REGULAMIN ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ O MISTRZOSTWO
SENIORÓW PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ BIELSKO - BIAŁA
w sezonie 2015/2016
Rozdział I – Postanowienia ogólne
§1
Podokręg Piłki Nożnej w Bielsku-Białej prowadzi i kieruje rozgrywkami mistrzowskimi
i pucharowymi w następujących klasach A i B oraz o mistrzostwo w grupach
młodzieżowych juniorów i trampkarzy.
§2
Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu wraz z Tabelą Opłat
z dnia 7.07.2015 r. stanowiącą załącznik do regulaminu, w oparciu o:
Przepisy gry w piłkę nożną 2008/2009 (wraz z późniejszymi zmianami),
Uchwałę Zarządu PZPN nr VI/168 z dnia 5 czerwca 2013r w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną (wraz z późniejszymi zmianami),
Uchwałę Zarządu PZPN nr III/39 z dnia 14.lipca 2006r w sprawie statusu zawodników
występujących w polskich klubach piłkarskich, oraz zasad przynależności klubowej
(z późniejszymi zmianami),
Regulamin Dyscyplinarny PZPN (Uchwała Zarządu PZPN nr IV/87 z dnia 21 czerwca
2013r.),
Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r / Dz. Ustaw nr 106
poz. 680 (z późniejszymi zmianami – tekst jednolity z dnia 06 lipiec 2007r),
Uchwałę Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów IV ligi i niższych klas nr III/38
z dnia 06 marca 2008r (z późniejszymi zmianami),
Uchwałę nr II/12 z dnia 12 maja 2002r. Zarządu PZPN- regulującą stosunki pomiędzy
klubem sportowym, a zawodnikiem profesjonalnym (tekst jednolity z dnia 03.06.2008r.),
Uchwałę nr III/21 z dnia 26 lipca 2002r Zarządu PZPN – regulującą stosunki pomiędzy
klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora (tekst jednolity z dnia 3 lipca
2008r),
Uchwałę nr V/67 Zarządu PZPN z dnia 12 i 13 kwietnia w sprawie rozgrywania zawodów
na boiskach posiadających sztuczną murawę (tekst jednolity).
Uchwałę nr VII/190 Zarządu PZPN z dnia 06.05.2009r w sprawie licencji trenerskich
uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych piłki
nożnej seniorów, młodzieżowych i dziecięcych,
Uchwałę nr XIV/340 Zarządu PZPN z dnia 06.10.2009 dotyczącą zmian powyższej
Uchwały,
Uchwałę nr V/49 Zarządu PZPN z dn. 5.04.2011r w sprawie zasad prowadzenia
rozgrywek mistrzowskich seniorów III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych,
Uchwałę nr VI/96 z dnia 19 kwietnia 2011r. Zarządu PZPN w sprawie szczegółowych
zasad uzupełniania klas rozgrywkowych w sytuacji braku uzyskania licencji przez klub.
§3
Przeprowadzenie rozgrywek, nadzór nad nimi oraz czuwanie nad należytym
przestrzeganiem przepisów gry, postanowień PZPN, ŚlZPN i BOZPN, postanowień
niniejszego regulaminu należy do Wydziału Gier i Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej
w Bielsku-Białej, zwanego dalej WG i D.
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§4
W czasie trwania rozgrywek mistrzowskich w regulaminie niniejszym nie mogą być
prowadzone żadne zmiany z wyjątkiem zmian wynikłych z zarządzeń PZPN, ŚlZPN
i BOZPN.

Rozdział II – Boisko
§5
1. Zawody mogą być rozgrywane tylko na boiskach uznanych do gry w wyniku weryfikacji
o nawierzchni trawiastej lub sztucznej posiadające zgodę Śląskiego ZPN.
2. Weryfikacji dokonuje WGiD Podokręgu.
3. Weryfikacji dokonuje się przed rozpoczęciem sezonu mistrzowskiego, co 2 lata w okresie
przyznawania licencji a ponadto w miarę zachodzących potrzeb.
4. Protokoły z weryfikacji boisk winny być wywieszone w widocznym miejscu w klubie
i udostępnione na każde żądanie sędziego.
5. Klub jest zobowiązany do właściwego, zgodnie z przepisami przygotowania boiska do
zawodów mistrzowskich.
6. Klub ponosi konsekwencję z tytułu nie przygotowania boiska do gry zgodnie z przepisami
PZPN.
7. Koszty weryfikacji boiska do rozgrywek pokrywane są na podstawie decyzji ŚlZPN
w wysokości ustalonej przez Zarząd ŚlZPN.

Rozdział III – Zawodnicy
§6
1. W rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych prowadzonych przez Podokręg mogą brać
udział wyłącznie zawodnicy zarejestrowani w systemie „Extranet” i uprawnieni przez
Wydział Gier BOZPN do gry w sezonie 2015/2016.
2. Każdy Klub jest odpowiedzialny za uprawnienia swoich zawodników do gry. Uprawnienie
do gry może otrzymać jedynie zawodnik uprzednio potwierdzony przez Podokręg BOZPN
do danego klubu i zarejestrowany w systemie „Extranet”.
3. Podstawowe listy zawodników, zarejestrowanych w systemie „Extranet”, w celu
uprawnienia do gry należy sporządzić w porządku alfabetycznym, odrębnie do każdej
kategorii rozgrywek: kl. A, kl. B oraz poszczególnych grup młodzieżowych oraz
zarejestrować w BOZPN najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. Każdą
dodatkową listę zgłaszanych zawodników należy zarejestrować w BOZPN najpóźniej do
dnia poprzedzającego termin wyznaczonego spotkania (decyduje data potwierdzenia).
4. Listy uprawnionych zawodników do gry, klub przechowuje w swoich aktach do celów
kontroli.
5. W zawodach mistrzowskich Klasy A przez cały czas trwania zawodów musi brać udział
minimum 1 zawodnik młodzieżowy rocznik 1995 lub młodszy (ukończone 16 lat).
6. W przypadku zmiany lub kontuzji zawodnika młodzieżowego, takiego zawodnika musi
zastąpić zawodnik młodzieżowy. Drużyna nie posiadająca w swoim składzie zawodnika
młodzieżowego na zmianę lub po wyczerpaniu limitu zmian, może występować
w zawodach w pomniejszonym składzie o ilość brakującego do limitu zawodnika
młodzieżowego.
7. Wykluczenie z gry (czerwona kartka) zawodnika młodzieżowego nie powoduje
konieczności zmiany innego zawodnika na zawodnika młodzieżowego.
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8. Zawody zweryfikowane zostaną 0:3 na niekorzyść drużyny, w której z winy klubu w ciągu
całego meczu lub jego części nie wystąpi zawodnik młodzieżowy.

§7
1. Zawodnicy legitymują się przed sędzią prowadzącym zawody, kartą zdrowia natomiast
w przypadku sprawdzenia tożsamości, dowodem osobistym lub paszportem albo innym
dokumentem zaopatrzonym w fotografię.
a. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach
przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny do momentu zakończenia zawodów.
b. Zgłoszenia po zakończeniu zawodów nie mogą być przyjmowane przez sędziów.
c. Zawodnik, który na żądanie sędziego nie przedstawi dokumentu tożsamości przed
zawodami, należy traktować jako zawodnika nieuprawnionego do gry w tych
zawodach.
2. W przypadku zastrzeżeń do karty zawodnika i braku innego dokumentu tożsamości
wymienionego w pkt 1, a dopuszczenia zawodnika do gry, sędzia zobowiązany jest kartę
zatrzymać i wraz ze sprawozdaniem z zawodów dostarczyć do Wydziału Gier. Karta ta
zostanie zwrócona przedstawicielowi klubu, który obowiązkowo zgłosi się na najbliższe
posiedzenie Wydziału wraz z zawodnikiem w celu wyjaśnienia tożsamości.
3. Nie zgłoszenie się zawodnika w takim przypadku na Wydział będzie podstawą do
zweryfikowania zawodów walkowerem.
4. Zawodnicy wpisani do sprowadzania muszą posiadać aktualne badania lekarskie, ważne
6 miesięcy od daty wystawienia. Zawodnik nie posiadający ważnego badania lekarskiego,
jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i nie może uczestniczyć
w zawodach ani być wpisanym do sprawozdania pod rygorem sankcji określonych w § 7
ust. 1 pkt 8 przepisów PZPN sprawie organizacji rozgrywek oraz zawartych w Tabeli
Opłat z dnia 15.07.2014 r.
5. Przed zawodami kierownik drużyny zobowiązany jest do wypełnienia sprawozdania
z zawodów (wyłącznie na drukach BOZPN) w części dotyczącej składu zespołu, wpisując
czytelnie nazwiska i imiona, daty urodzenia, nr koszulek zawodników oraz nr licencji
trenera prowadzącego drużynę. Sprawozdanie podpisują tylko kapitan i kierownik
drużyny, którzy odpowiadają za wiarygodność danych wpisanych do sprawozdania.
6. Trenerzy posiadający licencje prowadzący drużynę zobowiązani są do przebywania na
zawodach przez cały czas ich trwania, pod rygorem sankcji określonych w Tabeli Opłat
z dnia 7.07.2015 r. – Rozdział V.
7. Kluby ubezpieczają swoich zawodników we własnym zakresie.
8. Zawodnicy rozpoczynający grę oraz zawodnicy rezerwowi, muszą mieć ponumerowane
koszulki zgodnie z zapisem w sprawozdaniu.
9. Numery powinny być wykonane w kolorze kontrastującym z kolorem koszulek, tak aby
ich widoczność była możliwa z dalszej odległości.
10. Wycofanie zawodnika przed zawodami z podstawowego składu, powoduje zmniejszenie
o tego zawodnika liczby zawodników rezerwowych i taki zawodnik musi być wykreślony
z protokołu, zostanie uznany jako nie uprawniony do gry w tym meczu.
a. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny zawodnik rezerwowy wpisany do sprawozdania nie
może uczestniczyć w zawodach, to ilość zawodników rezerwowych ulega
pomniejszeniu o takiego zawodnika
b. Jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może brać udziału w zawodach
z jakiejkolwiek przyczyny to inny bramkarz, który nie był wpisany do sprawozdania
może go zastąpić po wpisaniu do sprawozdania.
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11. Drużyna rozpoczynająca zawody w niekompletnym składzie (mniej niż 11 zawodników)
może w ciągu całego meczu uzupełnić skład tylko zawodnikami wpisanymi do
sprawozdania, o czym kapitan lub kierownik drużyny musi powiadomić sędziego przed
rozpoczęciem zawodów.
a. W takim przypadku ilość zawodników rezerwowych wpisanych do sprawozdania nie
ulega pomniejszeniu. Zawodnicy którzy przybędą na zawody po rozpoczęciu gry
mogą być dopisani do sprawozdania tylko w przypadku niekompletnego składu (mniej
niż 11 zawodników) oraz braku zawodników rezerwowych.

§ 8
1. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich
zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi
zasadami:
a. Jeżeli w jednym terminie gra o mistrzostwo lub Puchar Polski drużyna klasy wyższej,
pozostali zawodnicy tej drużyny, nie biorący udziału w tym meczu, mogą brać udział
w zawodach klasy niższej w tym samym terminie.
b. Jeżeli drużyna klasy wyższej nie rozgrywa w danym terminie zawodów o mistrzostwo lub
Puchar Polski, zawodnicy tej drużyny, którzy brali udział w poprzedniej kolejce
mistrzostw lub Pucharu i grali więcej niż połowę meczu, nie mogą uczestniczyć
w zawodach klasy niższej w tym terminie. Prawo do gry w drużynie klasy niższej
przysługuje tym zawodnikom dopiero w następnej kolejce (terminie) mistrzostw lub
Pucharu, nie więcej jednak jak trzech zawodników.
c. Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 spotkań
w drużynie klasy wyższej bez względu na czas gry zawodnika w każdym z rozegranych
spotkań (nie dotyczy juniorów).
d. Zawodnik, który ukończył 19 lat, może uczestniczyć w całym spotkaniu innej drużyny
swego klubu w tym samym terminie, jeżeli w pierwszym spotkaniu grał nie więcej niż
połowę czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodnika występującego na pozycji
bramkarza), z zastrzeżeniem określonym w pkt. „c”.
e. Zawodnik, który nie ukończył 19 lat, może brać udział w dwóch zawodach drużyny
swojego klubu w jednym terminie pod warunkiem, że łączny czas jego gry nie przekroczy
wymiaru czasowego jednych zawodów klasy do której został uprawniony i w pierwszych
zawodach rozegrał nie więcej niż połowę regulaminowego czasu gry.
f. Jeżeli zawodnik występujący na pozycji bramkarza rozegrał cały mecz lub mniej
w pierwszym spotkaniu, może brać udział w następnym spotkaniu swojej drużyny (w tym
samym terminie) wyłącznie na pozycji bramkarza.

Rozdział IV – Sędziowie
§ 9
1. Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Wydział Sędziowski Bielsko-Biała na
podstawie terminarza rozgrywek.
2. Koszty związane z prowadzeniem zawodów przez sędziów realizuje klub będący
gospodarzem zawodów po otrzymaniu rachunków z BOZPN po comiesięcznym okresie
rozliczeniowym, płatnych do 7 dni od ich otrzymania na odrębne konto:
ING Bank Śląski nr 67 1050 1070 1000 0023 4087 9051
3. Brak zapłaty wymienionych rachunków w podanym powyżej terminie powoduje sankcje
określone w regulaminie dyscyplinarnym PZPN oraz zaprzestanie obsługiwania
zadłużonego klubu przez BOZPN.
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4. Zawody mogą prowadzić sędziowie z innego Podokręgu Wydziału Sędziowskiego na
zasadzie wymiany lub na żądanie klubu. Koszty sędziowskie realizuje wtedy klub na
którego żądanie dokonano takiej obsady.
§ 10
1. Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia związkowy z jakichkolwiek powodów
jest nieobecny, 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 zawodów.
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 sędziego musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem
zawodów własnoręcznymi podpisami kapitanów obu drużyn.
4. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania z zawodów odpowiedzialny jest sędzia lub
organizator zawodów. Sprawozdanie winno być zamieszczone w extranecie do 24 godzin
po odbytych zawodach. W wersji oryginalnej Wydziału Gier BOZPN listem poleconym
wysłanym do 48 godzin po ich odbyciu (dotyczy przypadków zajść przed, w czasie lub po
zawodach opisanych również w sprawozdaniu w ekstranecie). Sprawozdania bez uwag
można przesyłać do 7 dni po upływie miesiąca w, którym były przeprowadzone zawody.
5. Jeżeli z wyznaczonej przez Wydział Sędziowski trójki sędziowskiej, nie stawi się sędzia
zawodów, jego funkcje automatycznie przejmuje sędzia liniowy, uprzednio wyznaczony
przez Wydział Sędziowski.
6. Prowadzenie zawodów z jednym sędzią liniowym jest niedopuszczalne. W przypadku nie
stawienia się jednego ze związkowych sędziów liniowych, kapitan drużyny gospodarzy
zobowiązany jest przedstawić sędziemu kandydatów na sędziego liniowego, z których
sędzia prowadzący zawody wybiera sędziego liniowego.
7. Po każdych zawodach sędzia zobowiązany jest do wypełnienia sprawozdania z zawodów,
ściśle wg wymogów Wydziału Gier.
8. Każde zawody niezależnie od zaistniałych opóźnień i sposobu wyznaczenia sędziego
zastępczego, muszą być rozegrane jako mistrzowskie pod rygorem walkoweru,
a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozgrywające jako towarzyskie jest nieważna.
9. Obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli klubu z sędziami
wyznaczonymi do prowadzenia zawodów przed zawodami w sprawach nie związanych
z wymogami określonymi w przepisach gry. Naruszenie tego zakazu stanowi rażące
naruszenie przepisów związkowych i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Rozdział V – Zasady rozgrywek awansu i spadku
§11
1. W rozgrywkach mistrzowskich Podokręgu w poszczególnych klasach bierze następująca
ilość drużyn: Klasa „A” - od 12 do 14 drużyn
Klasa „B”- w zależności od ilości zgłoszeń
2. W przypadku gdy ilość drużyn zgłoszonych do rozgrywek kl. B nie przekroczy 8,
rozgrywki w tej klasie prowadzone będą w systemie 4 rund w sezonie.
3. W grupach młodzieżowych w zależności od zgłoszeń do danego sezonu.

5

§ 12
1. Zawody o mistrzostwo rozgrywane są systemem punktowym (każdy z każdym), drużyny
spotykają się dwukrotnie, po jednym razie na własnym boisku.
2. W rozgrywkach mistrzowskich wszystkich szczebli i kategorii wiekowych stosuje się
następującą punktację :
za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt,
za mecz nierozstrzygnięty (remis) przyznaje się 1 pkt,
za mecz przegrany - 0 pkt.
3. Wydział Gier i Dyscypliny może wyrazić zgodę na rozegranie po raz drugi zawodów na
tym samym boisku tylko w uzasadnionym przypadku i na podstawie umowy pomiędzy
zainteresowanymi klubami.
§ 13
1. W zawodach mistrzowskich kl. A, B, dozwolona jest wymiana czterech zawodników, bez
prawa powrotu do gry po wymianie.
2. Zmiana zawodnika musi być poprzedzona wpisaniem na kartce zmian nazwiska i imiona
zawodnika, nr koszulki oraz zgłoszeniem zmiany sędziemu zawodów. Wymieniony
zawodnik nie może być ponownie wprowadzony do gry.
3. Do sprawozdania (tylko przed zawodami) można wpisać maksymalnie siedmiu
zawodników rezerwowych. Przy nazwiskach zawodników młodzieżowych należy wpisać
literę M, przy bramkarzach literę B oraz przy kapitanie drużyny literę K. Nie wpisanie
podanych powyżej oznaczeń powoduje sankcje określone w Tabeli Opłat z dnia
7.07.2015 r.
§ 14
1. Zawody rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez WGiD Podokręgu i podanych do
wiadomości zainteresowanych klubów w oficjalnym terminarzu – wszelkie zmiany
powinny być ogłoszone w Komunikacie.
2. Termin – sobota i niedziela traktuje się jako jeden. Wyjątek stanowią sobota wielkanocna
i poniedziałek wielkanocny, które to uważa się za jeden termin. Inne święta ustawowe
mogą być wyznaczone jako jeden odrębny termin zawodów z zachowaniem 48 godzin
okresu od terminów sąsiednich.
3. Na odstępstwo od zachowania okresu 48 godzin pomiędzy zawodami musi być zgoda
przeciwnika i Wydziału Gier.
4. Określone w pkt 2 i 3 przypadki należy traktować jako terminy odrębne.
5. Każda drużyna zobowiązana jest powiadomić przeciwnika listem poleconym o terminie
i miejscu rozgrywania zawodów przed rozgrywkami.
6. Zawody mistrzowskie powinny odbywać się o godzinie wyznaczonej terminarzem.
W przypadku uzgodnionych zmian, nie wcześniej niż o godz. 11. Gospodarz zawodów
rozgrywający zawody w sobotę może bez uzgodnienia z przeciwnikiem wyznaczyć
początek zawodów najwcześniej na godz. 13.00.
7. W wyjątkowych przypadkach zawody mogą być przełożone na inny termin niż wynika to
z terminarza rozgrywek, z urzędu lub na uzasadniony wniosek klubu przez WGiD
Podokręgu.
8. Klub zamierzający zmienić termin lub godzinę rozpoczęcia meczu na własnym boisku jest
obowiązany powiadomić listem poleconym przeciwnika, Wydział Sędziowski, WGiD
Podokręgu z zachowaniem 10 dniowego okresu wyprzedzenia.
9. Wszystkie inne zmiany powodują uzyskanie zgody przeciwnika w formie pisemnej
z powiadomieniem Wydziału Gier. Wystąpienia nieformalne, nie będą rozpatrywane.
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10. Zaległe zawody powinny być rozegrane najpóźniej w terminie następnych trzech kolejek
rozgrywek, w żadnym przypadku po ostatniej kolejce rozgrywek. W ostatnich dwóch
kolejkach sezonu obowiązują terminy wyznaczone przez Wydział Gier. Terminy te mogą
być wyjątkowo zmienione (rozegrane wcześniej) tylko pomiędzy drużynami, którymi
teoretycznie nie grozi spadek albo których awans jest przesądzony, lub na podstawie
porozumienia pomiędzy klubami i za zgodą Wydziału Gier.
§15
Każda drużyna wyjeżdża na zawody na własny koszt.
§ 16
1. Jeżeli z przyczyn niezależnych od obu drużyn spotkanie nie dojdzie do skutku lub
zostanie przerwane przez sędziego przed upływem przepisowego czasu gry i nie zostanie
ukończone, WGiD Podokręgu zarządzi powtórzenie całego spotkania lub jego dogranie
w innym terminie, wg następujących zasad:
a. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed
upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn
niezależnych od organizatorów zawodów, obu klubów; ich piłkarzy oraz kibiców –
wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać
od początku w najbliższym możliwie terminie.
b. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest,
co do zasady Wydział Gier Podokręgu. Jeżeli zawody zostaną przerwane w drugiej
połowie spotkania, Wydział Gier może za zgodą stron zweryfikować je zgodnie
z wynikiem uzyskanym na boisku.
c. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu ponosi gospodarz spotkania.
d. W przypadku podjęcia przez Wydział Gier Podokręgu decyzji o rozegraniu
w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie
wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust. 1, dla zawodów
rozgrywanych w nowym terminie, stosuje się wszystkie zasady określone
przepisami PZPN.
e. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Podokręgu decyzji o dokończeniu
zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody
dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących
zasad:
Gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów
z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów,
Zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych
z uwzględnieniem wykluczeń w zawodach przerwanych,
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 zawodnikami 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.
f. zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymał
ilość kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego
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nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może
odbyć tej kary w dokończonych zawodach.
2. W innych przypadkach WGiD Podokręgu zweryfikuje zawody walkowerem na niekorzyść
drużyny z winy której zawody nie odbyły się lub zostały przerwane i nałoży sankcje
wynikające z § 7 i 8 przepisów w sprawie organizacji rozgrywek z dnia 3 i 7.07.2008 r.
wraz z późniejszymi zmianami.
3. Powołanie nie więcej niż 3 zawodników do reprezentacji Polski lub Okręgu (Podokręgu),
nie może być powodem do przełożenia zawodów mistrzowskich.
§ 17
Kolejność zespołów w tabeli na koniec rundy jesiennej i wiosennej ustala się według
ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub
więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
1. Przy dwóch zespołach:
a. ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b. przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi
i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c. przy dalszej równości, wg obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na
wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi
i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich
spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
e. przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich
spotkaniach z całego cyklu,
f. w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są zespoły
zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli, a także zespoły których
kolejność decyduje o spadku, stosuje się wyłącznie zasady określone
w punktach a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną kolejności, zarządza się
spotkanie barażowe na neutralnym boisku, wyznaczonym przez WG
Podokręgu.
2. Przy więcej niż dwóch zespołach, przeprowadza się dodatkową punktacją
pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się
kolejno zasadami podanymi w punktach 1 a, b, d oraz e.
§ 18
1. Drużyna, która zajęta w końcowej tabeli rozgrywek mistrzowskich danego sezonu
pierwsze miejsce :
w kl. A - awansuje do klasy okręgowej BOZPN,
w kl. B - awansuje do klasy A.
2. Drużyna, która zajmie w końcowej tabeli rozgrywek mistrzowskich danego sezonu
w klasie A – 14 miejsce spada do klasy B.
3. W przypadku mniejszej niż 14 drużyn uczestniczących w rozgrywkach klasy A, do klasy
B spada ostatnia drużyna.
4. Ilość spadających zespołów z klasy „A” poza przewidzianymi w regulaminie może być
powiększona w zależności od ilości drużyn spadających z klasy okręgowej lub
w szczególnych przypadkach z wyższych klas (lig) mających swą siedzibę na terenie
Podokręgu w Bielsku-Białej.
5. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich
zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, musi być przesunięta w następnym cyklu rozgrywek
niżej o dwie klasy, oraz podlega sankcjom dyscyplinarnym określonym w Tabeli Opłat
z dnia 7.07.2015 r.
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6. Drużyna która rozegra I rundę rozgrywek, a następnie zrezygnuje z rozgrywek zostanie
przeniesiona na ostatnie miejsce w tabeli bez względu na ilość zdobytych punktów.
7. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań,
zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych,
zdegradowana o dwie klasy niżej, bez względu na ilość zdobytych punktów.
§19
Jeżeli do rozgrywek mistrzowskich nie zgłosi się klub (lub kluby) w klasie A, to
uzupełnienie ilości drużyn w tej klasie do zgodnego z niniejszym regulaminem, zostanie
przeprowadzone w następującej kolejności:
drużyny, które opuściły klasę A od miejsca najwyższego do miejsca
przedostatniego,
następnie drużyny klasy B które zajęły II lub kolejne miejsce w rozgrywkach.

Rozdział VI – Obowiązki gospodarza zawodów
§20
Każdy klub biorący udział w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych, organizujący
zawody, będący gospodarzem spotkania jest odpowiedzialny za :
a. działalność swoich przedstawicieli, szkoleniowców i zawodników oraz za
utrzymanie porządku i spokoju w obrębie obiektu sportowego przed rozpoczęciem
zawodów, w czasie ich trwania i po zakończeniu,
b. wyznaczenie odpowiedniej ilości porządkowych z opaskami o wyraźnych numerach
lub kamizelkach porządkowych, którzy mają czuwać nad zachowaniem się
publiczności, a w razie potrzeby usuwać widzów naruszających ład i spokój na
obiekcie sportowym,
c. zapewnienie wydzielonych miejsc dla osób towarzyszących oficjalnie drużynom, na
których poza 7 zawodnikami rezerwowymi mogą przebywać 6 osób: trener, jego
asystent, kierownik drużyny, masażysta, lekarz, oraz osoba wpisana do protokołu.
Obowiązek kontroli osób przebywających na ławce rezerwowych spoczywa na
sędziach prowadzących zawody,
d. zawodnik usunięty przez sędziego z boiska nie może przebywać na ławce
rezerwowych,
e. zabezpieczenie fachowej pomocy sanitarnej i połączenia telefonicznego
z najbliższą stacją pogotowia ratunkowego,
f. zapewnienie odpowiedniego środka lokomocji, jeżeli zaistnieje konieczność
odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.

Rozdział VII – Protesty i odwołania
§ 21
1. Klub który uważa, że wynik zawodów został wypaczony na skutek błędnej decyzji
sędziego lub innych okoliczności, ma prawo wnieść protest do organu prowadzącego
rozgrywki w terminie 48 godzin po zawodach, po wpłaceniu kaucji określonej w Tabeli
Opłat z dnia 7.07.2015 r.
2. Dla klubów klas A i B Podokręgu Bielsko-Biała pierwszą instancją jest WGiD Podokręgu,
drugą Komisja Odwoławcza Śląskiego ZPN w Katowicach.
3. Protesty składane w drugiej instancji należy przesłać w terminie 14 dni od daty uzyskania
powiadomienia o podjętej decyzji pierwszej instancji.
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4. Do protestu lub odwołania w pierwszej instancji należy dołączyć potwierdzenie wpłaty
kaucji protestacyjnej w wysokości podanej w Tabeli Opłat z dnia 7.07.2015 r.
5. Odwołanie od decyzji zawartych w komunikacie należy przesłać w terminie 7 dni od daty
otrzymania komunikatu.
6. Do odwołania od decyzji pierwszej instancji do Komisji Odwoławczej Śląskiego ZPN
w Katowicach, należy dołączyć dowód uiszczenia kaucji odwoławczej w wysokości
podanej w regulaminie Śląskiego ZPN.
7. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne.
8. Protesty bez potwierdzenia wpłaty kaucji, nie będą rozpatrywane.
9. Wyniki protestów winne być przesłane zainteresowanemu klubowi i do BOZPN.

Rozdział VIII – Postanowienia końcowe
§ 22
1. Każdy klub uczestniczący w rozgrywkach mistrzowskich zobowiązany jest do uiszczenia
opłat z tytułu uczestnictwa na jeden sezon rozgrywkowy w wysokości ustalonej przez
Zarząd BOZPN, w kasie BOZPN lub na konto BOZPN, przed rozpoczęciem rozgrywek,
określonej w Tabeli Opłat z dnia 7.07.2015 r.
2. Niezapłacenie składki startowej w terminie powoduje zastosowanie sankcji określonych
w regulaminie dyscyplinarnym PZPN § 4 ust 4.
3. Wysokość opłat z tytułu - zmian barw klubowych zawodników, otrzymanych upomnień
(żółte kartki), naruszenia zasad regulaminowych, kaucji i odwołań, ustala przed każdym
sezonem mistrzowskim Zarząd BOZPN w Tabeli Opłat z dnia 7.07.2015 r. stanowiącej
załącznik do regulaminu.
4. Klub nie dotrzymujący terminu zapłaty zobowiązań finansowych wobec Podokręgu lub
Okręgu ponosi konsekwencje wynikające z przepisów w sprawie organizacji rozgrywek
z dnia 5.06.2013 r. oraz regulaminu dyscyplinarnego PZPN.
5. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.
§ 23
Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych Podokręgu
Bielsko, mają obowiązek zapoznania się z informacjami podanymi w komunikatach
Podokręgu, zamieszczonych na stronie internetowej: www.bozpn-bielsko.pl oraz
przesyłanych pocztą e-mail. Nieznajomość obowiązujących przepisów lub też tłumaczenie
się brakiem możliwości zaznajomienia się z komunikatem, nie stanowi podstawy do
uwzględnienia protestów, skarg i odwołań.
§ 24
We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, decyzje podejmie WG i D
Podokręgu Bielsko-Biała.
§ 25
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu posiada WGiD Podokręgu Bielsko-Biała.
§26
Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd BOZPN i wchodzi w życie z dniem
zatwierdzenia i obowiązuje od początku sezonu 2015/2016.
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