REGULAMIN ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ O MISTRZOSTWO
III LIGI WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKÓW D1 Gr. 6
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 Młodzików D1 Gr. 6 prowadzi Beskidzki Okręgowy
Związek Piłki Nożnej w Bielsku-Białej 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
1. W rozgrywkach o mistrzostwo III Ligi Wojewódzkiej Młodzików D1 Gr. 6 bierze udział do
8 drużyn.
2. Każda drużyna rozegra do 14 meczów w rundzie jesiennej 2015 i do 14 meczów
w rundzie wiosennej 2016.
§ 4
W zawodach o mistrzostwo III Ligi Wojewódzkiej Młodzików D1 Gr. 6, mogą brać udział
zawodnicy urodzeni w latach 2003 i 2004 oraz zawodnicy urodzeni po 31 grudnia 2004
posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie
młodzików.
§ 5
Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Okręgu lub Podokręgu do którego należy klub
biorący udział w rozgrywkach.
§ 6
Czas trwania zawodów wynosi 2 x 30 minut gry z obowiązkową 10 minutową przerwą
pomiędzy obiema częściami gry.

§ 7
1. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4 na boiskach trawiastych lub z nawierzchnią sztuczną o
długości od 60 do 75 m i szerokości od 45 do 68 m. Wymiary bramek: 5 m. x 2 m.
Bramki na 16-tkach boiska pełnowymiarowego.
2. Pole karne wyznacza się w odległości 9 m do linii bramkowej i po 9 m na zewnątrz od
słupków bramkowych (prostokąt 23 m x 9 m).
3. Rzuty rożne skrócone z punktu kończącego szesnastkę t.j. około 17 metrów od słupka 5
metrowej bramki.
4. Rzuty karne wykonuje się z odległości 9 m.
5. Obowiązuje przepis o spalonym.
6. Obuwie miękkie – tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
7. Kary: 3,5,10 minut oraz wykluczenia (czerwona kartka) do końca meczu.
§ 8
Zawody będą prowadzone w dziewięcioosobowych składach (8+1 bramkarz) na boisku
z zaznaczeniem znakiem X zawodników z podstawowego składu. Pozostali zawodnicy
wpisani do sprawozdania są zawodnikami rezerwowymi, nie więcej jednak jak
18 zawodników. W czasie zawodów każda drużyna może wymienić dowolną ilość
zawodników – zmiany powrotne.
§ 9
Dopuszcza się możliwość dokumentowania tożsamości zawodnika kserokopią legitymacji
szkolnej, potwierdzonej przez WG BOZPN lub właściwego Podokręgu.
§ 10
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 badania.
§ 11
1. Zawody muszą być rozegrane zgodnie z terminarzem rozgrywek, które określa datę
i godzinę spotkania. W wyznaczonych terminach gospodarz ma prawo do zmiany dnia
rozegrania zawodów (sobota na niedzielę i odwrotnie) oraz wyznaczenia godziny ich
rozpoczęcia w przedziale czasowym pomiędzy godziną 9:00 a 18:00 uwzględniając
warunki pogodowe i czasowe.
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 BOZPN;
c. Kolegium Sędziów Podokręgu
3. W przypadku wystąpienia o zmianę innych terminów rozgrywek podanych w oficjalnym
terminarzu rozgrywek zainteresowany klub musi uzyskać pisemną zgodę przeciwnej
drużyny na proponowane zmiany.
4. Zapisy w punktach 1, 2 nie mają zastosowania do dwóch ostatnich terminów rozgrywek
podanych w oficjalnym terminarzu rozgrywek.

§ 12
1. Obsady sędziowskiej dokonuje Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego
odbywają się zawody.
2. Sędziowie prowadzący zawody przesyłają oryginały sprawozdań do Wydziału Gier –
BOZPN w Bielsku-Białej.
3. Rozgrywki drużyn III Ligi Wojewódzkiej Młodzików D1 Gr. 6 sędziuje 1 sędzia.
4. 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.
§ 13
Zawody o mistrzostwo III Ligi Wojewódzkiej Młodzików D1 Gr. 6 rozgrywane są na
boiskach zweryfikowanych według wytycznych zatwierdzonych przez Polski Związek Piłki
Nożnej.
§ 14
1. Drużyna która w rozgrywkach wiosna 2016 zajmie pierwsze miejsce awansuje do II Ligi
Wojewódzkiej Młodzików.
2. W rundzie wiosennej 2016 zespoły rozpoczynają rozgrywki z zerowym dorobkiem
punktowym i każda z drużyn rozegra mecz rewanż wg ilości drużyn w grupie i według
nowego terminarza.
3. Od sezonu 2016-17 Liga Wojewódzka Młodzików przekształci się w Ligę Wojewódzką
Trampkarzy Młodszych C 2 rocznik 2003 r.
§ 15
Kluby uczestniczące w rozgrywkach obowiązane są wnieść przed rozpoczęciem rozgrywek
opłatę za uczestnictwo w rozgrywkach (wpisowe) na rzecz organu prowadzącego
rozgrywki w wysokości 100,00 zł. od drużyny.
§ 16
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony
i obowiązuje na sezon 2015/2016.

przez Zarząd BOZPN

w Bielsku-Białej

Przewodniczący Wydziału Gier
Janusz Mędrzak

