REGULAMIN ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ O MISTRZOSTWO
JUNIORÓW W PODOKRĘGU BIELSKO-BIAŁA
W SEZONIE 2015/2016
§1
Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza
rozgrywek, a także w oparciu o:
Przepisy gry w piłkę nożną;
Uchwałę nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. z późn. zm. w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną;
Regulamin ramowy rozgrywek w piłce nożnej Śl. ZPN.;
Regulamin Dyscyplinarny PZPN z dnia 9.06.2015 r.;
Uchwałę nr III/39 z dnia 14.07.2006 r. z późn. zm. Zarządu PZPN w sprawie
statusu zawodników występujących w klubach piłkarskich oraz zasad zmian
przynależności klubowej.
§ 2
Rozgrywki III Ligi Wojewódzkiej Juniorów prowadzi Podokręg Piłki Nożnej w BielskuBiałej na podstawie Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej Nr 206/1/15 z dnia
27.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia schematu rozgrywek młodzieżowych w sezonie
2015/2016 oraz niniejszego regulaminu szczegółowego.
§ 3
W rozgrywkach o mistrzostwo III Ligi Wojewódzkiej Juniorów tworzy się dwie grupy
rozgrywkowe utworzone na podstawie położenia-terytorialnie.
§ 4
1. W zawodach mistrzowskich mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 1997, 1998,
oraz zawodnicy urodzeni po 31 grudnia 1998 posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie
lekarskie zezwalające na grę w tej grupie juniorów chyba, że w dniu rozgrywania
zawodów mają ukończone 16 lat i jeden dzień.
2. Podstawowe listy potwierdzonych zawodników należy przesłać do Wydziału Gier BOZPN
prowadzącego przedmiotowe rozgrywki w celu uprawnienia w terminie do 10.08.2015 r.
3. W poszczególnych klasach rozgrywkowych mogą brać udział zawodnicy wprowadzeni do
systemu Extranet na podstawie właściwie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
4. Elektroniczna karta identyfikacyjna jest dokumentem na podstawie, którego może zostać
potwierdzona tożsamość zawodnika. Zawodnicy nieposiadający kart elektronicznych
muszą mieć dokument pozwalający stwierdzić tożsamość zawodnika (np. ważna szkolna
legitymacja, dowód osobisty, itp.).
§ 5
1. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut gry z obowiązkową przerwą pomiędzy
obiema częściami gry. Czas trwania przerwy nie może przekroczyć 15 minut.
2. Każde porozumienie pomiędzy sędzią i obiema drużynami zmieniającymi czas trwania
obu części gry polegające na równym skróceniu każdej z części gry musi mieć miejsce
przed rozpoczęciem zawodów z prawem, minimum 10 minut przerwy pomiędzy obu
częściami gry.

§ 6
W czasie trwania spotkania każda drużyna może wymienić do siedmiu zawodników
(w tym bramkarza) bez prawa ich powrotu do gry.
§ 7
Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne karty badań
lekarskich. Karta badania lekarskiego jest ważna na okres na jaki wystawił ją lekarz, nie
dłużej jednak niż przez sześć miesięcy. Ważność kończy się z upływem dnia, który datą
odpowiada początkowemu dniowi terminu.
§ 8
1. Sędziów do prowadzenia zawodów mistrzowskich wyznacza Kolegium Sędziów Podokręgu
w Bielsku-Białej.
2. W spotkaniach III Ligi Wojewódzkiej Juniorów sędziowie stosują wyłącznie kary
przewidziane w obowiązujących przepisach Gry w Piłkę Nożną, tzn. kartki żółte
i czerwone.
3. Zawodnik, który w czasie zawodów III Ligi Wojewódzkiej Juniorów otrzyma upomnienie
żółtą kartką, zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:
po czwartym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji
po ósmym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji
po dwunastym napomnieniu żółtą kartką – dwa mecze dyskwalifikacji
przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką (szesnastym,
dwudziestym itd.) – dwa mecze dyskwalifikacji.
§ 9
1. Zawody rozgrywane są w terminach i czasie rozpoczęcia wyznaczonym przez Wydział
Gier BOZPN i podanym terminarzu rozgrywek.
2. Gospodarz zawodów o wszelkich zmianach w terminarzu, zobowiązany jest do
powiadomienia na piśmie (list polecony, faks lub e-mail zwrotnie potwierdzony)
najpóźniej na 14 dni przed zawodami:
a. drużynę gości;
b. Wydział Gier Podokręgu w Bielsku-Białej.
c. Kolegium Sędziów Podokręgu w Bielsku-Białej;
3. W wyznaczonych terminach „sobota – niedziela”, gospodarz ma prawo do zmiany dnia
rozgrywania zawodów (sobota na niedzielę i odwrotnie) oraz wyznaczenia godziny ich
rozpoczęcia w przedziale czasowym pomiędzy godziną 9:00 a 18:00, gdy zawody
rozgrywane będą przy świetle dziennym z uwzględnieniem pory roku i 9:00 a 19:00, gdy
zawody rozgrywane będą przy świetle elektrycznym.
4. W wyznaczonych terminach w dni świąteczne (wolne od pracy), gospodarz ma prawo
zmiany godziny rozpoczęcia zawodów w przedziale określonym w punkcie 3.
5. W przypadku wystąpienia o zmianę innych terminów rozgrywek podanych w oficjalnym
terminarzu rozgrywek zainteresowany klub musi uzyskać pisemną zgodę przeciwnej
drużyny na proponowane zmiany.
6. Zapisy w punktach 3, 4 i 5 nie mają zastosowania do dwóch ostatnich terminów
rozgrywek podanych w oficjalnym terminarzu rozgrywek.

§ 10
1. Zawody o mistrzostwo III Ligi Wojewódzkiej Juniorów muszą być rozgrywane tylko na
boiskach zweryfikowanych do określonej lub wyższej klasy rozgrywkowej na dany sezon
– położonych w miejscu siedziby klubu – określonej w jego statucie. Boiska wraz
z urządzeniami towarzyszącymi muszą być zatwierdzone pod względem bezpieczeństwa
przez organy do tego powołane.
2. Ważność weryfikacji boiska określa się dla III Ligi Wojewódzkiej Juniorów na dwa
sezony rozgrywkowe.
3. Weryfikację boisk przeprowadzi właściwy terenowo związek piłki nożnej przed
rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego.
§ 11
1. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania z zawodów, odpowiedzialny jest sędzia lub
organizator zawodów. Sędziowie prowadzący zawody zobowiązani są do wprowadzenia
do ekstranetu sprawozdania z zawodów w ciągu 24 godzin od zakończenia spotkania.
Niedopełnienie ww. formalności pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne, określone
przez Wydział Dyscypliny.
2. Sędziowie prowadzący zawody mają obowiązek dostarczyć oryginalny protokół
z zawodów do Wydziału Gier listem poleconym wysłanym do 48 godzin po ich
zakończeniu (dotyczy przypadków zajść przed, w czasie lub po zawodach opisanych
również w sprawozdaniu w ekstranecie. Sprawozdania bez wyżej wymienionych uwag
można przesyłać do 7 dni po upływie miesiąca w którym były prowadzone.
§ 12
1. Drużyny, które w sezonie 2015/2016 zajmą pierwsze miejsce, w swoich grupach
rozgrywają baraż o awans do II ligi-mecz i rewanż.
2. Brak spadku. W nowym sezonie juniorzy rozpoczną rozgrywki w III i IV lidze. Podział na
ligi nastąpi na podstawie osiągniętych wyników po rozgrywkach /lipiec 2016/.
§ 13
1. Trenerem prowadzącym zespół III Ligi Wojewódzkiej Juniorów może być wyłącznie
osoba, która posiada ważną licencję trenera.
2. Licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu II Ligi Wojewódzkiej Juniorów
może uzyskać trener, który w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach uzyska zgodę
Wydziału Szkolenia Śl. ZPN na przyznanie licencji w trybie szczególnym.
§ 14
W sezonie rozgrywkowym 2015/2016 przed rozpoczęciem rozgrywek obowiązują opłaty
na rzecz BOZPN w Bielsku-Białej wiążące się z uczestnictwem klubu w rozgrywkach III

Ligi Wojewódzkiej Juniorów zgodnie z Tabelą opłat, będącą uzupełnieniem Regulaminu
Rozgrywek zgodnie z Uchwałą Zarządu BOZPN z dn. 7.07.2015 r.
§ 15
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w BielskuBiałej i obowiązuje na sezon 2015/2016.
Wydział Gier i Dyscypliny
Janusz Mędrzak

