującą  konieczność
uiszczenia kary finansowej nie dokonał stosownej wpłaty i wystąpił w następnym spotkaniu,
które w wyniku powyższego zostały zweryfikowane jako walkower w konsekwencji zapisu § 29
ust. 7 niniejszego regulaminu, to zawodnik jest obowiązany w dalszym ciągu do uiszczenia
kary finansowej.
W  tym  wypadku  ŁZPN  (OZPN)  jako  prowadzący  rozgrywki  jest  zobowiązany  do
powiadomienia klubu o fakcie braku uprawnienia zawodnika do gry w kolejnych zawodach
jako konsekwencji otrzymania napomnienia (żółtej kartki).

5. Organ prowadzący  rozgrywki  może  wprowadzić  zasadę ryczałtowej  opłaty  za  żółte  kartki,
którą należy uiścić przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej w ustalonej wysokości.
Rozliczenie opłat nastąpi po zakończeniu każdej rundy rozgrywkowej. 

§ 37.

1. Zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczony z gry (czerwona 
kartka) w wyniku otrzymania dwóch napomnień (dwie żółte kartki), wlicza się obie żółte kartki 
do rejestru napomnień zawodnika i ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną z tytułu ogólnej
ilości żółtych kartek liczonych od początku sezonu.

2. Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest 
automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać 
udziału w rozgrywkach, w których został wykluczony, a w przypadku naruszenia 
nietykalności cielesnej, znieważenia, zniesławienia lub innego wysoce niesportowego 
zachowania przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim również w innych klasach 
rozgrywkowych.      

3. Zawodnikowi wykluczonemu z gry 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;

4. Usunięcie przez sędziego w czasie meczu z ławki przeznaczonej dla zawodników 
rezerwowych którejkolwiek ze znajdujących się tam osób jest równoznaczne z wykluczeniem 
z gry (czerwona kartka) i podlega karze. Decyzja w tych sprawach należy do WD ŁZPN (WD 
OZPN)

§ 38.
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1. Karę dyskwalifikacji wymierza się: poprzez zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów 
(górna granica dyskwalifikacji wynosi 10 meczów) oraz czasowo w tygodniach, miesiącach lub
latach. Przy czym jeżeli orzeczono kare czasową wobec zawodnika w wymiarze nie wyższym
niż 6 miesięcy, do okresu jej wykonywania nie wlicza się okresu przerwy między rundami 
sezonu rozgrywkowego, w który rozpoczęto jej wykonanie. 

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

3. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia popełnione w rozgrywkach 
mistrzowskich musi być wykonana w tej klasie rozgrywek, w której została wymierzona lub w 
tej klasie rozgrywek do której drużyna awansowała bądź została zdegradowana, z 
zastrzeżeniem że: 

a) wykonanie kary dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny 
sezon rozgrywkowy, w takim przypadku zawodnik obowiązany jest do wniesienia opłaty w 
wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki, nie dotyczy to juniorów, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
zawodnik w sezonie w którym otrzymał karę kończy wiek juniora. W takim przypadku Klub 
jest zobowiązany do wniesienia opłaty jak za zawodnika najniższej klasy rozgrywkowej 
seniorów tj. Klasy B.

b) zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do danego klubu mogą odbyć karę nie tylko w tej 
klasie rozgrywkowej, w której ją otrzymali ale również w innym zespole danego lub innego 
klubu w następujących przypadkach:

• gdy zawodnikowi okres wykonania kary przechodzi na rundę wiosenną danego sezonu, a
inna drużyna tego klubu w której grał w danym sezonie, 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. 

4. W przypadku dyskwalifikacji czasowej zawodnika, nie może on uczestniczyć w żądnych 
zawodach piłkarskich oraz pełnić jakichkolwiek funkcji związanych z działalnością w piłce 
nożnej. 

5. 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. Powyższe nie dotyczy kary dyskwalifikacji,  wymierzonej za 
napomnienia (żółte kartki).

6. W przypadku, gdy zawodnik otrzymał żółtą, bądź czerwoną kartkę powodującą dyskwalifikację
w wymiarze jednego meczu, wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały 
zweryfikowane jako walkower, rzeczowa kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i 
zawodnik taki nadal jest obowiązany do jej odbycia. W tym wypadku ŁZPN (OZPN) jako 
prowadzący rozgrywki jest zobowiązany do powiadomienia klubu o fakcie braku uprawnienia 
zawodnika do gry w kolejnych zawodach jako konsekwencji otrzymania żółtych kartek.

Zawodnicy, którzy otrzymali kartki w rozgrywkach mistrzowskich powodujące konsekwencje
dyscyplinarne nie mogą odbywać kar w rozgrywkach pucharowych.
7. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki w 

meczu, który nie odbył się z różnych przyczyn /np został przełożony na późniejszy termin, 
zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn bądź nie odbył się i 
został zweryfikowany jako walkower z powodu wycofania drużyny z rozgrywek/.

8. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia nałożone na zawodników 
żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru napomnień i wykluczeń zawodnika z gry. 
Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower bierze się pod uwagę przy 
zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez ukaranych zawodników.

9. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu,  ma 
obowiązek sprawdzić w macierzystym związku (okręgu) 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 samą liczbę kartek, które posiadał 
dotychczas

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

§ 39.

Kary indywidualne dla zawodników w kategoriach B1 – G2 określa Unifikacja Rozgrywek 
/załącznik 5/

§ 40.

W przypadkach zakłócenia porządku na obiekcie w czasie, lub po zawodach, WGiE ŁZPN (okręgu 
prowadzącego rozgrywki) w oparciu o decyzje Wydziału Dyscypliny ŁZPN lub WD okręgów 
prowadzących rozgrywki, ma prawo przenieść następne zawody, przypadające do rozegrania na 
tym obiekcie, na inny obiekt (neutralny) z obowiązkiem zachowania na nim roli gospodarza 
zawodów. Tego rodzaju decyzje mogą być stosowane niezależnie od innych kar i mogą obejmować
jedno lub więcej spotkań.
We wszystkich innych przypadkach naruszenia dyscypliny nieokreślonych w niniejszym 
regulaminie   zastosowanie   ma   Regulamin   Dyscyplinarny   PZPN.

IX. SĘDZIOWIE

§ 41.

Do prowadzenia zawodów mistrzowskich wyznaczeni są sędziowie przez Kolegium Sędziów 
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej lub właściwy Wydział Sędziowski okręgu prowadzącego rozgrywki.
  

§ 42.

1. Jeżeli żaden z wyznaczonych sędziów związkowych z jakichkolwiek powodów nie stawi się na
nie, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną 
rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do 
przedstawienia kandydata do prowadzenia spotkania.

2. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego. 
W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo 
prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie, 
przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn.

3. Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów 
własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania z 
tych zawodów odpowiedzialny jest gospodarz lub organizator zawodów. Sprawozdanie 
powinno być dostarczone właściwym władzom w określonym terminie.

4. Jeżeli wyznaczony na dane zawody sędzia z jakichkolwiek powodów nie stawi się na nie, nie 
może ich rozpocząć lub kontynuować, jego funkcję przejmuje:
• Sędzia Asystent nr 1 - jeśli na zawody wyznaczono dwóch lub trzech sędziów 

związkowych;
• Sędzia Techniczny - jeśli na zawody wyznaczono czterech sędziów związkowych (chyba 

że Kolegium Sędziów zdecyduje inaczej dla danych zawodów);
• Dodatkowy Sędzia Asystent nr 1 - jeśli na zawody zostali wyznaczeni dodatkowi 

sędziowie asystenci.
5. Prowadzenie zawodów seniorów z jednym sędzią asystentem lub bez asystentów jest 

niedozwolone.
6. Nieobecność jednego lub obu związkowych sędziów asystentów zobowiązuje kapitanów 

drużyn do przedstawienia sędziemu kandydatów na tę funkcję. Jeżeli kapitan drużyny gości 
nie przedstawi swojego kandydata, obowiązek przedstawienia kandydata na sędziego 
asystenta spoczywa na kapitanie drużyny gospodarzy. Pierwszeństwo przysługuje 
kandydatom mającym uprawnienia sędziowskie.

7. Dopuszcza się prowadzenie zawodów bez sędziów asystentów lub z jednym asystentem w 
meczach o mistrzostwo kategorii B2 i niższych.

8. Każde zawody wyznaczone jako mistrzowskie lub pucharowe, niezależnie od zaistniałych 
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opóźnień lub niezgodności, muszą być rozegrane jako mistrzowskie lub pucharowe, pod 
rygorem walkoweru, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako 
towarzyskie, jest nieważna.

9. Jeżeli sędzia dał sygnał zakończenia zawodów na skutek nie stawienia się w przepisowym 
czasie na boisku jednej z drużyn lub obydwu drużyn, a po tym fakcie stawiają się one w 
komplecie do rozegrania zawodów, to sędzia zobowiązany jest te zawody prowadzić. Fakt 
opóźnienia się drużyn lub drużyny sędzia powinien odnotować w sprawozdaniu z zawodów. 
Podejmując decyzję o prowadzeniu zawodów w opóźnionym czasie sędzia powinien 
uwzględnić porę dnia (czy zaistniałe opóźnienie pozwoli zakończyć zawody w normalnym 
czasie gry). Ponadto podejmując decyzję prowadzenia zawodów sędzia winien mieć na 
uwadze konieczność ewentualnego rozegrania w danym dniu na tym samym boisku innych 
zawodów przewidzianych terminarzem.

10. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać lub dostać do wglądu następujące 
dokumenty:

a) weryfikację boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna, nie 
obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno
prowadzić meczu;

b) sprawozdanie 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;

c) sędzia musi sprawdzić przed meczem czy kierownik drużyny bądź trener własnoręcznym 
podpisem potwierdzili posiadanie ważnych i aktualnych badań lekarskich przez wszystkich 
zawodników wpisanych do sprawozdania sędziowskiego . W przypadku braku  podpisu – 
sędzia nie dopuszcza  do rozpoczęcia meczu i wzywa kierownika bądź trenera do złożenia 
podpisu w jego obecności;

d) licencje trenerów prowadzących drużyny
11. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na 

zawodach i odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności lub złej pracy (np. 
brak niezbędnego wyposażenia, brak należytej staranności w udzielaniu pomocy). W 
przypadku nieobecności opieki medycznej sędzia nie prowadzi zawodów.

12. Sędziom i obserwatorom delegowanym na zawody, kluby wypłacają ekwiwalent na podstawie 
delegacji wystawionej przez właściwy Wydział Sędziowski, zgodnie z przepisami ustalonymi 
przez PZPN oraz odprowadzają podatek do właściwego dla siedziby klubu Urzędu 
Skarbowego. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, klub jest zobowiązany przesłać 
(zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) sędziemu i obserwatorowi PIT
określający wysokość jego dochodów oraz potrąconego podatku.

13. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, to przybyłym sędziom  
obserwatorom i delegatom przysługuje 50% ekwiwalentu określonego w Uchwale Nr 
XVII/32/2017 z dnia 05 czerwca 2017 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

14. W przypadku nieuregulowania przez klub ekwiwalentu sędziemu lub obserwatorowi 
bezpośrednio po zawodach, właściwy organ dyscyplinarny nakłada na winny klub karę 
finansową.

15. Sędzia jest zobowiązany do wprowadzenia do systemu extranet wyniku meczu w ciągu 
15 minut po jego zakończeniu oraz wypełnienia sprawozdania z zawodów w systemie 
extranet w ciągu 12 godzin od zakończenia meczu. 

16. Sędzia zawodów jest zobowiązany do zachowania sprawozdań z meczów do zakończenia 
danej rundy rozgrywkowej.

X.  PROTESTY I ODWOŁANIA
§ 43.

1. Kapitanom i kierownikom drużyn przysługuje prawo zgłoszenia sędziemu protestów 
dotyczących wyłącznie:

a) niewłaściwego stanu, oznaczenia i wyposażenia pola gry,
b) tożsamości zawodników

2. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić protesty do sprawozdania sędziowskiego na 
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następujących zasadach:
a) zastrzeżenia dotyczące stanu pola gry mogą być wnoszone do sędziego przed 

zawodami oraz w ich trakcie. Zastrzeżenia te muszą być przez sędziego zbadane, a w 
uzasadnionych przypadkach musi on - poprzez kapitana drużyny gospodarzy - 
wyznaczyć organizatorom czas na usunięcie ewentualnych usterek.  Sędzia zawiera w 
sprawozdaniu z zawodów treść tych zastrzeżeń i wydane zarządzenia, tylko jeśli miało 
to praktyczne znaczenie (np. opóźnione rozpoczęcie meczu).

b) 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 (zależnie od tego, kiedy wpłynął protest), zawsze jednak w obecności 
kapitanów obydwu drużyn ( w zawodach drużyn młodzieżowych kapitanowi może 
towarzyszyć jedna  z wpisanych do protokołu osób funkcyjnych). Przekazana przez 
sędziego kapitanowi informacja o pomeczowym sprawdzaniu tożsamości zobowiązuje 
wskazanych zawodników uczestniczących w meczu w chwili zgłaszania protestu, do 
pozostania w miejscu rozgrywania zawodów, do pełniej dyspozycji sędziego we 
wskazanym przez niego miejscu. Jeżeli opinia sędziego dotycząca protestu nie 
satysfakcjonuje wnoszącego kapitana, sędzia musi umieścić w sprawozdaniu z 
zawodów treść jego protestu, wraz z podpisem wnoszącego kapitana ( w zawodach 
drużyn młodzieżowych - kierownika drużyny)

3. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie i kierownicy drużyn podpisują protokoły z 
wpisanymi imionami  nazwiskami zawodników zgłoszonych do zawodów oraz osób 
funkcyjnych zajmujących miejsca w strefie technicznej. Po zakończeniu zawodów 
kierownicy drużyn podpisują sporządzoną przez sędziego informację (załącznik do 
sprawozdania) o karach indywidualnych  i innych zdarzeniach dyscyplinarnych - bez 
względu na to  czy  wnoszą do tych opisów uwagi.

4. Protesty dotyczące organizacji zawodów, opóźnionego przybycia drużyny na miejsce 
rozgrywania zawodów, przebiegu zawodów oraz spraw dyscyplinarnych mogą być składane 
przez kluby wyłącznie przy zachowaniu formy pisemnej do organu prowadzącego rozgrywki w
ciągu 48 godzin od zakończenia meczu. Kopia protestu winna zostać dostarczona klubowi 
przeciwnemu. Klub składający protest jest zobowiązany dołączyć potwierdzenie wpłaty kaucji 
w wysokości określonej w komunikacie finansowym. 

5. W przypadku oddalenia protestu wpłacona kaucja na rzecz ŁZPN lub okręgu prowadzącego 
rozgrywki nie podlega zwrotowi. Uzasadnienie każdorazowo należy przesłać przeciwnikowi.

6. W sprawach dot. weryfikacji meczów oraz przy rozpatrywaniu protestów obowiązuje zasada 
dwuinstancyjności. W rozgrywkach prowadzonych przez WGiE ŁZPN lub WGiE okręgów 
prowadzących rozgrywki, pierwszą instancją jest właściwy w sprawie Wydział Gier i Ewidencji,
a drugą Komisja Odwoławcza ŁZPN

7. Odwołanie od decyzji w sprawach dot. weryfikacji meczów oraz rozpatrywania protestów 
organów pierwszej instancji mogą być wnoszone do drugiej instancji w terminie 14 dni od daty
doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji. Niezachowanie w/w terminu powoduje 
uprawomocnienie się decyzji pierwszej instancji.

8. W przypadku braku rozstrzygnięcia protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie zainteresowanej 
przysługuje prawo wniesienia skargi, składanej bezpośrednio do organu drugiej instancji

9. Decyzje podjęte przez właściwe organy drugiej instancji są ostateczne.

XI. PRZEPISY ORGANIZACYJNO-FINANSOWE

§ 44.

1. Kluby zrzeszone w  ŁZPN zobowiązane są regulować świadczenia finansowe wynikające z 
uchwał Walnego Zgromadzenia ŁZPN oraz regulaminów PZPN, ŁZPN.

2. Wszystkie umowy między członkami ŁZPN, w szczególności dotyczące zmiany 
przynależności klubowej zawodników wszystkich kategorii wiekowych, muszą być zawierane 
pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wszelkie umowy muszą być podpisane przez 
upoważnionych statutowo przedstawicieli klubu.
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3. Wszelkie umowy, o których mowa nie mogą być sprzeczne z przepisami państwowymi i 
związkowymi, obowiązującymi członków PZPN.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45.

1. We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje WGiE ŁZPN w 
oparciu o odpowiednie przepisy wydane przez PZPN.

2.  Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi ŁZPN.

§ 46.

Niniejszy regulamin wchodzi w  życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Łódzkiego Związku Piłki 
Nożnej, z mocą obowiązującą od początku sezonu piłkarskiego 2018/2019. 

Prezes Zarządu ŁZPN 
       Adam Kaźmierczak
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REGULAMIN PUCHARU POLSKI REGULAMIN PUCHARU POLSKI 
ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Na podstawie § 32 ust. 9 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się, co następuje:

§ 1.

Niniejszy Regulamin rozgrywek o Puchar Polski obowiązuje w cyklu (sezonie) rozgrywkowym 
2018/2019. 

§ 2.

Celem rozgrywek jest wyłonienie drużyny, zwycięzcy w rozgrywkach Pucharu Polski na terenie 
Województwa Łódzkiego. Zdobywca Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim  będzie 
reprezentował Łódzki Związek Piłki Nożnej w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 
2019/2020.

§ 3.

W rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uczestniczą 
obligatoryjnie drużyny III i IV ligi oraz klasy okręgowej. Drużyny klasy A i B uczestniczą w 
rozgrywkach o ile złożą deklarację gry w ŁZPN  /właściwy OZPN/. 

§ 4.

Wszystkie zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących przepisów gry w piłkę 
nożną, niniejszego regulaminu oraz zgodnie z postanowieniami Uchwały nr IX/140  Zarządu PZPN 
z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

§ 5.

Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny zobowiązuje do stosowania 
następujących zasad:
1. zawodnicy, którzy brali udział w rozgrywkach w jednej z drużyn, nie mogą grać w   innej 

drużynie tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obydwie awansują  do kolejnej 
rundy

2. jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, wówczas najwyżej trzech 
zawodników drużyny wyeliminowanej może grać w poszczególnych meczach w tej drużynie 
swego klubu,  która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.

§ 6.

1. Zawodnik, który zmienił przynależność klubową w trakcie trwania sezonu piłkarskiego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, może uczestniczyć w dalszych rozgrywkach 
Pucharu Polski w nowym klubie.

2. W rozgrywkach pucharowych drużyny nie mają obowiązku wstawienia do składu 
zawodników młodzieżowych (rocznik 1998 i młodsi) 

§ 7.

Rozgrywki o Puchar Polski Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w sezonie piłkarskim 2018/2019 
przeprowadzone będą w dwóch etapach: na szczeblu okręgów i województwa.

§ 8.

Rozgrywki o Puchar Polski na terenie województwa łódzkiego w pierwszym etapie prowadzą 
okręgowe Związki Piłki Nożnej w: Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach na swoim 
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terenie oraz Łódzki Związek Piłki Nożnej na terenie bezpośrednio podległym WGIE ŁZPN. 

§ 9.

Organ prowadzący rozgrywki przeprowadza eliminacje na szczeblu okręgowym i przekazuje 
zgłoszenie po dwie drużyny do WGiE ŁZPN w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2018 
rok

§ 10.

We wszystkich rundach eliminacyjnych rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu okręgów obowiązują 
następujące zasady: 
1. Zawody rozgrywane są systemem pucharowym, tzn., że drużyny przegrywające odpadają z 

dalszych gier. We wszystkich rundach obowiązuje jeden mecz.
2. Gospodarzami rozgrywek o Puchar Polski są drużyny klas niższych. W przypadku drużyn tej 

samej klasy rozgrywkowej gospodarzem zawodów jest drużyna losowana jako pierwsza. 

§ 11.

Zawody Pucharu Polski rozgrywane w pierwszym etapie na szczeblu okręgowych ZPN oraz na 
terenie bezpośrednio podległym WGiE Łódzkiego ZPN  organizują kluby będące gospodarzami 
spotkań, które pokrywają wszystkie koszty związane z organizacją meczów. Drużyny przyjezdne 
przyjeżdżają na zawody na koszt własny.

§ 12.

1. Drużyny szkolne i niezrzeszone biorące udział w rozgrywkach Pucharu Polski   są zwolnione z
opłat sędziowskich, które pokrywają odpowiednio ŁZPN i okręgowe ZPN prowadzące 
rozgrywki na swoim terenie.

2. Drużyny niezrzeszone w Pucharze Polski mogą reprezentować jedynie zawodnicy, którzy  nie 
są uprawnieni na dany sezon w systemie Extranet w jakimkolwiek klubie  lub niezrzeszeni w 
strukturach ŁZPN. 

3. W przypadku stwierdzenia, iż zawodnik pomimo uprawnienia na dany sezon w systemie 
Extranet, wystąpił w drużynie niezrzeszonej, wynik meczu z udziałem tej drużyny zostanie 
zweryfikowany jako walkower

§ 13.

Weryfikację zawodów oraz orzecznictwo dyscyplinarne zawodników, działaczy i klubów w 
odniesieniu do wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych na szczeblu 
Okręgowych ZPN i  Łódzkiego ZPN należy do właściwych Wydziałów Gier i Ewidencji oraz 
Dyscypliny. 

§ 14.

Zestawy par dla poszczególnych terminów rozgrywkowych będą każdorazowo ogłaszane w 
pismach okólnych przez WGiE okręgów prowadzących rozgrywki na swoim terenie i ŁZPN.

§ 15.

Na szczeblu Województwa Łódzkiego rozgrywki o Puchar Polski prowadzi WGiE Łódzkiego 
Związku Piłki Nożnej.

§ 16.

Osiem drużyn  zgłoszonych do rozgrywek na szczeblu Wojewódzkim przez Okręgowe  ZPN i Łódzki
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ZPN na wiosnę 2019 roku przystąpi do rozgrywek systemem pucharowym. 
Na szczeblu wojewódzkim rozgrywki będą prowadzone systemem jednego meczu, którego 
zwycięzca awansuje do kolejnej rundy
1. Zestaw par wyłaniany jest drogą losowania przez  Wydział Gier i Ewidencji Łódzkiego Związku

Piłki Nożnej jako organ prowadzący rozgrywki. Gospodarza zawodów wyznacza WGiE ŁZPN 
stosując zasadę, że mecze odbywają się na boisku drużyny niższej klasy rozgrywkowej. W 
przypadku drużyn tej samej klasy o wyznaczeniu gospodarza decyduje losowanie.

2. Na szczeblu wojewódzkim nie obowiązuje rozstawienie drużyn
3. Awans do dalszej rundy rozgrywek uzyskuje zwycięzca meczu.
4. W przypadku wyniku remisowego zarządzana zostaje dogrywka 2 x 15 minut. Jeżeli jedna z 

drużyn zdobędzie więcej bramek podczas dogrywki, drużyna ta zostaje zwycięzcą meczu. 
Jeżeli obydwa zespoły w dogrywce uzyskały tę samą liczbę bramek, sędzia zawodów 
zarządza wykonywanie serii rzutów z punktu karnego według obowiązujących przepisów . 
Prawo do wykonania rzutów karnych mają wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w grze w 
momencie zakończenia dogrywki.  Wyboru bramki dokonuje sędzia zawodów. 

§ 17

W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek Pucharu Polski na klub może zostać nałożona 
opłata regulaminowa w wysokości:
a) wycofanie drużyny z etapu okręgowego: 600 zł – opłata na rzecz OZPN prowadzącego 

rozgrywki
b) wycofanie drużyny z etapu wojewódzkiego: 1200 zł – opłąta na rzecz ŁZPN

§ 18.

Zdobywcę Pucharu Polski na szczeblu Województwa Łódzkiego wyłania się po rozegraniu meczu 
finałowego w terminie wyznaczonym przez WGiE Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Gospodarza 
meczu finałowego wyłania się w drodze losowania. 

§ 19.

Zwycięzca meczu finałowego zostaje wyłoniony zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym 
regulaminie w paragrafie 16 pkt 4.

§ 20.

Zwycięzca Pucharu Polski na szczeblu Województwa Łódzkiego otrzymuje puchar oraz nagrodę 
pieniężną w wysokości 40 000 PLN. Finaliści otrzymują pamiątkowe medale oraz nagrodę 
pieniężną w wysokości 10 000 PLN. Zdobywca Pucharu Polski na  szczeblu województwa 
łódzkiego  reprezentuje Łódzki Związek Piłki Nożnej w rozgrywkach Pucharu Polski szczebla 
centralnego w sezonie piłkarskim 2019/2020.

§ 21.

Drużyny biorące udział w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu okręgów i województwa 
uprawnione są do wymiany siedmiu zawodników przez cały okres trwania gry, bez prawa powrotu 
ich do gry.

§ 22.

1. Zawodnik, który w czasie zawodów Pucharowych otrzyma napomnienie /żółta kartka/ zostanie
automatycznie ukarany:

a) przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 
b) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 
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c) przy każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu (szóstym, ósmym itd.) – kara dyskwalifikacji w
wymiarze 2 meczów. 

2. „Żółte” i „czerwone” kartki otrzymane przez zawodników w rozgrywkach Pucharu Polski  
(dotyczy szczebla okręgowego i wojewódzkiego) nie zalicza się do ogólnej liczby kartek 
otrzymanych w czasie spotkań mistrzowskich sezonu piłkarskiego 2018/2019.

3. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów (lub finansowa) za przewinienia w 
rozgrywkach pucharowych musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej 
kary zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych rozgrywkach  pucharowych.

4. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a nie wykonana w danej edycji rozgrywek 
pucharowych zostaje przeniesiona do nowej edycji tych rozgrywek.

5. Ewidencja napomnień po etapie okręgowym Pucharu Polski zostaje wyzerowana. Ewentualne
kary /finansowe, dyskwalifikacji/ wynikające z otrzymanych napomnień bądź wykluczeń  na 
szczeblu okręgowym należy odbyć w etapie wojewódzkim

§ 23.

Obsadę sędziowską dla zawodów Pucharu Polski na szczeblu Okręgowych ZPN i ŁZPN na terenie 
bezpośrednio podległym wyznaczają Wydziały Sędziowskie okręgów prowadzących rozgrywki. 
Natomiast dla zawodów rozgrywanych na szczeblu wojewódzkim Kolegium Sędziów  Łódzkiego 
Związku Piłki Nożnej.

§ 24.

Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów o Puchar Polski rozgrywanych w pierwszym 
etapie mogą być składane do WGiE okręgów prowadzących rozgrywki, a w drugim etapie na 
szczeblu wojewódzkim do WGiE ŁZPN w terminie 48 godzin po zawodach. Do protestu należy 
dołączyć pokwitowanie o wpłaceniu na konto ŁZPN (okręgu prowadzącego rozgrywki) kaucji 
protestowej w wysokości określonej w komunikacie finansowym.

§ 25.

Klubom uczestniczącym w rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblach okręgowych ZPN i 
wojewódzkim przysługują wszystkie wpływy z biletów wstępu,  z meczów w których są 
gospodarzami.

§ 26.

WGiE ŁZPN jako prowadzący rozgrywki Pucharu Polski na terenie bezpośrednio podległym oraz w 
późniejszej fazie na szczeblu województwa łódzkiego zastrzega sobie prawo do ustalania terminów 
spotkań oraz możliwości zmian wynikających z konieczności dostosowania do terminarza 
rozgrywek ligowych.

§ 27.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

§ 28.

Regulamin powyższy został zatwierdzony przez Zarząd Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w dniu 25 
maja 2018 roku. 
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Komunikat FinansowyKomunikat Finansowy
Łódzkiego Związku Piłki NożnejŁódzkiego Związku Piłki Nożnej

na sezon rozgrywkowy 2018/2019na sezon rozgrywkowy 2018/2019

Na podstawie § 32 ust. 4 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się, co następuje.

Składki członkowskie klubów piłki nożnej oraz inne opłaty organizacyjne  i regulaminowe w sezonie 
rozgrywkowym 2018/2019
I.  Składki członkowskie – roczne.

§ 1

60 zł. – płacone przez wszystkie kluby oraz OZPN – y wchodzące w skład ŁZPN 
         – członków Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. 
Opłaty te winny być przekazywane bezpośrednio na konto ŁZPN do 31 sierpnia 2018r.
II.  Opłaty za udział w rozgrywkach Klubów.

§ 2

1. Ekstraklasa i I liga  -  2.500 zł.
2. II liga – 2.000 zł.
Opłaty te przekazywane są niezależnie od opłat dokonywanych na rzecz PZPN.
Należy ich dokonać na rzecz ŁZPN bądź OZPN-ów, na terenie których kluby mają swoją siedzibę w
ciągu dwóch tygodni od daty rozpoczęcia rozgrywek*.
III. Opłata za udział w rozgrywkach (startowe).

§ 3

1. Kluby III ligi - 2.000 zł.
2. Kluby IV ligi - 1.600 zł.
3. Klasa Okręgowa Seniorów -  1000 zł.
4. Klasa „A” seniorów -   650 zł.
5. Klasa „B” seniorów -   350 zł.
6. I Liga A1 Junior /U-19, U-18/, I Liga B1 

Junior Młodszy /U-17/            -   350 zł.
7. II Liga A1 /U-19, U-18/ Junior, II Liga B1 

Junior Młodszy /U-17/            -   300 zł.
8. I i II Liga  B2 Junior Młodszy  /U-16/, 

I i II Liga C1 Trampkarz /U-15/, 
I i II Liga C2 Trampkarz Młodszy /U-14/ -   100 zł.

9. Liga Okręgowa Junior A1, B1, B2 -   200 zł
10. Drużyny młodzieżowe /C-G/ -     50 zł.
11. Drużyny Kobiece -     50 zł.

* Opłaty w pkt 6-10 nie są pobierane w sezonie 2018/2019
Opłaty winny być dokonywane na rzecz Okręgu lub Łódzkiego Związku Piłki Nożnej prowadzącego 
daną klasę rozgrywkową najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.
IV. Inne opłaty organizacyjne.

§ 4

1. Potwierdzenie zawodnika do gry.
Opłata za każdego zawodnika dokonywana przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego.
Dla zawodników:

• Ekstraklasa i I liga - 22 zł.
• II ligi - 20 zł.
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• III ligi - 18 zł.
• IV ligi - 14 zł.
• Klasy Okręgowej seniorów -  12 zł.
• Klasy „A” i „B” seniorów -  10 zł
• rozgrywki A1 Juniorów /U-19, U-18/ i B1 Juniorów Młodszych /U-17/ -   5 zł.
• Klas młodzieżowych -   4 zł.
• Rozgrywek kobiet -   2 zł.

* Opłaty w  rozgrywkachjuniorów i klas młodzieżowych nie są pobierane w sezonie 
2018/2019

Opłaty dokonywane na rzecz ŁZPN bądź OZPN – ów, na terenie których Kluby mają swoją siedzibę
w dniu zgłaszania zawodnika.*
Kluby zgłaszające drużyny kobiece (dziewcząt) opłaty dokonują bezpośrednio na rzecz ŁZPN.
2. Wycofanie drużyny z rozgrywek w czasie trwania sezonu sportowego.

a) III liga - 5000  zł. - opłata na rzecz ŁZPN
            - 500  zł  /w przypadku wycofania  przed rozpoczęciem rozgrywek najpóźniej na 14 

       dni/ - opłata na rzecz ŁZPN 
b) IV liga - 1.800 zł.– opłata na rzecz ŁZPN
c) Wojewódzka Liga Juniorów - 800 zł. - opłata na rzecz ŁZPN
d) I i II Liga wojewódzka w kategoriach: Junior Młodszy /U-16/, Trampkarz /U-15/, Trampkarz 

Młodszy /U-14/- 500 zł. – opłata na rzecz ŁZPN
e) II liga i III liga kobiet - 800 zł – opłata na rzecz ŁZPN
f) Klasa Okręgowa Seniorów - 1.200 zł.
g) Klasa „A”  - 1.000 zł.
h) Klasa „B” -  800 zł.
i) Klasy młodzieżowe - 400 zł /dot. także rozgrywek dziewcząt/.

Pkt f – i opłata na rzecz OZPN – ów, na terenie którego kluby mają swoją siedzibę.* W przypadku 
klubów IV ligi i Lig Wojewódzkich drużyn młodzieżowych Okręg, na terenie którego klub ma 
siedzibę jest odpowiedzialny za wyegzekwowanie opłaty. 
W tym celu powinien obowiązywać zakaz transferu do czasu uiszczenia należności.
3. Nieusprawiedliwione niestawienie się drużyny na zawody.

a) IV liga -  500 zł. opłaty na rzecz ŁZPN
b) Pozostałe Klasy Seniorów – 300 zł opłata na rzecz okręgu prowadzącego
c) Klasy Młodzieżowe – 200 zł opłata na rzecz okręgów prowadzących rozgrywki /dot. także 

rozgrywek dziewcząt/
d) Puchar Polski /eliminacje na szczeblu okręgów/ - 800 zł
e) Puchar Polski /szczebel wojewódzki/ - 900 zł na rzecz ŁZPN

4. Samowolne zejście z boisk w czasie zawodów.
a) III liga 2.500 zł.
b) IV liga 2.000 zł. 
c) Wojewódzka Liga Juniorów - 600 zł.
d) I i II Liga wojewódzka w kategoriach Junior Młodszy /U-16/,  

Trampkarz /U-15/, Trampkarz Młodszy /U-14/- 500 zł. 
w/w opłaty na rzecz Łódzkiego Związku Piłki Nożnej 

e) Klasa Okręgowa - 1.500 zł.
f) Klasa „A” - 1.000 zł.
g) Klasa „B” -  800 zł.
h) drużyny młodzieżowe -    500 zł /dot. także rozgrywek dziewcząt/ 

w/w opłaty dokonywane na rzecz OZPN – ów, na terenie których kluby mają swoją 
siedzibę.*

i) II i III liga kobiet - 800 zł – na rzecz ŁZPN
5. Zmiana terminu zawodów na prośbę klubu sportowego (minimum 14 – dniowe wyprzedzenia).

• IV Liga – 100 zł
• Klasa Okręgowa, Klasa A, Klasa B – 80 zł
• pozostałe drużyny /w tym kobiece/ - 50 zł 

w/w opłaty dokonywane na rzecz OZPN – ów, na terenie których kluby mają swoją siedzibę.*
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6. Brak służby sanitarno – medycznej na zawodach.
a) III liga - 400 zł.
b) IV liga, I i II Liga wojewódzka w kategoriach Junior /U-19, U-18/, Junior Młodszy /U-17/, 

Junior Młodszy /U-16/, Trampkarz /U-15/, Trampkarz Młodszy /U-14/ -  400 zł. - opłata na 
rzecz Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

c) pozostałe ligi seniorów - 300 zł.
d) pozostałe klasy młodzieżowe - 200 zł
e) rozgrywki kobiet - 100 zł – na rzecz ŁZPN

opłata na rzecz OZPN – ów prowadzących rozgrywki*
Opłaty w ust. a-e muszą być uiszczone w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia.

7. Wysokość kaucji przy składaniu protestów.
W świetle § 9 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej - w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi 
zmianami), 

a) III liga - 500 zł.
b) IV liga - 300 zł.
c) Wojewódzka liga Juniorów - 150 zł.
d) Wojewódzka Liga w klasie Junior Młodszy /U-16/, Trampkarz /U-15/, Trampkarz Młodszy 

/U-14/ - 100 zł.
e) Pozostałe drużyny seniorów - 200 zł.
f) Dla pozostałych drużyn młodzieżowych - 100 zł.
g) drużyny kobiece - 200 zł – opłata na rzecz ŁZPN

Pkt a - d opłaty na rzecz Łódzkiego Związku Piłki Nożnej 
Pkt e i f opłaty na rzecz OZPN – ów prowadzących rozgrywki.*
8. Wysokość kaucji przy składaniu odwołań – wg Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

1) Do  Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN
• 4.000 zł. – dla klubów Ekstraklasy i I ligi
• 2.000 zł. – dla klubów II ligi
• 1.000 zł. – dla związków piłki nożnej i klubów III ligi
• 700 zł. – dla osób fizycznych
• 300 zł. – dla pozostałych klubów

2) Do Komisji Odwoławczej ŁZPN
• IV liga - 400 zł.
• Pozostałe drużyny seniorów - 300 zł.
• Dla wszystkich drużyn juniorów i młodzieżowych - 200 zł.
• Osoba fizyczna - 200 zł.
• drużyny kobiece - 250 zł

3) Do Wydziału Dyscypliny i Wydziału Gier i Ewidencji – od decyzji klubowych.
• III liga - 400 zł.
• IV liga - 350 zł.
• Pozostałe drużyny seniorów - 250 zł.
• Dla pozostałych drużyn juniorów młodzieżowych - 150 zł.
• Osoba fizyczna - 200 zł.

4) Postępowanie kasacyjne /w terminie przewidzianym dla złożenia kasacji./
Opłaty kasacyjne zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.

Strona skarżąca będąca osobą prawną powinna uiścić kaucje, która w przypadku 
zaskarżenia decyzji do: 

• Związkowego Trybunału Piłkarskiego wynosi 6.000 zł, 
• zaskarżenia ostatecznej decyzji na szczeblu Związku 3.500 zł, 
• osoba fizyczna wnosząca kasację uiszcza kaucję w wys. 1.500 zł.

9. Za nieczytelne wypełnienie protokołu sędziowskiego.
• III liga - 200 zł.
• IV liga - 200 zł.
• Wojewódzka Liga Juniorów - 100 zł.
• Wojewódzka Liga w klasie Junior Młodszy /U-16/, Trampkarz /U-15/, Trampkarz Młodszy 
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/U-14/ - 100 zł.
w/w opłaty na rzecz Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

• pozostali seniorzy - 200 zł.
• juniorzy - 100 zł 
• rozgrywki kobiet - 100 zł

w/w opłaty na rzecz OZPN – ów prowadzących rozgrywki*
10. Za wydanie duplikatu karty zawodniczej.

• dla wszystkich drużyn - 30 zł - opłata zgodnie z podziałem kompetencyjnym (podziałem na 
okręgi)*

11. Za nieterminowe przesłanie godzinowego terminarza rozgrywek do Okręgów i Związku kara 
wynosi 200 zł.
opłata zgodnie z podziałem kompetencyjnym (podziałem na okręgi)*

12. Za uniemożliwienie zawodnikowi uczestnictwa w zajęciach kadry powołanej do 
reprezentowania Związku w zawodach sportowych lub doprowadzenie do sytuacji , w której 
zawodnik powołany do reprezentacji związku nie stawi się na mecze bądź konsultacje 

• dla klubu sportowego kara pieniężna 3.000 zł – opłata na rzecz ŁZPN.
13. Kary za otrzymanie upomnienia (żółta kartka) – płacone na rzecz organu prowadzącego 

rozgrywki (Związek bądź okręg). Wysokość kar w poszczególnych klasach rozgrywkowych 
określa załącznik nr 2.

14. Wszelkie koszty związane z przybyciem przedstawicieli klubu (trenera, działacza, zawodnika) 
na posiedzenia organów związku (okręgu) ponoszą kluby bądź osoby zainteresowane.
Wpłaty kwot określonych w wymienionym załączniku dokonuje klub bezpośrednio po 
otrzymaniu przez zawodnika 3, 6 lub 9 kartki i od jedenastego napomnienia za kartki kolejne. 
Dowód wpłaty kary pieniężnej klubu przechowuje we własnej dokumentacji, a jego kserokopię 
przekazuje natychmiast do organu prowadzącego rozgrywki. Na dowodzie wpłaty należy 
wpisać nazwisko ukaranego zawodnika i rodzaj przewinienia. Nie przestrzeganie powyższego 
przepisu traktowane będzie jako udział w grze zawodnika nieuprawnionego.

V. Opłaty klubów sportowych za transfery zawodników.

§ 5

1. § 22 ust. 1 Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu 
zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej .
Klub udzielający zawodnikowi zwolnienia definitywnego lub czasowego powiadamia o tym 
macierzysty związek piłki nożnej przedstawiając następujące dokumenty:
• na podstawie umowy zawartej między zainteresowanymi klubami, lub 
• na podstawie oświadczenia klubu o wygaśnięciu umowy (kontraktu) z zawodnikiem, 

wydanego w ciągu 3 dni od zgłoszenia wniosku o wydanie takiego oświadczenia. lub 
• na podstawie decyzji podjętej przez organ prowadzący dane rozgrywki związku piłki 

nożnej właściwy dla klubu pozyskującego, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane 
przez ten organ. 

Zasady te obowiązują wszystkich zawodników zrzeszonych w Łódzkim Związku Piłki Nożnej. 
ŁZPN przekazuje niektóre uprawnienia opłat na rzecz OZPN – ów zgodnie z poniżej 
przedstawionymi zasadami.
2. Klub otrzymujący ekwiwalent za wyszkolenie transferowanego zawodnika dokonuje wpłaty na 

konto macierzystego okręgu w wysokości 3% od ustalonego między klubami ekwiwalentu za 
transfer krajowy, natomiast klub pozyskujący zawodnika jest zobowiązany dokonać wpłaty 2%
ustalonego między klubami ekwiwalentu na rzecz macierzystego okręgu. W przypadku gdy 
kwota 3% w odniesieniu do klubu odstępującego i 2% w stosunku do klubu pozyskującego 
jest niższa od ryczałtu podanego poniżej lub transfer jest bezpłatny, kluby: pozyskujący i 
odstępujący zawodnika wpłacają przy uprawnieniu do gry ryczałt dla określonej klasy 
rozgrywkowej.

3. W przypadku gdy zmiana przynależności klubowej ma charakter transferu definitywnego 
odpłatnego lub nieodpłatnego. 
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Nazwa Ligi Klub odstępujący Klub pozyskujący 

1) Ekstraklasa 2 000,00 zł 2 000,00 zł

2) I liga 1 500,00 zł 1 500,00 zł

3) II Liga 1 000,00 zł 1 000,00 zł

4) III Liga 750,00 zł 750,00 zł

5) IV Liga 600,00 zł 600,00 zł

6) Klasa Okręgowa 300,00 zł 300,00 zł

7) Klasy A i B 100,00 zł 150,00 zł

8) Do zespołu juniorów 50,00 zł 50,00 zł

9) Do zespołu młodzieżowego 30,00 zł 30,00 zł

10) I liga kobiet 150,00 zł 150,00 zł

11) II liga kobiet 100,00 zł 100,00 zł

12) Inne klasy rozgrywkowe 
kobiet:

• seniorki
• młodzieżowe 

80 zł
15 zł

80 zł
15 zł

* Opłaty w pkt 9 nie są pobierane w sezonie 2018/2019
W/w wpłaty określone w punktach 1) – 4) na rzecz ŁZPN

W/w wpłaty określone w punktach 5) – 12) na rzecz OZPN-u, na którego terenie klub ma 
siedzibę.

4. W przypadku uprawnienia zawodnika, który nie jest związany kontraktem (umową) z klubem
lub na podstawie decyzji Wydziału Gier PZPN o której mowa w art. 14 Uchwały nr II/12 z dnia 
19.05.2002r. Zarządu PZPN ,,Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a 
zawodnikiem profesjonalnym” (tekst jednolity – stan prawny na 03.06.2008) 

Nazwa Ligi Klub pozyskujący

1) Ekstraklasa 4000,00 zł

2) I liga 3000,00 zł

3) II Liga 2000,00 zł

4) III Liga 1500,00 zł

5) IV Liga 1000,00 zł

6) Klasa Okręgowa 400,00 zł

7) Klasy A i B 200,00 zł

8) Do zespołu juniorów 50,00 zł

9) Do zespołu młodzieżowego 30,00 zł

10) I liga kobiet 400,00 zł

11) II liga kobiet 300,00 zł

12) Inne klasy rozgrywkowe 
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kobiet:
• seniorki
• młodzieżowe 

150 zł
  25 zł

* Opłaty w pkt 9 nie są pobierane w sezonie 2018/2019
W/w wpłaty określone w punktach 1) – 4) na rzecz ŁZPN
W/w wpłaty określone w punktach 5)– 12) na rzecz OZPN-u, na którego terenie klub ma 
siedzibę.

5. W przypadku gdy zmiana przynależności klubowej ma charakter transferu czasowego 
odpłatnego lub nieodpłatnego.

Nazwa Ligi Klub
odstępujący

Klub pozyskujący 

1) Ekstraklasa 1000,00 zł 1000,00 zł

2) I i II liga 750,00 zł 750,00 zł

3) III Liga 450,00 zł 450,00 zł

4) IV Liga 350,00 zł 350,00 zł

5) Klasa Okręgowa 200,00 zł 200,00 zł

6) Klasy A i B 100,00 zł 100,00 zł

7) Do zespołu juniorów 50,00 zł 50,00 zł

8) Do zespołu młodzieżowego 20,00 zł 20,00 zł

9) I liga kobiet 150,00 zł 150,00 zł

10) II liga kobiet 100,00 zł 100,00 zł

11) Inne klasy rozgrywkowe kobiet:
• seniorki
• młodzieżowe 80 zł

15 zł
80 zł
15 zł

* Opłaty w pkt 8 nie są pobierane w sezonie 2018/2019
W/w wpłaty określone w punktach 1) – 3) na rzecz ŁZPN
W/w wpłaty określone w punktach 4)– 11) na rzecz OZPN-u, na którego terenie klub ma 
siedzibę.

W przypadku ponownego uprawnienia zawodnika w tym samym oknie transferowym do 
klasy wyższej, niż klasa, do której ten sam klub już dokonał uprawnienia tego zawodnika, 
klub jest zobowiązany do uiszczenia opłaty z tego tytułu w wysokości stanowiącej różnice 
pomiędzy wysokością już wniesionej opłaty a opłaty należnej z tytułu uprawnienia 
zawodnika do klasy do której zostaje on uprawniony.
6. Niezależnie od opłat wymienionych w punktach 1) – 5) Klub pozyskujący zawodnika w tym 

również zawodnika, który nie jest związany kontraktem (umową) z klubem zobowiązany jest 
dokonać wpłaty na konto związku bądź okręgu za uzyskanie danych o karalności i 
wyrejestrowaniu zawodnika w następującej wysokości:

• w przypadku zawodników z klubów Ekstraklasy - 750 zł.
• w przypadku zawodników z klubów I i II ligi - 500 zł.
• w przypadku zawodników z klubów III ligi - 300 zł.
• w przypadku zawodników z klas niższych - 150 zł.
• bez opłat w przypadku zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach kobiet.

7. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego po upływie okresu czasowego 
transferowania opłata wskazana w pkt 6 nie jest pobierana. W tym wypadku związek na 
terenie którego zawodnik uprawiał piłkę nożną na zasadzie transferu czasowego jest 
zobowiązany sporządzić na wyrejestrowaniu adnotację o nałożonych karach.
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VI. Weryfikacja boisk.

§ 6

Opłata za weryfikację boiska wynosi 60 zł. od klubu na rzecz właściwego Okręgu.*

VII. Opłaty za udzielenie licencji klubom.

 § 7

Zgodnie z Uchwałą nr I/6 z dnia 19 stycznia 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia 
przepisów licencyjnych PZPN dla klubów III Ligi na sezon 2018/2019  oraz Uchwała nr II/37 z dnia 
22 lutego 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia „Przepisów 
Licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2018/2019 i następne” 
1. Opłata za udzielenie licencji 

• 500 zł  w przypadku klubów III ligi
• 300 zł  w przypadku klubów IV ligi
• 200 zł w przypadku pozostałych klas rozgrywkowych 

Opłatę należy dokonywać wraz ze złożeniem wniosku o przyznanie licencji w ŁZPN.
2. Opłata za złożenie odwołania od decyzji Komisji Licencyjnej wynosi 100 zł
3. 50% opłat należnych z tytułu udzielenia  licencji jest 
przekazywana na rzecz okręgów  na terenie, którego klub wnoszący opłatę ma siedzibę.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 8

Za nałożone finansowe kary dyscyplinarne opłata od klubów zawodników i osób fizycznych musi 
być uregulowana w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku nie dotrzymania
terminu Wydział Dyscypliny ŁZPN bądź Wydział Dyscypliny Okręgów zastosują sankcje określone 
w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
Na klub, który nie wywiąże się z zobowiązań finansowych w stosunku do właściwego Okręgu lub 
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN oraz Uchwałą 
Zarządu PZPN ,, Przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną” Wydział Dyscypliny 
ŁZPN i Wydziały Dyscypliny OZPN Sieradz, Piotrków, Skierniewice będą mogły nałożyć sankcję w 
postaci walkoweru lub gry bez zdobyczy punktowych.

§ 9

ŁZPN zastrzega sobie prawo dokonania zmian w powyższych przepisach stosownymi aneksami, w 
przypadku wprowadzenia istotnych zmian przez Zarząd PZPN.
UWAGA* - zapis na rzecz OZPN – ów, Okręgów dotyczy również klubów podległych bezpośrednio 
pod Łódzki Związek Piłki Nożnej.

 Prezes
            Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

         Adam Kaźmierczak
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ZAŁĄCZNIK  nr 1 do regulaminu rozgrywek i do komunikatu finansowego

Kary regulaminowe za żółte kartki – obowiązujące w sezonie piłkarskim 2018/2019

Lp
klasa

rozgrywkowa

po trzecim
napomnieniu
żółtą kartką

po czwartym
napomnieniu
żółtą kartką

po szóstym
napomnieni

u
żółtą kartką

po ósmym
napomnieni

u
żółtą kartką

po dziewiątym
napomnieniu
żółtą kartką

po dwunastym
napomnieniu
żółtą kartką

po  każdym
następnym

napomnieniu
żółtą kartką

1.
III liga 100,00 zł

1 mecz
dyskwalifikacji 200 zł

1 mecz
dyskwalifikacj

i
300 zł

2 mecze
dyskwalifikacji

1 mecz
dyskwalifikacji 

oraz 500 zł

2.
IV liga 60 zł

1 mecz
dyskwalifikacji 120 zł

1 mecz
dyskwalifikacj

i
240 zł

2 mecze
dyskwalifikacji

1 mecz
dyskwalifikacji
oraz 400 zł 

3.
Liga okręgowa 50 zł

1 mecz
dyskwalifikacji 100 zł

1 mecz
dyskwalifikacj

i
200 zł

2 mecze
dyskwalifikacji

1 mecz
dyskwalifikacji

oraz 300 zł

4.
klasa „A” 40 zł

1 mecz
dyskwalifikacji 80 zł

1 mecz
dyskwalifikacj

i
160 zł

2 mecze
dyskwalifikacji

1 mecz
dyskwalifikacji

oraz 250 zł

5.
klasa „B” 30 zł

1 mecz
dyskwalifikacji 60 zł

1 mecz
dyskwalifikacj

i
120 zł

2 mecze
dyskwalifikacji

1 mecz
dyskwalifikacji

oraz 160 zł

6.
juniorzy --------

1 mecz
dyskwalifikacji --------

1 mecz
dyskwalifikacj

i
--------

2 mecze
dyskwalifikacji

1 mecz
dyskwalifikacji
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie rodziców

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ SYNA: 

(imię i nazwisko)

URODZONEGO: 

(data i miejsce urodzenia)

ZAMIESZKAŁEGO:

(kod, miasto, ulica lokal)

W treningach piłki nożnej grupy rocznika ………………..…………….  klubu

(nazwa klubu)

turniejach, meczach, obozach organizowanych przez klub macierzysty, oraz w tego typu imprezach
wyjazdowych organizowanych przez inne kluby. 
Jednocześnie  oświadczam,  iż  syn  nie  posiada  schorzeń  uniemożliwiających  udział  w
treningach i zawodach sportowych. 
Ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo syna w drodze na zajęcia sportowe oraz w
trakcie jego powrotu.
W przypadku zachowań syna niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami zachowania społecznego
oraz łamania wewnętrznych regulaminów klubowych nie będę podważać decyzji  podjętych przez
trenera.
Wyrażam  zgodę  na  przeprowadzenie  wszelkich  niezbędnych  zabiegów  w  stanach
zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dziecka  zawartych  w
niniejszym oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji udziału syna w grupie treningowej
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Wyrażam zgodę na dysponowanie przez klub wizerunkiem syna poprzez publikowanie na stronach
internetowych klubu, zdjęć z zajęć i imprez sportowych.

Czytelne podpisy prawnych opiekunów

…………………………………………………………………………………………....
data i podpis
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Załącznik nr 3 – Deklaracja gry amatora
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Załącznik 4 – Oświadczenie o karencji zawodnika.
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Załącznik 5 – Unifikacja Główne przepisy w poszczególnych kategoriach wiekowych
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WYDZIAŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA 
NA 

OBIEKTACH PIŁKARSKICH ŁZPN 

WYTYCZNE DLA ORGANIZATORÓW MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ NIEBĘDĄCYCH IMPREZAMI
MASOWYMI 

DOKUMENTY I PORADY PRAKTYCZNE NIEZBĘDNE PODCZAS WYKONYWANIA ZADAŃ PRZY
ORGANIZACJI MECZÓW PIŁKARSKICH NIEBĘDĄCYCH IMPREZAMI MASOWYMI 
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ŁÓDŹ - lipiec 2017
(Według stanu prawnego na dzień 30.05.2017r.) 

Spis treści:

1. Wprowadzenie – informacje ogólne. 

2. Obowiązki  klubów sportowych – organizatorów zawodów piłkarskich niebędących imprezami
masowymi. 

3. Rola klubowych służb zabezpieczających – obowiązki, zadania, uprawnienia. 

4. Rola klubowych służb pomocniczych. 

5. Współpraca klubów sportowych – organizatorów meczów piłki nożnej z właściwymi organami. 

6. Zasady przyjmowania kibiców gości na zawodach niebędących imprezami masowymi. 

7. Sposób naliczania przez organizatorów liczby służb zabezpieczających mecze piłki nożnej. 

8. Wykaz dokumentów znajdujących się w teczce klubowej. 
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II. WPROWADZENIE – INFORMACJE OGÓLNE. 

Wytyczne dla organizatorów meczów piłki nożnej niebędących imprezami masowymi powstały w
celu ułatwienia prawidłowego wykonania czynności i zachowania procedur przez kluby sportowe,
które  zajmują  się  problematyką  organizacji  imprez  niemasowych  –  meczów  piłki  nożnej  oraz
zapewnienia  bezpieczeństwa  uczestnikom  widowisk  piłkarskich  w  II,  III,  IV  lidze  oraz  niższych
klasach rozgrywkowych. Zawierają one wskazówki i niezbędne informacje dla klubów sportowych
odpowiedzialnych za utrzymanie porządku na stadionach piłkarskich od momentu udostępnienia
obiektu  widzom,  do  całkowitego  jego  opuszczenia.  Wydział  ds.  Bezpieczeństwa  na  Obiektach
Piłkarskich ŁZPN ma nadzieję, że zawarte w niniejszych wytycznych treści okażą się praktyczne i
będą przydatne dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na meczach piłki nożnej. 
Kluby  sportowe  –  organizatorzy  zawodów  piłkarskich  realizują  obowiązki  w  oparciu  o
obowiązujące przepisy: 

• Przepisy gry w piłkę nożną. 
• Uchwała nr II/37 z dnia 22 lutego 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

sprawie  zatwierdzenia  „Przepisów  Licencyjnych  dla  klubów  piłki  nożnej  IV  ligi  i  klas
niższych na sezon 2018/2019 i następne” 

• Uchwała nr XV/372 Zarządu PZPN w sprawie zasad eksponowania transparentów, flag, 
banerów i innych podobnych przedmiotów na zawodach piłkarskich. 

• Regulamin rozgrywek o mistrzostwo ŁZPN. 
• Ustawa z dnia 05.07.1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (z późniejszymi zmianami).
• Uchwała nr II/85 z dnia 20.02.2013 Zarządu PZPN w sprawie zasad udziału kibiców 

drużyny gości na meczach piłki nożnej podczas rozgrywek szczebla centralnego 
organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę SA 

III. OBOWIĄZKI  KLUBÓW SPORTOWYCH  – ORGANIZATORÓW  ZAWODÓW  PIŁKARSKICH
NIEBĘDĄCYCH IMPREZAMI MASOWYMI. 

Organizator  meczów  piłki  nożnej  niebędących  imprezami  masowymi  jest  zobowiązany  do
zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom meczu piłkarskiego. Za organizację zawodów
niebędących imprezą masową pełną odpowiedzialności  ponosi  Zarząd klubu.  Organizator (klub
sportowy) zobowiązany jest do przestrzegania i realizowania następujących zasad: 

• Zgodnie  z  wymogami  przepisów  licencyjnych  w  klubach  II,  III  i  IV  ligi,  organizator
zobowiązany  jest  do  powołania  kierownika  ds.  bezpieczeństwa,  posiadającego
stosowne  uprawnienia  i  spikera  zawodów.  W klubach  niższych  klas  rozgrywkowych
organizator  zobowiązany  jest  do  powołania  osoby odpowiedzialnej  za  koordynację
działać związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na obiekcie. Wyznaczone osoby
muszą  przejść  odpowiednie  szkolenie,  mieć  doświadczenie  i  wiedzę,  które  pomogą
prawidłowo  realizować  powierzone  jej  obowiązki  przy  pomocy  klubowych  służb
zabezpieczających i klubowych służb pomocniczych. 

• Powołane przez Zarząd klubu osoby odpowiedzialne  za  bezpieczeństwo na stadionie,
powinny posiadać opracowany i zatwierdzony zakres obowiązków i uprawnień. 

• Organizator  zobowiązany jest  do przekazania  współpracującym podmiotom terminarza
zawodów na daną rundę rozgrywek przed jej rozpoczęciem. W przypadku zaistniałych
zmian  w  terminarzu,  zmian  w  organizacji  meczu,  zagrożeniach  związanych  z
zapewnieniem  bezpieczeństwa,  organizator  przekazuje  informację  pisemną  organowi
administracji samorządowej, policji, straży pożarnej, służbom medycznym. 
Do podstawowych obowiązków klubów sportowych – organizatorów zawodów piłki 
nożnej należy: 

• zapewnienie odpowiedniej ilości klubowych służb zabezpieczających i klubowych służb
pomocniczych, odpowiednio oznakowanych i wyposażonych w identyfikatory zawierające
nazwę wystawcy, wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy. 

• Liczba osób wchodzących w skład klubowych służb zabezpieczających i klubowych służb
pomocniczych  w  danym  meczu,  musi  być  adekwatna  do  przewidywanych  zagrożeń  i
gwarantować pełne bezpieczeństwo uczestników. 
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• przygotowanie  stadionu  do  bezpiecznego  przeprowadzenia  zawodów.  W  przypadku
braku ogrodzenia zewnętrznego, organizator zobowiązany jest do określenia i doraźnego
oznakowania  terenu,  na  którym  odbywać  się  będą  mecze  piłki  nożnej  z  udziałem
publiczności. 

• przygotowanie  i  zabezpieczenie  szatni  dla  zawodników  i  sędziów  oraz  wyznaczenie
bezpiecznych  miejsc  parkingowych  dla  pojazdów  drużyn  przyjezdnych  oraz  osób
funkcyjnych – sędziowie, obserwator, delegat. 

• umieszczenie w widocznych miejscach przy wejściach na obiekt regulaminu stadionu i
regulaminu  imprezy  niemasowej  –  meczu  piłki  nożnej,  obejmujących  prawa  i
obowiązki  uczestników,  w  szczególności  określenie  zachowań  stanowiących  czyny
zabronione i niedozwolone. 

• zapewnienie uczestnikom zawodów podstawowej opieki medycznej, urządzenia sanitarne
oraz w miarę możliwości punktów gastronomicznych w II, III, IV lidze. 

• zapewnienie  dla  grup  kibiców  przyjezdnych  wydzielonych  miejsc  na  widowni,
odpowiednio  zabezpieczonych  i  posiadających  oddzielne  wejście/wyjście,
uniemożliwiające bezpośredni kontakt z kibicami gospodarzy. 

• organizator imprezy, na którą wstęp jest odpłatny, jest zobowiązany do zawarcia umowy
ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  wyrządzone  osobom  w  niej
uczestniczącym. W przypadku braku ubezpieczenia, pełną odpowiedzialność finansową
za straty materialne i  wypadki  zaistniałe na obiekcie sportowym ponosi  organizator,  a
ponadto ponosi odpowiedzialność regulaminową 

IV. ROLA  KLUBOWYCH  SŁUŻB  ZABEZPIECZAJĄCYCH  –  OBOWIĄZKI,  ZADANIA,
UPRAWNIENIA. 

Z  chwilą  powołania  kierownika  ds.  bezpieczeństwa  w  klubach  II,  III  i  IV  ligi  oraz  osoby
odpowiedzialnej za koordynację działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na obiekcie w
klubach  niższych  klas  rozgrywkowych,  Zarząd  klubu  powinien  opracować  i  zatwierdzić  zakres
obowiązków i uprawnień dla tych osób. Osoby odpowiedzialne za podległe służby powinny znad
przepisy  dotyczące  całokształtu  spraw  związanych  z  bezpieczeństwem  rozgrywek  piłkarskich,
prowadzić bieżącą współpracę z Zarządem klubu, organami administracji  samorządowej,  Policją,
Strażą  Pożarną,  i  innymi  podmiotami,  a  także  posiadać  stosowne  dokumenty  w  tzw.  teczce
klubowej. 
Do  podstawowych  zadań  kierownika  ds.  bezpieczeństwa  lub  osoby  odpowiedzialnej  za
koordynację działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na obiekcie należy: 

• realizacja  Uchwał  Zarządu  PZPN,  Uchwał  Zarządu  ŁZPN,  Uchwał  Zarządu  klubu  w
zakresie bezpieczeństwa na zawodach piłkarskich, 

• przygotowanie klubowych służb zabezpieczających i klubowych służb pomocniczych do
realizacji  zadań  związanych  z  zapewnieniem  ładu  i  porządku  publicznego  oraz
bezpieczeństwem uczestników meczów piłki nożnej, ich nadzór i ocena, 

• dokonywanie  analiz  stanu  bezpieczeństwa  na obiekcie,  omawianie  z  Zarządem  klubu
aktualnych problemów związanych z bezpieczeństwem, współpraca z lokalnymi władzami
i innymi podmiotami zabezpieczającymi imprezy piłkarskie, 

• prowadzenie przedmeczowych i pomeczowych odpraw/spotkań dotyczących organizacji i
zabezpieczenia  meczów,  dokonywanie  lustracji  obiektu  wspólnie  z  uprawnionymi,
współpracującymi podmiotami, 

• sporządzanie wykazu osób biorących udział w zabezpieczeniu zawodów i  przekazanie
wykazu sędziemu oraz delegatowi/obserwatorowi meczu, 

• przygotowanie  i  przedstawianie  do  wglądu  delegatowi/obserwatorowi,  sędziemu  oraz
uprawnionym podmiotom teczki klubowej z dokumentacją. 

Dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  uczestnikom,  organizator  powinien  zapewnić  klubowe  służby
zabezpieczające  i  klubowe  służby  pomocnicze.  Klubowe  służby  zabezpieczające  to  osoby
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zapewniające bezpieczeństwo i sprawujące kontrolę nad kibicami, kierujące widzami wchodzącymi
lub  wychodzącymi  ze  stadionu,  potrafiące  rozprowadzić,  rozproszyć  kibiców  oraz  uniknąć
zatłoczeń. Klubowe służby pomocnicze stanowią: spiker zawodów – służba informacyjna (II, III, IV
liga),  kierownik/administrator  klubu,  osoba sprzedająca bilety,  magazynierzy,  sprawujący  nadzór
nad  szatniami,  chłopcy  do  podawania  piłek  itp.  W skład  klubowych  służb  zabezpieczających  i
klubowych służb pomocniczych wchodzą osoby pełnoletnie /z wyjątkiem chłopców do podawania
piłek/,  mające  niezbędne  doświadczenie  w  podejmowaniu  zadań  i  posiadają  odpowiednie
przeszkolenie. 
Zadania klubowych służb zabezpieczających: 

• dokonywanie przeglądu obiektu przed jego udostępnieniu widzom pod kątem ujawnienia
przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników, 

• zabezpieczenie szatni zawodników i sędziów przed przemieszczaniem się, wchodzeniem,
przebywaniem  osób  nieuprawnionych,  -  zapewnienie  bezpieczeństwa  sędziom,
zawodnikom oraz innym osobom funkcyjnym, uczestnikom spotkania piłkarskiego, 

• zapewnienie ochrony i nadzoru nad pojazdami kibiców i osób funkcyjnych, 
• zabezpieczenie przejść dla zawodników, sędziów, osób funkcyjnych oraz oddzielenie ich

od miejsc przeznaczonych dla publiczności, 
• przeglądanie odzieży wierzchniej i zawartości  podręcznego bagażu osób wchodzących

na obiekt, 
• niedopuszczanie do wejścia na obiekt osób stwarzających zagrożenie dla bezpiecznego

przebiegu imprezy, 
• niedopuszczanie do zajmowania miejsc i przebywania w rejonach nieprzeznaczonych dla

publiczności, 
• niezwłoczne  reagowanie  na  wszelkie  przejawy  zagrożeń  i  naruszeń  porządku

publicznego, podejmowanie stosownych działań, 
• wykonywanie poleceń służb zewnętrznych w przypadku podjęcia interwencji na obiekcie. 

Obowiązki klubowych służb zabezpieczających: 
• realizacja przydzielonych zadań przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, 
• znajomość regulaminu obiektu, regulaminu imprezy i kontrola ich przestrzegania, 
• zapewnienie  drożności  dróg  przejazdu  i  dojazdu  w  zagrożone  miejsca  dla  służb

ratunkowych, 
• zapewnienie sprawnej ewakuacji uczestników imprezy piłkarskiej, 
• ciągłe sprawowanie kontroli nad widzami dla zapewnienia bezpieczeństwa, 
• realizowanie czynności porządkowych oraz zadań w sposób zapewniający poszanowanie

godności i dóbr osobistych uczestników imprezy,
• troska o komfort i bezpieczeństwo uczestników imprezy.

Uprawnienia klubowych służb zabezpieczających: 
• kontrola  biletów  lub  innych  dokumentów  uprawniających  do  uczestnictwa  w  meczu

piłkarskim, 
• wydawanie osobom obecnym na imprezie poleceń porządkowych i zaleceń w oparciu o

regulamin obiektu/imprezy, 
• kontrola widzów w celu ujawnienia przedmiotów niebezpiecznych lub których posiadanie

jest niezgodne z regulaminem obiektu/imprezy, 
• niewpuszczanie na teren stadionu osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa

publicznego i bezpiecznego przebiegu imprezy, 
• usuwanie  z  terenu  obiektu  osób  naruszających  postanowienia  regulaminu

obiektu/imprezy. 

V. ROLA KLUBOWYCH SŁUŻB POMOCNICZYCH. 

Zadania  i  zakres  obowiązków  dla  klubowych  służb  pomocniczych  opracowuje  organizator,  w
zależności od potrzeb i możliwości. Także określenie liczby osób będących członkami klubowych
służb  pomocniczych  z  punktu  widzenia  organizatora  dbającego  o  zapewnienie  bezpieczeństwa
uczestnikom  meczu  piłki  nożnej,  jest  jednym  z  najważniejszych  jego  obowiązków.  W praktyce
organizacji meczów piłki nożnej nie jest możliwe przewidzenie wszystkich zdarzeń i zjawisk, jakie
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mogą wystąpić podczas ich trwania. Dlatego ważne jest precyzyjne określenie - kiedy, kto i w jakim
stopniu ponosi odpowiedzialność. 
Do  podstawowych  zadań  organizatora,  związanych  z  funkcjonowaniem klubowych  służb
pomocniczych należy: 

• przygotowanie i nadzór nad pracą spikera, stanowiącego służbę informacyjną, 
zapewnienie dobrego nagłośnienia obiektu ( II, III, IV liga), 

• wydzielenie i nadzór nad pracą chłopców do podawania piłek, 
• należyte przygotowanie i wyposażenie płyty boiska, 
• sprzedaż biletów, organizacja punktu depozytowego, 
• nadzór nad należytym funkcjonowaniem szatni, pomieszczeń osób funkcyjnych, urządzeń

sanitarnych i toalet, obsługa magazynu itp., 
• zapewnienie uczestnikom opieki medycznej, 
• zabezpieczenie noszy i noszowych, 
• wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie przeciwpożarowe, wyposażonej 

w podstawowy sprzęt do likwidacji miejscowych zagrożeń pożarowych. 
W  zabezpieczeniu  zawodów  mogą  także  uczestniczy  członkowie  Zarządu  klubu,  działacze,
sympatycy, wolontariusze. Decyzje w tym zakresie podejmuje organizator imprezy nie-masowej –
meczu piłki nożnej. 

VI. WSPÓŁPRACA KLUBÓW SPORTOWYCH – ORGANIZATORÓW MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ Z
WŁAŚCIWYMI PODMIOTAMI 

Organizator  a  w  jego  imieniu  Kierownik  ds.  Bezpieczeństwa  lub  osoba  odpowiedzialna  za
koordynację  działań  związanych  z  organizacją  zawodów,  zobowiązani  są  przed  rozpoczęciem
sezonu/  rundy  rozgrywkowej,  do  poinformowania  pisemnie  o  organizacji  meczów  piłki  nożnej
miejscowe władze samorządowe, właściwe terytorialnie jednostki Policji, Straży Miejskiej/Gminnej,
Straży Pożarnej i inne zaangażowane podmioty. Z chwilą ustalenia terminarza rozgrywek powinien
on  zostać  przesłany  do  współpracujących  podmiotów.  Należy  również  pamiętać,  że  wszelkie
zmiany  lub  odstępstwa  od  przekazanego  wcześniej  terminarza  rozgrywek  (zmiana  miejsca
rozgrywanych zawodów, daty,  godziny rozgrywanego spotkania),  należy bezzwłocznie przekazał
zainteresowanym organom. 

VII. ZASADY  PRZYJMOWANIA  KIBICÓW  GOŚCI  NA  ZAWADACH  PIŁKI  NOŻNEJ
NIEBĘDĄCYCH IMPREZAMI MASOWYMI. 

• Zobowiązuje się organizatora meczów piłkarskich do  przyjęcia kibiców gości w liczbie
odpowiadającej  co  najmniej  5% ogólnej  liczby  miejsc  udostępnionych  dla  kibiców.  W
sytuacji zagrożeń związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa uczestników z
przyczyn  niezależnych  od  klubu,  organizator  może  wystąpić  ,  po  przedstawieniu
uzasadnionego wniosku, do Wydziału Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich ŁZPN o
wyrażenie  zgody  na  rozegranie  meczu  bez  udziału  publiczności.  Organizator  może
zwiększyć  liczbę  miejsc  przeznaczonych  dla  kibiców  gości  pod  warunkiem  braku
sprzeciwu właściwej terytorialnie jednostki policji. Informacja o zwiększeniu liczby miejsc
powinna być zgłoszona do ŁZPN. 

• Organizator meczu zobowiązany jest do przygotowania bezpiecznego wejścia i wyjścia
ze stadionu dla zorganizowanej grupy kibiców gości. Sektor, miejsca przeznaczone dla
kibiców gości powinien być odpowiednio zabezpieczony technicznie oraz fizycznie przez
klubowe służby zabezpieczające organizatora. 

• Organizator jest zobowiązany przygotować dla kibiców gości punkt depozytowy, wydzielić
miejsca  parkingowe  dla  pojazdów  samochodowych,  odpowiednią  liczbę  toalet  oraz  w
miarę możliwości punkt gastronomiczny.

• Organizator zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z klubem gości, celem uzyskania
informacji  na temat liczby kibiców planujących przyjazd na mecz z określeniem środka
transportu. 

• Po dokonaniu uzgodnień z klubem gości, co do przybycia kibiców (najpóźniej na 7 dni
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przed planowanym meczem), organizator przygotowuje i przekazuje klubowi gości bilety.
Klub gości ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie kibiców, którzy uczestniczą w
meczu. 

• Klub  drużyny  gości  jest  zobowiązany  do  dystrybucji  biletów  oraz  współpracy  w  tym
zakresie z klubem drużyny gospodarza.

• Klub  drużyny  gości  przekazuje  informację  na  temat  przejazdu  zorganizowanej  grupy
swoich kibiców do klubu gospodarz oraz Policji najpóźniej na trzy dni przed planowanym
terminem rozegrania meczu.

• Klub drużyny gości informuje klub gospodarza o dokładnej liczbie sprzedanych biletów
nie  później  niż  24  godziny  przed  planowanym  terminem  rozegrania  meczu  oraz  jest
zobowiązany zwrócić niesprzedane bilety.

• Rozliczenie finansowe za sprzedane bilety winno nastąpić nie później niż 7 dni od dnia
rozegrania meczu.

• Organizator zobowiązany jest do przekazania informacji (nie później, niż na 24 godziny
przed  rozpoczęciem  meczu)  miejscowej  terytorialnie  jednostce  policji  na  temat
spodziewanej liczby kibiców gości i dokonać uzgodnienia zasad współdziałania z Policją. 

• Organizator  zbiorowego wyjazdu kibiców ponosi  pełną odpowiedzialność dyscyplinarną
przed Wydziałem Dyscypliny  ŁZPN lub właściwego Okręgowego Związku Piłki  Nożnej
oraz karną i finansową za szkody dokonane przez uczestników wyjazdu. 

VIII. SPOSÓB  NALICZANIA  PRZEZ  ORGANIZATORÓW  LICZBY  KLUBOWYCH  SŁUŻB
ZABEZPIECZAJĄCYCH  I  KLUBOWYCH  SŁUŻB  POMOCNICZYCH  OBSŁUGUJĄCYCH
MECZE PIŁKI NOŻNEJ – NIE BĘDĄCE IMPREZAMI MASOWYMI. 

Liczba klubowych służb zabezpieczających i klubowych służb pomocniczych podczas meczów piłki
nożnej niebędących imprezami masowymi nie jest limitowana. Decyzję w tym zakresie podejmuje
organizator.  Należy  jednak  pamiętać,  że  klub  piłkarski  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za
bezpieczeństwo uczestników spotkania piłkarskiego. 
Przy  niewielkiej  frekwencji  kibiców /np.  do  200  osób/  i  braku  kibiców przyjezdnych,  zaleca  się
naliczać następująco: 
Klubowe służby zabezpieczające: 

• kierownik ds. bezpieczeństwa/koordynator działań – 1 osoba, 
• zabezpieczenie wejścia/wyjścia, kontrola biletów wstępu – 2 osoby, 
• nadzór nad szatniami, pomieszczeniami służbowymi – 1 osoba, 
• nadzór nad przejściem zawodników i sędziów na murawę – 1 osoba, 
• nadzór nad miejscami zajmowanymi przez kibiców – 2 osoby, 
• nadzór nad miejscami parkingowymi – 1 osoba. 

Klubowe służby pomocnicze: 
• kierownik klubu/pracownik administracji – 1 osoba, 
• magazynier – 1 osoba, 
• noszowi – 2 osoby, 
• osoba sprzedająca bilety wstępu ( prowadzona sprzedaż biletów) – 1 osoba, 
• spiker zawodów – służba informacyjna - ( II, III, IV liga ) – 1 osoba, 
• opieka medyczna - 1 osoba, 
• zabezpieczenie ppoż. - 1 osoba. 

Zaleca się zapewnienie minimum 4 chłopców do podawania piłek, co w meczach rozgrywanych
przy tradycyjnym systemie użycia piłek, znacząco wpłynie na efektywne wykorzystanie czasu gry. 
Przy większej liczbie kibiców, proponuję się zwiększanie ilości klubowych służb zabezpieczających
o 1 osobę na każde 50 osób  - widzów miejscowych. Przewidywanie przybycia większej liczby
kibiców powoduje także zwiększenie liczby klubowych służb pomocniczych. W ich skład mogą także
wchodzić  członkowie  Zarządu  klubu,  działacze,  trenerzy  i  zawodnicy  drużyn  młodzieżowych,
sympatycy klubu itp. 
Planowane przybycie kibiców przyjezdnych skutkuje wyznaczeniem dodatkowych klubowych służb
zabezpieczających, w ilości 2 – 4 osób, które nadzorować będą wyłącznie sektor kibiców gości. 
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IX. WYKAZ DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TECZCE KLUBOWEJ. 
• Licencje klubowe. 
• Ubezpieczenie imprezy – (fakultatywnie). 
• Porozumienia, notatki uzgodnić – (według potrzeb i możliwości). 
• Zaświadczenia, uprawnienia osób funkcyjnych. 
• Protokół weryfikacji boiska. 
• Wykaz imienny/uprawnienia klubowych służb zabezpieczających. 
• Informacja organizatora zawodów (z poprzednich zawodów). 
• Regulamin stadionu/obiektu. 
• Regulamin imprezy nie-masowej – meczu piłki nożnej. 

WZORY DOKUMENTÓW: 
Nr 1. - Porozumienie. 
Nr 2. - Notatka uzgodnień. 
Nr 3. - Wniosek. 
Nr 4. - Regulamin imprezy nie-masowej - meczu piłki nożnej. 
Nr 5. - Regulamin Obiektu/Stadionu. 
Nr 6. - Informacja – Straż Pożarna. 
Nr 7. - Informacja – Policja. 
Nr 8. - Znaczenie symboliki stosowanej na stadionach – przykłady. 

   PREZES 
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej
         Adam Kaźmierczak
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(wzór)    nr 1                            miejscowość , data ……………………

                                                                Prezydent, Burmistrz, Wójt
 Miasta/Gminy………………………..
                                                                Prezes Klubu Sportowego
                                                               ……………………………………..…

POROZUMIENIE

W  dniu  …………….  zawarto  porozumienie  Urzędu  Miasta/Gminy  ……………………,
reprezentowanego  przez  ………………………………,  a  Klubem  Sportowym
………………………………,  -  organizatorem  meczów  piłki  nożnej,  nie  będących  imprezami
masowymi,  reprezentowanym przez  ………………………………........  .
W świetle zawartego porozumienia, Klub Sportowy ………………….………… z siedzibą w
………………………………, będzie organizatorem meczów piłki nożnej z udziałem publiczności w
rozgrywkach ŁZPN/OZPN ……………………………………,   ……………..ligi/klasy, w sezonie
……………
Organizator zdecydował, że przewidywana maksymalna liczba widzów wynosić będzie …………….
osób.
Organizowane zawody piłkarskie zabezpieczone będą przez klubowe służby zabezpieczające i
klubowe służby pomocnicze, które działać będą zgodnie z regulaminem obiektu/stadionu i
regulaminem imprezy – meczu piłki nożnej.
Do zabezpieczenia zawodów organizator przewiduje wydzielić …………. klubowych służb 
porządkowych i ………….. klubowych służb pomocniczych. Liczba służb
zabezpieczających może ulegać zmianie w zależności od przewidywanej ilości widzów.
Zachowanie publiczności regulowane będzie stosownym regulaminem obiektu/stadionu i
regulaminem imprezy – meczu piłki nożnej nie będącego imprezą masową.
Przyjęcie  i akceptacja terminarza rozgrywek zobowiązuje Urząd Miasta/Gminy do respektowania
art. 7a i 8 Ustawy z dnia 05.07.1990r. „Prawo o zgromadzeniach”.
Urząd Miasta/Gminy zobowiązuje organizatora do współpracy z właściwą jednostką Policji, Straży
Pożarnej dla zapewnienia bezpieczeństwa na stadionie piłkarskim.
We wszystkich sprawach związanych z organizacją zawodów piłki nożnej, przedstawicielem Urzędu
Miasta/Gminy będzie ……………………………………….. .
Za sprawy dotyczące bezpieczeństwa na obiekcie, ze strony Klubu Sportowego
………………………… odpowiada Kierownik ds. bezpieczeństwa/Koordynator działań w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa ………………………………………  .

PREZES                                          PREZYDENT/BURMISTRZ/WÓJT         
Klubu  Sportowego ……………..…..                      Urzędu Miasta/Gminy                          
…………………………………………                 …………………………………………
Pieczęć klubu        Pieczęć Urzędu Miasta/Gminy 
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(wzór)  nr 2                                  Miejscowość, data…………………………....
                                                       

                                                   KOMENDA MIEJSKA/POWIATOWA  POLICJI
                                                   KOMISARIAT/POSTERUNEK  POLICJI
                                                   w  …………………………………………………
                                                    KLUB  SPORTOWY
                                                   …………………………………………………......

NOTATKA UZGODNIEŃ
W dniu …………………..dokonano uzgodnień dotyczących współdziałania celem zabezpieczenia
meczów piłki nożnej nie będących imprezami masowymi pomiędzy:
Komendantem ………………………….. Policji w ………………………….., a Prezesem Klubu
Sportowego …………………………………………  .
W świetle zawartego porozumienia z właściwym terenowym organem administracji samorządowej,
Klub Sportowy ………………………………………. , będzie organizatorem meczów piłki nożnej ligi/
klasy ……………, rozgrywanych na stadionie ………………………………………., z udziałem 
publiczności w sezonie …………………….  .
Przewidywana maksymalna liczba widzów kształtuje się w liczbie ……………… osób. W przypadku
zwiększenia/zmniejszenia liczby kibiców, organizator zobowiązuje się do przekazania stosownej
informacji na 3 – 4 dni przed planowanym terminem zawodów. 
Organizator zobowiązuje się do przekazania szczegółowego terminarza rozgrywek na daną rundę
rozgrywek oraz wszelkich zmian w terminarzu dokonanym przez stosowny Wydział Gier i Ewidencji
ŁZPN, OZPN.
W przypadku planowanego przybycia kibiców przyjezdnych, zostaną podjęte wspólne działania
prewencyjno – ochronne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom.
W sytuacji uzyskania przez obie strony, lub jedną ze stron informacji, co do wystąpienia możliwych
zagrożeń, organizator lub właściwa jednostka Policji podejmie niezwłoczny i bieżący kontakt, celem
właściwego zabezpieczenia meczu.
Właściwa  jednostka  Policji  zapewni  pomoc  klubowym  służbom  zabezpieczającym  organizatora
poprzez bezpośredni udział w zabezpieczeniu zawodów lub  kilkakrotną kontrolę przebiegu meczów
przez patrole zmotoryzowane lub piesze.
Wobec nieskuteczności działań służb zabezpieczających, organizator składa wniosek o podjęcie
natychmiastowych działań na stadionie, celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Wniosek podpisany przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo na obiekcie
prezesa/dyrektora/kierownika klubu,  za potwierdzeniem odbioru, organizator przekazuje właściwej
jednostce Policji.

       PREZES  KLUBU               KOMENDANT                      

     ………………………            pieczęć klubu                        ………………………   
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(wzór) nr 3                                               Miejscowość, dnia ……………………….

         KOMENADA MIEJSKA/ POWIATOWA PAŃSTWOWEJ  
         KOMENDA OCHOTNICZEJ            
         STRAŻY  POŻARNEJ
         w ………………………………………………….

WNIOSEK

W świetle zawartego porozumienia  z właściwym terenowym organem administracji samorządowej,
klub  sportowy  ………………………….,  będzie  organizatorem  meczów  piłki  nożnej   z  udziałem
publiczności,  nie  będących  imprezami  masowymi,  rozgrywanych   na  stadionie
…………………………………………..,  w  sezonie  ………..  w  ………….lidze/klasie,  zgodnie  z
opracowanym przez Wydział Gier i Ewidencji ŁZPN, właściwy OZPN terminarzem.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zabezpieczenie  przeciwpożarowe
organizowanych zawodów piłkarskich.
Organizator informuje, że przewidywana  maksymalna ilość  widzów zamyka się w liczbie
…………….  osób. 
W przypadku zwiększenia/zmniejszenia liczby kibiców, organizator zobowiązuje się do
przekazywania stosownej informacji, na 3 – 4 dni przed zawodami.
Organizator zobowiązuje się do przekazania szczegółowego terminarza na daną rundę  oraz
wszelkich zmian w terminarzu, przed rozpoczęciem rozgrywek. 
Wnioskujemy o zapewnienie obecności na zawodach  odpowiedniej do przewidywanego zagrożenia
pożarowego grupy strażaków/osoby reprezentującej OSP , wyposażonej w podręczne środki
gaśnicze dla likwidacji miejscowych zagrożeń pożarowych, zależnie od spodziewanej liczby
widzów.
Ponadto informujemy, że całość problemów i postępowanie w przypadku powstania pożaru,
rozwiązywane będzie w oparciu o posiadany  podręczny sprzęt gaśniczy i „Instrukcję
przeciwpożarową”, opracowaną dla potrzeb stadionu.

pieczęć klubu PREZES  KLUBU

……………………………………..
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(wzór) nr 4
R E G U L A M I N

meczu piłki nożnej – imprezy nie masowej

1. Głównym  celem  Regulaminu  jest  zapewnienie  bezpieczeństwa  imprezy  poprzez  określenie
zasad zachowania i postępowania osób obecnych na terenie obiektu, na którym impreza się
odbywa oraz korzystania ze znajdujących się na nim urządzeń.

2. Mecz  piłki  nożnej  odbywa  się  na  boisku  piłkarskim  obiektu  sportowego  ……………….
położonym  w  miejscowości  ……………….………..  przy  ul.  …………………………..
Organizatorem meczu jest Zarząd Klubu Sportowego …………………………..

3. W trakcie odbywania spotkania piłkarskiego na w/w obiekcie sportowym wszystkie osoby w nim
uczestniczące obowiązuje poniższy Regulamin.  Osoby obecne na imprezie w trakcie całego
czasu  jej  trwania  zobowiązane  są  do  wykonywania  poleceń  osób  odpowiedzialnych  za
bezpieczeństwo imprezy oraz innych, upoważnionych służb lub podmiotów.

4. Za czas przeprowadzania imprezy nie masowej - meczu piłki nożnej uznaje się:
• rozpoczęcie imprezy: zaczyna się z chwilą przybycia na obiekt    

organizatorów  i  służb  zabezpieczających,  przygotowujących  obiekt  do  bezpiecznego
odbycia imprezy,

• zakończenie imprezy: kończy się chwilą opuszczenia obiektu przez  
ostatnich uczestników zawodów.

5. Wstęp na imprezę mają osoby, które nabyły bilet wstępu, jeżeli  impreza jest biletowana. Na
imprezę, która nie jest biletowana, wstęp jest wolny.

6. Organizator  spotkania  piłkarskiego  może  odmówić  wstępu  na  imprezę  oraz  zakazać
przebywania na obiekcie osobom:

• znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych  lub
innych o podobnym działaniu

• posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty,  materiały,  wyroby, środki  lub
substancje

• zachowującym  się  w  sposób  stwarzający  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa   innych
uczestników imprezy lub przebiegu spotkania

• odmawiającym poddania się czynnościom sprawdzenia odzieży lub  
wnoszonego  bagażu w celu ujawnienia przedmiotów, których posiadanie  na imprezie
jest   zabronione.

7. Klubowe służby zabezpieczające imprezę powołane przez organizatora do zapewnienia ładu,
porządku i bezpieczeństwa mają prawo do:
• kontroli legalności wstępu na imprezę ( imprezy biletowane )
• przeglądania  odzieży  i  wnoszonego  bagażu  w  celu  ujawnienia  przedmiotów,  których

wnoszenie i posiadanie na imprezie jest zabronione Regulaminem
• odmowy  wstępu  osobom  naruszającym  ład  i  porządek  oraz  zagrażającym

bezpieczeństwu spotkania
• wezwania  do  opuszczenia  miejsca  odbywania  imprezy  w  stosunku  do  osób

naruszających Regulamin imprezy
8. Na teren obiektu, na którym odbywa się mecz piłki nożnej – impreza nie masowa zabronione

jest wnoszenie i posiadanie:
• broni, amunicji lub innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenia

dla życia i zdrowia ludzi lub mienia
• materiałów pirotechnicznych, wybuchowych oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych
• napoi  w  opakowaniach  z  twardego  materiału,  w  tym  w  opakowaniach  szklanych  i

metalowych
• alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych
• innych  przedmiotów  lub  substancji  mogących  stanowić  zagrożenie  dla  bezpiecznego

przebiegu imprezy
9. Ponadto, na terenie obiektu w trakcie odbywania meczu piłki nożnej - imprezy nie masowej,

zabrania się: 
• przebywania w miejscach nieudostępnionych dla publiczności
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• prowadzenia działalności politycznej
• prowadzenia działalności handlowej, usługowej, artystycznej bez zgody organizatora
• eksponowania  transparentów  i  flag  bez  uzyskania  zgody  osoby  odpowiedzialnej  za

bezpieczeństwo
• wprowadzania na obiekt zwierząt ( za wyjątkiem psów – przewodników )
• wjazdu na obiekt pojazdów mechanicznych oraz nie mechanicznych – poza miejscami

wyznaczonymi
• przebywania małoletnich bez nadzoru osób dorosłych
• korzystania z urządzeń zainstalowanych na obiekcie oraz budowli  nie przeznaczonych

dla publiczności, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem
10. Za  szkody  na  obiekcie,  spowodowane  przez  uczestników  imprezy,  powstałe  w  związku  z

rozgrywanym  meczem  piłki  nożnej,  odpowiadają  osoby  nieprzestrzegające  Regulaminu  pod
groźbą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i cywilnej.

11. Regulamin  powyższy  powinien  być  udostępniony  osobom  biorącym  udział  w  spotkaniu
piłkarskim w miejscach łatwo dostępnych i widocznych.

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 Miejscowość, data                                           Prezes Klubu
 Pieczątka klubowa                                        imię, nazwisko   
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(wzór) nr 5
REGULAMIN  STADIONU

W regulaminie stadionu należy podać jego podstawę prawną (Zarządzenie właściciela,  Uchwała
Zarządu klubu, akt prawny władz lokalnych).
                                                               § 1
Obiekt  przy  …………………..,  w  ……………………,  jest  siedzibą  klubu  w  trwałym  zarządzie
………………………..
                                                               § 2
Na  obiekcie  mogą  być  organizowane  imprezy  –  mecze  piłki  nożnej,  nie  podlegające  rygorom
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
                                                               § 3
Szczegółowe zasady postępowania i dostępności obiektu dla publiczności w czasie trwania imprezy
określa Regulamin imprezy nie-masowej.
                                                               § 4
1. Osoba przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest stosować się do poleceń klubowych

służb  zabezpieczających  i  klubowych  służb  pomocniczych  wydawanych  na  podstawie
niniejszego regulaminu przez właściciela/zarządcę/użytkownika obiektu/organizatora imprezy, a
w  przypadku  interwencji  Policji,  Państwowej  Straży  Pożarnej  lub  pracowników  innych
uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.

2. Wszystkie osoby wchodzące na obiekt  mogą zostać poddane czynnościom polegającym na
przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu i uznają prawo do odmowy wstępu lub usunięcia z
obiektu każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom.

                                                               § 5
Wstęp i przebywanie na obiekcie osoby małoletniej do 13 lat następuje wyłącznie pod opieką osoby
pełnoletniej.
                                                               § 6
Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu, w szczególności:
1. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla

życia i zdrowia ludzi lub mienia,
2. materiałów  wybuchowych,  środków  pirotechnicznych  oraz  substancji  o  podobnym  działaniu

oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych,
3. pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału, w tym butelek

plastikowych,
4. alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
5. kasków, parasoli o ostrym zakończeniu,
6. materiałów,  zawierających  treści  rasistowskie,  antysemickie,  polityczne,  lub  wulgarne  i

obraźliwe,
7. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
8. wprowadzania zwierząt , za wyjątkiem psów – przewodników.
                                                              § 7
Zabrania się:
1. przebywania  na  terenie  obiektu  osobie  znajdującej  się  pod  widocznym  wpływem  alkoholu,

środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
2. przebywania  w  miejscach  nie  przeznaczonych  dla  publiczności.  Zakaz  dotyczy  w

szczególności:  terenu,  na  którym  rozgrywane  są  zawody  sportowe,  budowli  i  urządzeń  nie
przeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów. Murów, ogrodzeń, dachów
urządzeń oświetleniowych. drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc,
urządzeń  i  pomieszczeń,  do  których  dostęp  mają  wyłącznie  służby  specjalistyczne  lub
przedstawiciele organizatora imprezy.

3. rzucania  przedmiotami,  mogącymi  stanowić  zagrożenie  dla  życia  i  zdrowia  dla  osób
znajdujących się na terenie obiektu,

4. głoszenia  i  wywieszania  haseł  o  treściach  obraźliwych,  wulgarnych,  i  rasistowskich,
nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.

5. używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub
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utrudnienia identyfikacji,
6. zanieczyszczania i zaśmiecania obiektu,
7. rozniecania ognia,
8. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
                                                               § 8
Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą być usunięte z terenu obiektu.
                                                               § 9
1. Właściciel/zarządca/użytkownik obiektu/organizator imprezy

przeprowadzonej na obiekcie zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania za wyrządzone na obiekcie szkody.

2. Właściciel/zarządca/użytkownik  obiektu/organizator  imprezy  w  trosce  o  bezpieczeństwo
uczestników imprez nie  będących imprezami masowymi,  ma prawo dokonać zmiany zasad
dostępności  obiektu  przy  zachowaniu  obowiązku  poinformowania  osób  w  ogólnie  przyjęty
sposób, w tym za pomocą tablic ogłoszeniowych, przez media, Internet itp.

                                                             § 10
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

………………………………………………..

          ( podpis osoby upoważnionej)
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(wzór) nr 6                                                                                                                                      
Miejscowość, data………………..   

Komendant Miejski/Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej

                                                    Komendant  Ochotniczej Straży Pożarnej

w ………………………

INFORMACJA

Zarząd klubu sportowego ………………………….. w ………………………. zwraca się z

prośbą o przeciwpożarowe zabezpieczenie meczów Naszego Klubu, które odbywały się będą na

boisku  …………………………………………….,  przy  ulicy  ……………………………………  w

…………………………….  W  załączeniu  przesyłamy  terminarz  meczowy  na  rundę

……………………………., sezonu ………………………..

                    Pieczęć Prezes

…......................... …....................................
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(wzór) nr 7        
       Miejscowość, data ………………….

      Komendant Miejski/Powiatowy  Policji
                                 Komendant Komisariatu/Posterunku Policji

                                              w …………………….

INFORMACJA

Zarząd  klubu  sportowego  ……………………………………,  zwraca  się  z  prośbą  o
prewencyjne zabezpieczenie przez Policję meczów Naszego Klubu, które odbywały się będą na
boisku…………………………………….,  w  ………………………..,  przy  ulicy
……………………………………  W  załączeniu  przesyłamy  terminarz  meczowy  na  rundę
…………………….,  sezonu …………………… .

                   Pieczęć                                               PREZES
                                                                                                          

………………………………. ……………………………….
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