KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2018
Z DNIA 14 LIPCA 2018 ROKU

Wyciąg z komunikatu Zarządu PZPN z dnia 14.07.2018 dotyczący piłki nożnej kobiet
9. Uchwała nr VI/116 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi w Piłce Nożnej
Kobiet na sezon 2018/2019 i następne.
10. Uchwała nr VI/117 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I ligi w Piłce Nożnej Kobiet
na sezon 2018/2019 i następne.
11. Uchwała nr VI/118 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo II ligi w Piłce Nożnej Kobiet na
sezon 2018/2019 i następne.
12. Uchwała nr VI/119 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo III ligi w Piłce Nożnej Kobiet na
sezon 2018/2019 i następne.
13. Uchwała nr VI/120 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski w Piłce Nożnej Kobiet na
sezon 2018/2019 i następne.
14. Uchwała nr VI/121 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek
w Piłce Nożnej na sezon 2018/2019 i następne.
15. Uchwała nr VI/122 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek
Młodszych w Piłce Nożnej na sezon 2018/2019 i następne.
16. Uchwała nr VI/123 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Międzywojewódzkie Mistrzostwo
Młodziczek w Piłce Nożnej na sezon 2018/2019 i następne.
17. Uchwała nr VI/124 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Reprezentacji WZPN Juniorek Młodszych U-16
w Piłce Nożnej Kobiet im. Ireny Półtorak na sezon 2018/2019 i następne.
18. Uchwała nr VI/125 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Reprezentacji WZPN Trampkarek U-14 w Piłce
Nożnej Kobiet im. Kazimierza Górskiego na sezon 2018/2019 i następne.

116
Uchwała nr VI/116 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi w Piłce Nożnej
Kobiet na sezon 2018/2019 i następne
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi w Piłce Nożnej Kobiet na sezon
2018/2019 i następne w następującym brzmieniu:
REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO EKSTRALIGI W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET
NA SEZON 2018/2019 I NASTĘPNE
§1
W rozgrywkach Ekstraligi bierze udział 12 drużyn.
§2
1. Rozgrywki o mistrzostwo Ekstraligi prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
2. Kluby biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraligi muszą posiadać sekretariat
z linią telefoniczną, faksową oraz adres e-mail.
3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach Ekstraligi zobowiązane są do umieszczenia na koszulkach
naszywek z logotypem Ekstraligi, jak również tablicy centralnej na obiekcie klubowym,
w pierwszym rzędzie reklam pod rygorem sankcji dyscyplinarnych.
4. Na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby Ekstraligi zobowiązane są do dokonania
przedpłaty w wysokości 500 PLN na poczet przyszłych kar za żółte kartki.
§3
1. Zawody o mistrzostwo Ekstraligi rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry, zgodnie
z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.
2. Rozgrywki o mistrzostwo Ekstraligi prowadzone są w terminach ustalonych przez PZPN.
3. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki
o mistrzostwo Ekstraligi w piłce nożnej kobiet, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe
i majątkowe dotyczące tych rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów, w tym
w szczególności prawa komercyjne, prawa reklamowe, prawa marketingowe i prawa telewizyjne
(medialne), realizowane za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych,
dźwiękowych, Internetu i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków
technicznych.
4. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii
i nagrań video obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii
i nagrań video drużyny w strojach klubowych.
§4
1. Kluby biorące udział w zawodach o mistrzostwo Ekstraligi kobiet muszą posiadać dodatkowo
dwie różne drużyny młodzieżowe zgodnie z poniższymi zasadami:
a) zespół uczestniczący w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek;
b) drużyna biorąca udział w Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych (Makroregionalna Liga
Juniorek Młodszych);
c) kobiecy zespół rywalizujący w regularnych wojewódzkich rozgrywkach młodzieżowych męskich
lub żeńskich.
2. Niewykonanie zobowiązań określonych w ust.1 niniejszego paragrafu, będzie podstawą
do nałożenia kar dyscyplinarnych określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

§5
1. W rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraligi, pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz
innych konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodniczki
potwierdzone przez właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnione
przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w systemie Extranet.
2. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodniczek do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem
systemu Extranet.
3. Wystąpienie o uprawnienie zawodniczek do gry przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem
systemu Extranet nie będzie rozpatrywane.
4. W zawodach o mistrzostwo Ekstraligi mogą uczestniczyć zawodniczki, które ukończyły
minimum 16 lat.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki piłki nożnej
może uprawnić do gry w zespole seniorek zawodniczkę, która ukończyła 15 rok życia, po
spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub
lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodniczki
w rozgrywkach seniorek.
6. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz za
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo
Ekstraligi muszą być potwierdzone w systemie Extranet przez właściwy Związek Piłki Nożnej,
a następnie uprawnione przez PZPN, z zachowaniem wymogów określonych w Uchwale Zarządu
PZPN nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie statusu zawodników występujących
w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz innych Uchwałach
PZPN.
7. Do klubu Ekstraligi kobiet może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba
zawodniczek - cudzoziemek spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w danym meczu
mistrzowskim mogą występować równocześnie na boisku tylko 2 zawodniczki - cudzoziemki
spoza obszaru Unii Europejskiej.
8. Zawodniczka nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy
dyskwalifikacji.
§6
1. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoje
zawodniczki do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi
zasadami:
a) Jeżeli zawodniczka, brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym
w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu
innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu
pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy
zawodniczek występujących na pozycji bramkarki);
b) Udział zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu
rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział
w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry;
c) Jeżeli zawodniczka brała 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 zawodniczek występujących na pozycji bramkarki);
d) Zawodniczka 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 zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych);
e) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodniczka może uczestniczyć
w rozgrywkach klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpiła w więcej niż

50% rozegranych oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten
nie dotyczy zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych).
§7
1.

Do wystąpienia o uprawnienie zawodniczki do gry, klub zobowiązany jest załączyć
następujące dokumenty:

a) umowę transferową zawartą pomiędzy klubami, określającą datę zawarcia umowy, strony
umowy, wysokość kwoty transferowej, oraz terminy płatności – wyłącznie w przypadku
zawodniczki pozyskanej na zasadzie transferu definitywnego lub czasowego;
b) oświadczenie klubu odstępującego o zwolnieniu zawodniczki – w przypadku pozyskania
zawodniczki, niezwiązanej kontraktem lub deklaracją gry amatora z innym klubem;
c) pisemne, zgodne oświadczenie klubu i zawodniczki, na podstawie którego klub może zwolnić
zawodniczkę z obowiązku reprezentowania klubu;
d) potwierdzenie wyrejestrowania zawodniczki z ZPN właściwego dla klubu odstępującego
– wyłącznie w przypadku gdy zmiana przynależności klubowej zawodniczki następuje
pomiędzy klubami, członkami innych Związków Piłki Nożnej;
e) egzemplarz kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, zawartego pomiędzy klubem
a zawodniczką, o ile klub nie złożył go uprzednio;
f)

deklarację gry amatora na dany sezon rozgrywkowy w stosunku do zawodniczki
o statusie amatora;

g) egzemplarz oświadczenia antykorupcyjnego zawodniczki, o ile klub nie złożył go uprzednio,
którego brzmienie, dla zawodniczki profesjonalnej, określa art. 6 ust. 6 Uchwały nr III/54 z dnia
27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów
w sektorze zawodowej piłki nożnej, zaś dla zawodniczki o statusie amatora - załącznik
do Uchwały nr III/21 z dnia 26 lipca 2002 roku Zarządu PZPN – Zasady regulujące stosunki
pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora;
h) certyfikat transferowy zawodniczki - w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry
zawodniczki pozyskanej z klubu zagranicznego;
i)

2.

w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii
Europejskiej, dokumentację potwierdzającą legalizację jej pobytu i zatrudnienia na terytorium
RP, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku, Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)
oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 roku
w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia
na pracę (Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1116, z późn. zm.).
Na żądanie organu prowadzącego rozgrywki, klub może być zobowiązany do przekazania
dokumentów innych niż wymienione w ust. 1.
§8

Drużyny biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraligi uprawnione są do wymiany pięciu
zawodniczek przez cały okres trwania gry. Każda wymiana zawodniczki może nastąpić tylko
jeden raz w ciągu meczu. Wejście zawodniczki rezerwowej na boisko, może mieć miejsce przy
linii środkowej, w czasie przerwy w grze. Zmiany zawodniczek należy zgłaszać u sędziego
asystenta, wręczając mu kartkę z nazwiskiem i numerem zawodniczki schodzącej i wchodzącej,
minutę w której następuje zmiana oraz nazwą drużyny.
§9

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem
regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych
od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarek oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte)
w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną
nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne
okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.) należy, gdy pozwalają
na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym.
2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest, co do
zasady, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, który także ustala termin dokończenia
(rozegrania) zawodów. W drodze wyjątku decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu
podejmuje Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną nie
rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne
okoliczności siły wyższej, jak określono w ust.1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia
rozegrania spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym, w miarę możliwości konsultując
uprzednio decyzję z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN.
3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów,
obserwatora PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz spotkania.
4. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 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 Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 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 wszystkie zawodniczki uprawnione do gry
w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodniczkami:
•
które opuściły boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej
kartki lub w wyniku zmiany,
•
które nie były w trakcie zawodów przerwanych zawodniczkami klubu, w którego barwach
występują w chwili dokańczania zawodów,
•
które odbywały w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek
otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.
6. Zawodniczka, która od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymała liczbę
kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którą nałożono obowiązek
odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokańczanych
zawodach.
§ 10
Rozgrywki Ekstraligi odbywają się wg. następującego systemu:
1. W rundzie zasadniczej każda drużyna rozgrywa z pozostałymi zespołami dwa spotkania: jedno
jako gospodarz oraz jedno jako gość zgodnie z opracowanym przez PZPN terminarzem.
2. Po rundzie zasadniczej, następuje podział zespołów na grupę mistrzowską (6 zespołów)
i spadkową (6 zespołów). Mecze w obu grupach zostaną rozegrane systemem jednorundowym
zgodnie ze schematem opracowanym przez PZPN, jak następuje:

grupa mistrzowska (miejsca 1-6)
23 kol.
6-1
2-3
4-5

24 kol.
1-4
6-2
3-5

25 kol.
5-1
2-4
3-6

26 kol.
1-3
4-6
2-5

27 kol.
1-2
3-4
5-6

grupa spadkowa (miejsca 7-12)
23 kol.
12-7
8-9
10-11

24 kol.
7-10
12-8
9-11

25 kol.
11-7
8-10
9-12

26 kol.
7-9
10-12
8-11

27 kol.
7-8
9-10
11-12

3. Zespoły do gier w grupie mistrzowskiej i spadkowej przystępują z punktami zdobytymi
w rundzie zasadniczej.
4. W rozgrywkach Ekstraligi kobiet kolejność zespołów w tabeli po rundzie finałowej ustala się
według sumy zdobytych punktów w fazie zasadniczej i finałowej, z zastrzeżeniem, iż najniżej
sklasyfikowany klub w grupie mistrzowskiej na zakończenie sezonu nie może zająć miejsca
niższego niż 6, zaś najwyżej sklasyfikowany klub w grupie spadkowej na zakończenie sezonu nie
może zająć miejsca wyższego niż 7.
§ 11
Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:
- 3 punkty za zwycięstwo,
-

1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis),

-

0 punktów za spotkanie przegrane.
§ 12

1. W rozgrywkach Ekstraligi, kolejność zespołów w tabeli po rundzie zasadniczej ustala się
według liczby zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów w fazie zasadniczej przez dwie lub więcej
drużyny, o zajętym miejscu decydują:
I. 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 Przepisami Gry, 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 fazy
zasadniczej rozgrywek,

e)

przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu.

II. przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi
w punktach a, b, c, d, e.

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów w fazie finałowej przez dwie lub więcej drużyn,
o zajętym miejscu decydują:
I. przy dwóch zespołach:
a) liczba zdobytych punktów w rundzie zasadniczej,
b) liczba zdobytych punktów w meczach między tymi drużynami, rozegranych w rundzie
zasadniczej,
c) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami
w meczach między tymi klubami w rundzie zasadniczej,
d) przy dalszej równości, zgodnie z Przepisami Gry, że bramki strzelone na wyjeździe liczone
są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w meczach
między tymi drużynami w rundzie zasadniczej,
e) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach z całego cyklu
rozgrywek Ekstraligi kobiet,
f) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach z całego
cyklu rozgrywek Ekstraligi kobiet,
g) przy dalszej równości, w przypadku, gdy dwoma klubami o jednakowej liczbie punktów są
kluby zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli rozgrywek Ekstraligi kobiet, a także kluby
których kolejność decyduje o spadku, zarządza się mecz barażowy na neutralnym,
wyznaczonym przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, boisku. W przypadku
remisowego wyniku meczu w regulaminowym czasie zarządzona będzie dogrywka 2 x 15
minut, a w przypadku dalszej równości sędzia meczu zarządza wykonanie rzutów karnych
według obowiązujących przepisów.
II. przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi
w punktach a, b, c, d, e, f.
§ 13
1. Drużyna, która zajmie I miejsce w tabeli Ekstraligi otrzyma tytuł mistrza Polski. Zespół, który
zajmie II miejsce otrzyma tytuł wicemistrza Polski, natomiast drużyna zajmująca III miejsce
otrzyma tytuł II wicemistrza Polski. Każda z drużyn z miejsc I-III otrzymuje od PZPN pamiątkowy
puchar.
2. Drużyny z miejsc 11-12 spadną do I ligi.
3. PZPN przyzna nagrody finansowe dla trzech najlepszych drużyn Ekstraligi:
- mistrz
- wicemistrz
- II wicemistrz

- 60 000 PLN netto;
- 30 000 PLN netto;
- 15 000 PLN netto

4. Wypłata nagród, o których mowa w § 10 ust. 3, nastąpi po wystawieniu przez klub
odpowiedniego dokumentu obciążeniowego.
§ 14
1. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich Ekstraligi
zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek do II ligi
kobiet.
2. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań
z własnej winy, zostanie automatycznie przesunięta niżej o dwie klasy rozgrywkowe bez względu
na liczbę zdobytych punktów.
3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań w sezonie, anuluje się wyniki
dotychczasowych spotkań tej drużyny,

b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań w sezonie, zalicza się do punktacji wyniki
uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się
walkowery dla przeciwników.
4. W przypadku niestawienia się drużyny na zawody, klub zostanie ukarany karą finansową
w wysokości 5000 PLN.
5. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy dwóch wyznaczonych spotkań,
poniesie karę finansową w wysokości 10 000 PLN.
§ 15
1. Zawodniczki wpisane do protokołu sędziowskiego z zawodów, muszą posiadać aktualne
badania lekarskie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy, licząc od daty
badania, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008
roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
2. Zawodniczki między 15 a 18 rokiem życia mogą grać w zespole seniorek tylko na podstawie
zgody rodzica (lub opiekuna prawnego) zamieszczonej na karcie amatora lub w kontrakcie.
3. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodniczek, wypełnionego
w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy
przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu
należy dostarczyć również potwierdzenie posiadania przez zawodniczki aktualnych badań
lekarskich.
4. Do udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do protokołu
z zawodów.
5. Jeżeli drużyna rozpocznie grę z mniejszą liczbą zawodniczek niż 11, jednak nie mniejszą niż 7,
to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodniczek jedynie zawodniczkami, które
są wpisane do składu w protokole z zawodów.
6. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej udział
w zawodach, zawodniczka jest zobowiązana na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument
tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami,
w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
7. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje
wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu
zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.
8. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie
Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania kolejek
ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany
wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie
po zakończeniu spotkania.
9. Podczas meczów Ekstraligi może być wykorzystywany system VAR (Video Assistant Referee).
Decyzje w zakresie wykorzystania systemu podczas wybranych meczów, każdorazowo
podejmuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
10. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą
są ostateczne i nie mogą być zmienione.
11. Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem
systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych i/lub
finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu.
§ 16
W przypadku zmiany nazwiska zawodniczki, klub zobowiązany jest powiadomić
o powyższym macierzysty Związek Piłki Nożnej celem dokonania zmiany w systemie Extranet
oraz Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.

§ 17
1. Zawody o mistrzostwo Ekstraligi mogą być rozgrywane na stadionach uznanych
za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej, w tym również na zweryfikowanych
boiskach ze sztuczną nawierzchnią. Weryfikację stadionów przeprowadzają właściwe Związki
Piłki Nożnej przed rozpoczęciem nowego sezonu.
2. Zawody Ekstraligi mogą odbywać się na stadionach zweryfikowanych dla minimum IV ligi
z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref technicznych i wyposażenia w nosze (i dwóch
„noszowych”) na czas trwania zawodów. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie
stadionu do gier mistrzowskich. Kluby przed sezonem winny przesłać do Departamentu
Rozgrywek Krajowych PZPN kserokopię arkusza weryfikacji boisk, na których drużyna będzie
rozgrywała mecze jako gospodarz.
3. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych na
mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy administracyjnej. Przed
każdym meczem sędziowie oraz obserwatorzy PZPN mają obowiązek sprawdzenia dokumentów
zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku.
§ 18
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani
są na pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.
2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zawodów,
obowiązani są wskazać w systemie Extranet dokładny termin (data i godzina) oraz miejsce
rozegrania meczu danej kolejki. Za niedopełnienie ww. obowiązków zostaną nałożone kary
dyscyplinarne zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
3. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać
w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.
4. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem systemu Extranet, zgody przeciwnika
i PZPN.
5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej
rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inny
stadion spełniający wymogi regulaminowe.
§ 19
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.
2. Ustala się, że mecze Ekstraligi rozgrywane będą w sobotę/niedzielę lub w dni powszednie,
zgodnie z kalendarzem rozgrywek ustalonym przez PZPN, przy czym dzień i godzinę
rozpoczęcia spotkania ustala gospodarz.
3. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów
o mistrzostwo Ekstraligi na jeden termin i o jednej godzinie, przy czym dwie ostatnie kolejki
wyznacza się obligatoryjnie na jeden termin i o jednakowej godzinie.
4. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub
związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament Rozgrywek Krajowych
PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.
5. Zawody Ekstraligi kobiet mogą rozpocząć się najwcześniej o godzinie 11:00.
6. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji U-19 oraz U-17 w piłce nożnej kobiet
dwóch zawodniczek jednego klubu, może być powodem do przełożenia zawodów Ekstraligi na
inny termin – na wniosek zainteresowanego klubu.

§ 20
1.Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialny jest klub
będący gospodarzem. Klub organizujący zawody obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych
warunków na stadionie i płycie boiska.
2.Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN,
a w wyjątkowych przypadkach z obserwatorem PZPN.
§ 21
Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie
stadionu zobowiązany jest do:
a) zapewnienia obecności podczas całego czasu trwania meczu karetki pogotowia z zespołem
ratowniczym,
b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,
c) filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia nagrania, w terminie 24 godzin od
zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Rozgrywek Krajowych
PZPN,
d) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów,
e) powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów,
f) zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),
g) zapewnienia przynajmniej 8 piłek i 6 dzieci do ich podawania w trakcie zawodów,
h) stworzenia kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim
(urządzenia sanitarne, szatnie, bufety),
i) zapewnienia opieki sanitarnej, medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych
dla zawodniczek,
j) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodniczek rezerwowych,
k) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji
posiadającej prawa telewizyjne,
l) zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów,
dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet,
m) uruchomienia sztucznego oświetlenia nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem
spotkania, celem umożliwienia drużynom przeprowadzenia rozgrzewki w takich samych
warunkach, jakie będą panować w trakcie meczu – wyłącznie w przypadku rozgrywania
zawodów przy sztucznym oświetleniu.
n) w przypadku meczów, podczas których będzie wykorzystywany system VAR (Video
Assistant Referee), udzielić ekipie technicznej wszelkiej pomocy niezbędnej do obsługi
i sprawnego funkcjonowania systemu – zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
§ 22
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, przy

równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin po
zawodach.
2. Do protestu musi być dołączony dowód wpłaty na rachunek PZPN kaucji protestowej
w wysokości 1.000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
3. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej
PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN
w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu
kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.
§ 23
1. Sędziów do prowadzenia zawodów Ekstraligi wyznacza Kolegium Sędziów PZPN.
2. Koszty ryczałtów sędziowskich i obserwatorów oraz koszty przejazdu pokrywa PZPN.
§ 24
W razie nieprzybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego
sędziego – obowiązują zasady zawarte w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej par. 11 Przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę
nożną.
§ 25
1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodniczek do protokołów sędziowskich oraz przydzielenia stałych
numerów dla 18 podstawowych zawodniczek. Zawodniczki rozpoczynające grę (wychodzące
w pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania sędziowskiego – liczba porządkowa (L.p.)
– powinny być wpisane w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie
z zapisem w protokole.
2. Na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego kluby przekazują, za pośrednictwem
systemu Extranet, informację na temat kolorów kompletnego ubioru zawodniczki
i bramkarki (koszulka, spodenki, getry). Informacja ta powinna zawierać dane o komplecie
podstawowym jak i rezerwowym, przy czym gospodarze zawodów powinni grać w komplecie
podstawowym. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde
spotkanie.
a) drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych.
W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować
o strojach w jakich zamierza wystąpić przed własną widownią,
b) jeżeli przed rozpoczęciem spotkania, okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe
podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna gospodarzy jest
zobowiązana ubrać kostiumy o odmiennych barwach,
c) bramkarki muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten
dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów, powinien dostarczyć czystą koszulkę
odmiennej barwy. Na polecenie sędziego bramkarki muszą zmienić koszulki o odmiennych
barwach od kolorów kostiumów zawodników.
3. Nieprzestrzeganie przepisu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, powoduje
odpowiedzialność dyscyplinarną winnego klubu. W pozostałych kwestiach dotyczących ubioru
mają zastosowanie postanowienia § 13 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu
PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
§ 26
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodniczek, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje
się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

2. Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich Ekstraligi otrzyma ostrzeżenie (żółtą
kartkę) zostanie automatycznie ukarana według następujących zasad:
- przy trzecim ostrzeżeniu - karą pieniężną 50 zł,
- przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
- przy szóstym ostrzeżeniu - karą pieniężną w wysokości 100 zł,
- przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
- przy dziewiątym ostrzeżeniu - karą pieniężną w wysokości 150 zł,
- przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
- przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - karą
dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.
3. Jeżeli co najmniej 5 zawodniczek jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub
wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodniczek podlega karze
pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, nie mniejszej niż 500 zł.
4. Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego
z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszona w prawach zawodnika
i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach, w których została wykluczona.
5. W przypadku wcześniejszego ukarania żółtą kartką zostaje ona wpisana do rejestru kar tej
zawodniczki. W przypadku gdy:
a) zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego
z gry (samoistna czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarana dyskwalifikacją w wymiarze
co najmniej 2 meczów,
b) zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego
z gry (czerwona kartka w wyniku otrzymania w danym meczu dwóch żółtych kartek) może
brać udział w następnym spotkaniu, a w rejestrze żółtych kartek ewidencjonuje się dwie żółte
kartki.
6. Natomiast jeżeli przewinienie zawodniczki polegało na:
a) naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważaniu innych osób biorących udział
w grze lub poza nią,
b) wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się w czasie meczu lub poza
nim, to w opisanych wyżej przypadkach przeprowadza się postępowanie dyscyplinarne, po
którym wymierza się za przewinienia określone pod literami a) i b), kary dyskwalifikacji
od 3 meczów wzwyż lub karę dyskwalifikacji czasowej niezależnie od ewentualnej kary
finansowej.
7. Jeżeli zawodniczka w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona z gry (czerwona
kartka) za następujące przewinienie:
a) zawodniczka, która biegnie w kierunku bramki przeciwnika mając czystą okazję do
zdobycia bramki, jest powstrzymana umyślnie przez przeciwniczkę używającą
niedozwolonych środków, które winno być ukarane rzutem wolnym (lub rzutem karnym),
co pozbawia drużynę zawodniczki atakującej szansy zdobycia bramki,
b) zawodniczka inna niż bramkarka na własnym polu karnym pozbawia swoich przeciwników
bramki lub czystej okazji do zdobycia bramki, umyślnie zagrywa piłkę rękoma,
c) bramkarka, która przeszkadza w ewidentnej okazji do zdobycia bramki, zatrzymuje rękoma
piłkę poza własnym polem karnym. W przypadkach tzw. akcji ratunkowych wymierza się
automatycznie karę 1 meczu dyskwalifikacji, a ewentualnie otrzymana wcześniej w tym meczu
żółta kartka zostaje wpisana do rejestru kar tej zawodniczki.
8. Bieg kar, które wiążą się z automatyczną dyskwalifikacją określoną ilością meczów rozpoczyna
się od meczu następnego po otrzymaniu kartki. Od tych kar nie można się odwołać. Kary te nie
mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane.
9. Kara dyskwalifikacji wymierzona liczbą meczów musi być wykonana w tej klasie rozgrywek,
w której została wymierzona (Ekstraliga). Do wykonania kary wliczane są tylko zawody
mistrzowskie Ekstraligi. Do czasu wykonania tej kary zawodniczka nie może uczestniczyć
w rozgrywkach mistrzowskich Ekstraligi. Zawodniczce nie zalicza się wykonania kary
dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie
z terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na

późniejszy termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej
z drużyn). W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez
zawodniczki żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane,
bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodniczkę.
10. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a nie wykonana w danej rundzie (sezonie)
zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji
rozgrywek.
11. Wykonanie kary dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny sezon
rozgrywkowy, w takim przypadku zawodniczka obowiązana jest do wniesienia opłaty w wysokości
kolejnej opłaty za żółte kartki.
12. Orzekający organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary jeżeli w wyniku
przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie,
że przy udzieleniu napomnienia (ż. k.) lub wykluczeniu z gry (cz. k.) w sposób rażący naruszono
przepisy gry w piłkę nożną. W szczególności dotyczy to sytuacji gdy sędzia udzielił napomnienia
(ż. k.) lub wykluczył z gry (cz. k.) niewłaściwą zawodniczkę. W takiej sytuacji kara musi być
wymierzona tej zawodniczce, która faktycznie popełniła przewinienie dyscyplinarne, a nie tej,
która została napomniana lub wykluczona omyłkowo (np. przez zamianę numerów z inną
zawodniczką).
§ 27
Drużyny klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską UEFA A
zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w sprawie licencji trenerskich. Naruszenie niniejszego
postanowienia powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w odrębnych
przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich.
§ 28
Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych
na skutek uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego zawodniczka jest członkiem
zgodnie z par. 26 pkt. 1,2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej – przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
§ 29
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 30
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/117 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I ligi w Piłce Nożnej Kobiet
na sezon 2018/2019 i następne
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo I ligi
2018/2019 i następne w następującym brzmieniu:

w Piłce Nożnej Kobiet na sezon

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO I LIGI W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET
NA SEZON 2018/2019 I NASTĘPNE
§1
W rozgrywkach I ligi kobiet bierze udział 24 drużyny, w 2 grupach 12-to zespołowych.
§2
1. Rozgrywki I ligi kobiet prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
2. Kluby biorące udział w rozgrywkach I ligi kobiet muszą posiadać sekretariat z linią telefoniczną,
faksową oraz adres e-mail.
3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I ligi kobiet zobowiązane są do umieszczenia
na koszulkach naszywek z logotypem I ligi kobiet pod rygorem sankcji dyscyplinarnych.
4. Na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby I ligi kobiet zobowiązane są do dokonania
przedpłaty w wysokości 350 PLN na poczet przyszłych kar za żółte kartki.
§3
1. Zawody o mistrzostwo I ligi kobiet rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry, zgodnie
z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.
2. Rozgrywki I ligi kobiet prowadzone są w terminach ustalonych przez PZPN.
3. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki
o mistrzostwo I ligi w piłce nożnej kobiet, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe
i majątkowe dotyczące tych rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów, w tym
w szczególności prawa komercyjne, prawa reklamowe, prawa marketingowe i prawa telewizyjne
(medialne), realizowane za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych,
dźwiękowych, Internetu i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków
technicznych.
4. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii
i nagrań video obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów
oraz fotografii i nagrań video drużyny w strojach klubowych.
§4
1. Kluby biorące udział w zawodach o mistrzostwo I ligi kobiet muszą posiadać dodatkowo jedną
drużynę młodzieżową zgodnie z poniższymi zasadami:
a) zespół uczestniczący w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek;
b) drużynę biorącą udział w mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych (Makroregionalna
Liga Juniorek Młodszych),
c) kobiecy zespół rywalizujący w regularnych wojewódzkich rozgrywkach młodzieżowych
męskich lub żeńskich;
2. Niewykonanie zobowiązań określonych w ust.1 niniejszego paragrafu, będzie podstawą
do nałożenia kar dyscyplinarnych określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

§5
1. W rozgrywkach o mistrzostwo I ligi kobiet, pod rygorem utraty punktów walkowerem
oraz innych konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodniczki
potwierdzone przez właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnione
przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w systemie Extranet.
2. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodniczek do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem
systemu Extranet.
3. Wystąpienie o uprawnienie zawodniczek do gry przekazane w inny sposób niż
za pośrednictwem systemu Extranet nie będzie rozpatrywane.
4. W zawodach o mistrzostwo I ligi kobiet mogą uczestniczyć zawodniczki, które ukończyły
minimum 16 lat.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki piłki nożnej
może uprawnić do gry w zespole seniorek zawodniczkę, która ukończyła 15 rok życia, po
spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub
lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodniczki
w rozgrywkach seniorek.
6. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz za
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo
I ligi muszą być potwierdzone w Systemie Extranet przez właściwy Związek Piłki Nożnej,
a następnie uprawnione przez PZPN, z zachowaniem wymogów określonych w Uchwale Zarządu
PZPN nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie statusu zawodników występujących
w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz innych Uchwałach
PZPN.
7. Do klubu I ligi kobiet może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodniczek
- cudzoziemek spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w danym meczu mistrzowskim może
występować równocześnie na boisku tylko 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii
Europejskiej.
8. Zawodniczka nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy
dyskwalifikacji.
§6
1. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoje
zawodniczki do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi
zasadami:
a) Jeżeli zawodniczka, brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym
w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć
w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po
zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie
dotyczy zawodniczek występujących na pozycji bramkarki);
b) Udział zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu
rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział
w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry;
c) Jeżeli zawodniczka brała 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 zawodniczek występujących na pozycji bramkarki);
d) Zawodniczka 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 zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych);
e) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodniczka może uczestniczyć
w rozgrywkach klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpiła w więcej niż
50% rozegranych oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten
nie dotyczy zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych).

§7
1. Do wystąpienia o uprawnienie zawodniczki do gry, klub zobowiązany jest załączyć następujące
dokumenty:
a) umowę transferową zawartą pomiędzy klubami, określającą datę zawarcia umowy, strony
umowy, wysokość kwoty transferowej, oraz terminy płatności – wyłącznie w przypadku
zawodniczki pozyskanej na zasadzie transferu definitywnego lub czasowego;
b) oświadczenie klubu odstępującego o zwolnieniu zawodniczki – w przypadku pozyskania
zawodniczki, niezwiązanej kontraktem lub deklaracją gry amatora z innym klubem;
c) potwierdzenie wyrejestrowania zawodniczki z ZPN właściwego dla klubu odstępującego
– wyłącznie w przypadku gdy zmiana przynależności klubowej zawodniczki następuje
pomiędzy klubami, członkami innych Związków Piłki Nożnej;
d) pisemne, zgodne oświadczenie klubu i zawodniczki, na podstawie którego klub może
zwolnić zawodniczkę z obowiązku reprezentowania klubu;
e) egzemplarz kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, zawartego pomiędzy klubem
a zawodniczką, o ile klub nie złożył go uprzednio;
f) deklarację gry amatora na dany sezon rozgrywkowy w stosunku do zawodniczki
o statusie amatora;
g) egzemplarz oświadczenia antykorupcyjnego zawodniczki, o ile klub nie złożył go
uprzednio, którego brzmienie, dla zawodniczki profesjonalnej, określa art. 6 ust. 6 Uchwały nr
III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych
kontraktów w sektorze zawodowej piłki nożnej, zaś dla zawodniczki o statusie amatora załącznik do Uchwały nr III/21 z dnia 26 lipca 2002 roku Zarządu PZPN – Zasady regulujące
stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora;
h) certyfikat transferowy zawodniczki - w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry
zawodniczki pozyskanej z klubu zagranicznego;
i) w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru
Unii Europejskiej, dokumentację potwierdzającą legalizację jej pobytu i zatrudnienia na
terytorium RP, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku, Nr 69, poz. 415, z
późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia
2006 roku w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1116, z późn. zm.).
2. Na żądanie organu prowadzącego rozgrywki, klub może być zobowiązany do przekazania
dokumentów innych niż wymienione w ust. 1.
§8
Drużyny biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi kobiet uprawnione są do wymiany
siedmiu zawodniczek przez cały okres trwania gry. Każda wymiana zawodniczki może nastąpić
tylko jeden raz w ciągu meczu. Wejście zawodniczki rezerwowej na boisko, może mieć miejsce
przy linii środkowej, w czasie przerwy w grze. Zmiany zawodniczek należy zgłaszać u sędziego
asystenta, wręczając mu kartkę z nazwiskiem i numerem zawodniczki schodzącej
i wchodzącej, minutą w której następuje zmiana oraz nazwą drużyny.
§9
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem
regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych
od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarek oraz kibiców – wówczas spotkanie to
należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało
rozpoczęte)
w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną
nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne

okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.) należy, gdy
pozwalają na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle
dziennym.
2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest, co do
zasady, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, który także ustala termin dokończenia
(rozegrania) zawodów. W drodze wyjątku decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu
podejmuje Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną
nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne
okoliczności siły wyższej, jak określono w ust.1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia
rozegrania spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym, w miarę możliwości
konsultując uprzednio decyzję z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN.
3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów,
obserwatora PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz
spotkania.
4. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 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 Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 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 wszystkie zawodniczki uprawnione do gry
w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodniczkami:
•
które opuściły boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem
czerwonej kartki lub w wyniku zmiany,
•
które nie były w trakcie zawodów przerwanych zawodniczkami klubu, w którego
barwach występują w chwili dokańczania zawodów,
•
które odbywały w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu
ilości kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.
6. Zawodniczka, która od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymała liczbę
kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którą nałożono obowiązek
odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokańczanych
zawodach.
§ 10
1. Rozgrywki I ligi kobiet prowadzone są systemem jesień – wiosna.
2. Zawody rozgrywane są systemem mecz i rewanż. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi
zespołami dwa spotkania: jedno jako gospodarz oraz jedno jako gość zgodnie z opracowanym
przez PZPN terminarzem.
§ 11
Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku
- 3 punkty za zwycięstwo,
-

1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis),

-

0 punktów za spotkanie przegrane.

§ 12
1. W rozgrywkach I ligi kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu
decydują :
I. 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 Przepisami Gry, że bramki strzelone na wyjeździe
liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami
w spotkaniach tych drużyn,
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu rozgrywek,
e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu,
f) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące
pierwsze i drugie miejsce w tabeli I ligi kobiet lub zespoły, których kolejność decyduje
o spadku (11 lub 12 miejsce), stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a
jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym,
wyznaczonym przez PZPN boisku.
II. przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi
w punktach a, b, c, d i e.
§ 13
1. W sezonie 2018/2019 zespoły, które zajmą 1. miejsce w dwóch grupach I ligi kobiet, awansują
do Ekstraligi.
2. W sezonie 2018/2019 do II ligi kobiet spadek zanotują drużyny, które zajmą miejsca 11 i 12
w każdej z grup I ligi kobiet.
§ 14
1. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich I ligi kobiet
zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek
do III ligi kobiet.
2. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań
z własnej winy, zostanie automatycznie przesunięta niżej o dwie klasy rozgrywkowe bez względu
na liczbę zdobytych punktów.
3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań w sezonie, anuluje się wyniki
dotychczasowych spotkań tej drużyny,
b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań w sezonie, zalicza się do punktacji
wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach
przyznaje się walkowery dla przeciwników.
4. W przypadku niestawienia się drużyny na zawody, klub, zostanie ukarany karą finansową
w wysokości 3000 PLN.
5. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy dwóch wyznaczonych spotkań
poniesie karę finansową w wysokości 6 000 PLN.

§ 15
1. Zawodniczki wpisane do protokołu sędziowskiego z zawodów, muszą posiadać aktualne
badania lekarskie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy, licząc od daty
badania, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008
roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
2. Zawodniczki między 15 a 18 rokiem życia mogą grać w zespole seniorek tylko na podstawie
zgody rodzica (lub opiekuna prawnego) zamieszczonych na karcie amatora lub w kontrakcie.
3. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do
wręczenia sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodniczek,
wypełnionego w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana
i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych
ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy dostarczyć również potwierdzenie posiadania
przez zawodniczki aktualnych badań lekarskich.
4. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do
protokołu z zawodów.
5. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą ilością zawodniczek niż 11, jednak nie mniejszą
niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodniczek jedynie zawodniczkami, które
są wpisane do składu w protokole z zawodów.
6. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział
w zawodach, zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument
tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami,
w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
7. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje
wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu
zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.
8. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów
w systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania
kolejek ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany
wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po
zakończeniu spotkania.
§ 16
W przypadku zmiany nazwiska zawodniczki, klub zobowiązany jest powiadomić o powyższym
macierzysty Związek Piłki Nożnej celem dokonania zmiany w Systemie Extranet oraz
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
§ 17
1. Zawody o mistrzostwo I ligi kobiet mogą być rozgrywane na stadionach uznanych
za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej, w tym również na zweryfikowanych
boiskach ze sztuczną nawierzchnią. Weryfikację stadionów przeprowadzają właściwe Związki
Piłki Nożnej przed rozpoczęciem nowego sezonu.
2. Zawody I ligi kobiet mogą odbywać się na stadionach zweryfikowanych dla minimum klasy
okręgowej z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref technicznych i wyposażenia w nosze
(i dwóch „noszowych”) na czas trwania zawodów.
Klub jest w pełni odpowiedzialny
za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Kluby przed sezonem winny przesłać
do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN kserokopię arkusza weryfikacji boisk, na których
drużyna będzie rozgrywała mecze jako gospodarz.
3. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych
na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy administracyjnej.
Przed każdym meczem sędziowie oraz obserwatorzy PZPN mają obowiązek sprawdzenia
dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku.

§ 18
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są
na pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.
2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zawodów,
obowiązani są wskazać w Systemie Extranet dokładny termin (data i godzina) oraz miejsce
rozegrania meczu danej kolejki. Za niedopełnienie ww. obowiązków zostaną nałożone kary
dyscyplinarne zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
3. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać
w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.
4. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem Systemu Extranet, zgody przeciwnika
i PZPN.
5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody
uniemożliwiającej rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek
przenieść zawody na inny stadion spełniający wymogi regulaminowe.
§ 19
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.
2. Ustala się, że mecze I ligi kobiet rozgrywane będą w sobotę/niedzielę lub w dni powszednie,
zgodnie z kalendarzem rozgrywek ustalonym przez PZPN, przy czym dzień i godzinę
rozpoczęcia spotkania ustala gospodarz.
3. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów
o mistrzostwo I ligi kobiet na jeden termin i o jednej godzinie, przy czym dwie ostatnie kolejki
wyznacza się obligatoryjnie na jeden termin i o jednakowej godzinie.
4. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego,
sądowego lub związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.
5. Zawody I ligi kobiet mogą rozpocząć się najwcześniej o godzinie 11:00.
6. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji U-19 oraz U-17 w piłce nożnej kobiet
dwóch zawodniczek jednego klubu, może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin
– na wniosek zainteresowanego klubu.
§ 20
1. Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialny jest klub
będący gospodarzem. Klub organizujący zawody obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych
warunków na stadionie i płycie boiska.
2. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN,
a w wyjątkowych przypadkach z obserwatorem PZPN.
§ 21
Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie
stadionu zobowiązany jest do:
a) zapewnienia obecności podczas całego meczu przedstawiciela służby zdrowia: lekarza,
ratownika medycznego, pielęgniarki lub innej osoby posiadającej uprawnienia do sprawowania
opieki medycznej uzyskane zgodnie z przepisami państwowymi,
b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,
c) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów,
d) powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów,
e) zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),

f) stworzenia kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia
sanitarne, szatnie, bufety),
g) zapewnienia opieki sanitarnej i stworzenia warunków do badań antydopingowych dla
zawodniczek,
h) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,
i) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji
posiadającej prawa telewizyjne,
j) zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów,
dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet,
k) uruchomienia sztucznego oświetlenia nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem
spotkania, celem umożliwienia drużynom przeprowadzenia rozgrzewki w takich samych
warunkach, jakie będą panować w trakcie meczu – wyłącznie w przypadku rozgrywania zawodów
przy sztucznym oświetleniu.
§ 22
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, przy
równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin po
zawodach.
2. Do protestu musi być dołączony dowód wpłaty na rachunek PZPN kaucji protestowej
w wysokości 500 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
3. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej
PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN
w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu
kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.
§ 23
1. Sędziów do prowadzenia zawodów I ligi kobiet wyznacza Kolegium Sędziów PZPN.
2. Koszty ryczałtów sędziowskich i obserwatorów oraz koszty przejazdu pokrywa PZPN.
§ 24
W razie nieprzybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego
sędziego – obowiązują zasady zawarte w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej par. 11 Przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę
nożną.
§ 25
1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenia stałych
numerów dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę (wychodzący
w pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania sędziowskiego – liczba porządkowa (Lp.)
– powinni być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem
w protokole.
2. Na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego kluby przekazują, za pośrednictwem
systemu extranet, informację na temat kolorów kompletnego ubioru zawodniczki
i bramkarki (koszulka, spodenki, getry). Informacja ta powinna zawierać dane o komplecie
podstawowym jak i rezerwowym, przy czym gospodarze zawodów powinni grać w komplecie
podstawowym. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde
spotkanie.
a) drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych. W zawiadomieniu
przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować o strojach w jakich zamierza
wystąpić przed własną widownią;

b) jeżeli przed rozpoczęciem spotkania, okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe
podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna gospodarzy jest zobowiązana
ubrać kostiumy o odmiennych barwach;
c) bramkarki muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten
dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów, powinien dostarczyć czystą koszulkę
odmiennej barwy. Na polecenie sędziego bramkarki muszą zmienić koszulki o odmiennych
barwach od kolorów kostiumów zawodników;
3. Nieprzestrzeganie przepisu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, powoduje
odpowiedzialność dyscyplinarną winnego klubu. W pozostałych kwestiach dotyczących ubioru
mają zastosowanie postanowienia § 13 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu
PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
§ 26
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodniczek, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje
się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
2. Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich I ligi kobiet otrzyma ostrzeżenie (żółtą
kartkę) zostanie automatycznie ukarana według następujących zasad:
- przy trzecim ostrzeżeniu - karą pieniężną 50 zł,
- przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
- przy szóstym ostrzeżeniu - karą pieniężną w wysokości 100 zł,
- przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
- przy dziewiątym ostrzeżeniu - karą pieniężną w wysokości 150 zł,
- przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
- przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - karą
dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.
3. Jeżeli co najmniej 5 zawodniczek jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub
wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodniczek podlega
karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, nie
mniejszej niż 500 zł.
4. Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego
z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszona w prawach zawodnika
i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach, w których została wykluczona.
5. W przypadku wcześniejszego ukarania żółtą kartką zostaje ona wpisana do rejestru kar tej
zawodniczki. W przypadku gdy:
a) zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego
z gry (samoistna czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarana dyskwalifikacją w wymiarze co
najmniej 2 meczów,
b) zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego
z gry (czerwona kartka w wyniku otrzymania w danym meczu dwóch żółtych kartek) może brać
udział w następnym spotkaniu, a w rejestrze żółtych kartek ewidencjonuje się dwie żółte kartki.
6. Natomiast jeżeli przewinienie zawodniczki polegało na:
a) naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważaniu innych osób biorących udział
w grze lub poza nią,
b) wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się w czasie meczu lub poza
nim, to w opisanych wyżej przypadkach przeprowadza się postępowanie dyscyplinarne, po
którym wymierza się za przewinienia określone pod literami a) i b), karę dyskwalifikacji od 3
meczów wzwyż lub karę dyskwalifikacji czasowej niezależnie od ewentualnej kary finansowej.
7. Jeżeli zawodniczka w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona z gry (czerwona
kartka) za następujące przewinienie:
a) zawodniczka, która biegnie w kierunku bramki przeciwnika mając czystą okazję do zdobycia
bramki, jest powstrzymana umyślnie przez przeciwniczkę używającą niedozwolonych środków,
które winno być ukarane rzutem wolnym (lub rzutem karnym), co pozbawia drużynę zawodniczki
atakującej szansy zdobycia bramki,
b) zawodniczka inna niż bramkarka na własnym polu karnym pozbawia swoich przeciwników
bramki lub czystej okazji do zdobycia bramki, umyślnie zagrywa piłkę rękoma,

c) bramkarka, która przeszkadza w ewidentnej okazji do zdobycia bramki, zatrzymuje rękoma
piłkę poza własnym polem karnym.
W przypadkach tzw. akcji ratunkowych wymierza się automatycznie karę 1 meczu dyskwalifikacji,
a ewentualnie otrzymana wcześniej w tym meczu żółta kartka zostaje wpisana do rejestru kar tej
zawodniczki.
8. Bieg kar, które wiążą się z automatyczną dyskwalifikacją określoną ilością meczów rozpoczyna
się od meczu następnego po otrzymaniu kartki. Od tych kar nie można się odwołać. Kary te nie
mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane.
9. Kara dyskwalifikacji wymierzona liczbą meczów musi być wykonana w tej klasie rozgrywek,
w której została wymierzona (I ligi kobiet). Do wykonania kary wliczane są tylko zawody
mistrzowskie I ligi. Do czasu wykonania tej kary zawodniczka nie może uczestniczyć
w rozgrywkach mistrzowskich I ligi kobiet. Zawodniczce nie zalicza się wykonania kary
dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie
z terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na
późniejszy termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej
z drużyn). W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez
zawodniczki żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane,
bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodniczkę.
10. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a nie wykonana w danej rundzie (sezonie)
zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji
rozgrywek.
11. Wykonanie kary dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny sezon
rozgrywkowy, w takim przypadku zawodniczka obowiązana jest do wniesienia opłaty w wysokości
kolejnej opłaty za żółte kartki.
12. Orzekający organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary jeżeli w wyniku
przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie,
że przy udzieleniu napomnienia (ż. k.) lub wykluczeniu z gry (cz. k.) w sposób rażący naruszono
przepisy gry w piłkę nożną. W szczególności dotyczy to sytuacji gdy sędzia udzielił napomnienia
(ż. k.) lub wykluczył z gry (cz. k.) niewłaściwą zawodniczkę. W takiej sytuacji kara musi być
wymierzona tej zawodniczce, która faktycznie popełniła przewinienie dyscyplinarne, a nie tej,
która została napomniana lub wykluczona omyłkowo (np. przez zamianę numerów z inną
zawodniczką).
§ 27
Drużyny klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający stosowne uprawnienia obowiązujące
w tej klasie rozgrywkowej zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w sprawie licencji trenerskich.
Naruszenie niniejszego postanowienia powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych
w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich.
§ 28
Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na
skutek uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego zawodniczka jest członkiem
zgodnie z par. 26 pkt. 1,2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej – przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
§ 29
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 30
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/118 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo II ligi w Piłce Nożnej Kobiet
na sezon 2018/2019 i następne
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo II ligi w Piłce Nożnej Kobiet na sezon
2018/2019 i następne w następującym brzmieniu:
REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO II LIGI W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET
NA SEZON 2018/2019 I NASTĘPNE
§1
1. Rozgrywki o mistrzostwo II ligi w piłce nożnej kobiet prowadzone są w czterech grupach
12-to zespołowych z upoważnienia PZPN przez wytypowane Wojewódzkie Związki Piłki
Nożnej zgodnie z następującym podziałem terytorialnym:
Grupa 1 – Kujawsko-Pomorski ZPN, Pomorski ZPN, Wielkopolski ZPN, Zachodniopomorski ZPN;
Grupa 2 – Łódzki ZPN, Mazowiecki ZPN, Podlaski ZPN, Warmińsko-Mazurski ZPN;
Grupa 3 – Dolnośląski ZPN, Lubuski ZPN, Opolski ZPN, Śląski ZPN;
Grupa 4 – Lubelski ZPN, Małopolski ZPN, Podkarpacki ZPN, Świętokrzyski ZPN.
2. Kluby biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi w piłce nożnej kobiet muszą posiadać
adres e-mail.
§2
Celem rozgrywek o mistrzostwo II ligi kobiet jest wyłonienie najlepszych zespołów oraz ustalenie
kolejności drużyn do awansu do I ligi.
§3
Zawody o mistrzostwo II ligi kobiet rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry, zgodnie
z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.
§4
Drużyny biorące udział w zawodach o mistrzostwo II ligi kobiet uprawnione są do wymiany
siedmiu zawodniczek przez cały czas trwania gry. Każda wymiana zawodniczki może nastąpić
tylko jeden raz w ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany.
§5
1. W sezonie 2018/2019 w rozgrywkach II ligi kobiet mogą uczestniczyć zawodniczki, które
ukończyły 15. rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych;
b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej
lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodniczki
w rozgrywkach seniorek.
2. Dopuszcza się udział młodszych zawodniczek, które w sezonie 2017/2018 były
uprawnione do rozgrywek II i III ligi kobiet, po spełnieniu wszystkich poniższych
warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych;
b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej
lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodniczki
w rozgrywkach seniorek.

§6
1. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoje
zawodniczki do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi
zasadami:
a) Jeżeli zawodniczka, brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym
w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć
w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po
zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie
dotyczy zawodniczek występujących na pozycji bramkarki);
b) Udział zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu
rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział
w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry;
c) Jeżeli zawodniczka brała 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 zawodniczek występujących na
pozycji bramkarki);
d) Zawodniczka 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 zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach
młodzieżowych);
e) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodniczka może uczestniczyć
w rozgrywkach klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpiła
w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie
niższej klasy (przepis ten nie dotyczy zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach
młodzieżowych).
§7
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego i niedokończone
z przyczyn niezależnych od obu klubów (zalanie boiska, opady śniegu itp.), spotkanie to należy
rozegrać w terminie wyznaczonym przez Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki.
2. Koszty organizacji powtórzonego meczu ponosi gospodarz spotkania.
§8
1. Rozgrywki prowadzone systemem jesień – wiosna.
2. Zawody rozgrywane są systemem mecz i rewanż.
§9
Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:
- 3 punkty za zwycięstwo,
- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis),
- 0 punktów za spotkanie przegrane.
§ 10
1. W rozgrywkach II ligi kobiet kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych
punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu
decydują:
I. 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 Przepisami Gry, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są
„podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami
w spotkaniach tych drużyn,
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu rozgrywek,
e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu,
f)

w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące
pierwsze i drugie miejsce w tabeli II ligi lub zespoły, których kolejność decyduje o spadku,
stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c.

II. przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi
w punktach a, b, c, d, e.
3. W sytuacji rozgrywania dwóch meczów barażowych w przypadku uzyskania równej liczby
punktów, o zwycięstwie decyduje:
a) przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami
w spotkaniach tych drużyn;
b) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na
wyjeździe liczone są "podwójnie", korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami
w spotkaniach tych drużyn;
c) przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut;
d) jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki strzelone
na wyjeździe liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami przyjętymi
w UEFA w rozgrywkach europejskich;
e) jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły nie zdobędą żadnej bramki sędzia zawodów zarządza
wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów.
§ 11
1. W sezonie 2018/2019 do rozgrywek I ligi kobiet awansują zespoły, które zajmą 1. miejsce
w czterech grupach II ligi kobiet.
2. Drużyny, które zajmą w rozgrywkach piłkarskich sezonu 2018/2019 w tabeli II ligi miejsca 10,
11 i 12 spadają do właściwej terytorialnie III ligi w danym Związku Piłki Nożnej. Liczba drużyn
spadających z II ligi może ulec zwiększeniu:
- o liczbę drużyn spadających z wyższej ligi, a przynależnych terytorialnie do jednej z czterech
grup II ligi kobiet.
§ 12
1. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich II ligi kobiet
zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie pozbawiona prawa udziału w następnej edycji
rozgrywek.
2. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań z własnej winy,
zostaje automatycznie zdegradowana do III lub IV ligi kobiet.
3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań w sezonie, anuluje się wyniki
dotychczasowych spotkań tej drużyny,
b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań w sezonie, zalicza się do punktacji wyniki
uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się
walkowery dla przeciwników.
4. Drużyna, która nie stawi się do zawodów o mistrzostwo II ligi kobiet otrzyma karę finansową
w wysokości 2500 PLN. Kwota zostanie uiszczona na konto Związku prowadzącego rozgrywki
danej grupy.

§ 13
1. W rozgrywkach II ligi kobiet mogą reprezentować klub wyłącznie zawodniczki uprawnione
do gry przez organ prowadzący rozgrywki w systemie Extranet.
2. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz za
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo
II ligi kobiet muszą być potwierdzone, a następnie uprawnione w systemie Extranet przez
właściwy Związek Piłki Nożnej, z zachowaniem wymogów określonych w Uchwale Zarządu PZPN
nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian
przynależności klubowej oraz innych Uchwałach PZPN.
3. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodniczek do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem
systemu Extranet.
4. Wystąpienie o uprawnienie zawodniczek do gry przekazane do gry w inny sposób niż za
pośrednictwem systemu Extranet nie będzie rozpatrywane.
§ 14
1. Zawodniczki wpisane do protokołu sędziowskiego z zawodów, muszą posiadać aktualne
badania lekarskie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy, licząc od daty
badania, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008
roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
2. Zawodniczki między 14 a 18 rokiem życia mogą grać w zespole seniorek tylko na podstawie
zgody rodzica (lub opiekuna prawnego) zamieszczonych na karcie amatora lub w kontrakcie.
3. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do protokołu
z zawodów.
§ 15
W przypadku zmiany nazwiska zawodniczki, klub zobowiązany jest powiadomić o powyższym
macierzysty ZPN celem dokonania zmiany w Systemie Extranet oraz ZPN prowadzący rozgrywki.
§ 16
1. Zawody o mistrzostwo II ligi kobiet mogą być rozgrywane na stadionach uznanych
za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej. Weryfikację stadionów
przeprowadzają właściwe związki piłki nożnej przed rozpoczęciem nowego sezonu. Zawody II ligi
kobiet mogą odbywać się na stadionach zweryfikowanych dla minimum klasy A z dodatkowym
obowiązkiem wyznaczenia stref technicznych i wyposażenia w nosze (i dwóch „noszowych”)
na czas trwania zawodów. Mogą to być również zweryfikowane boiska o sztucznej nawierzchni.
Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który
nie dopełnił tego obowiązku i z winy, którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne
konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi
wszystkie koszty związane
z przyjazdem na nie odbyte zawody.
2. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych
na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy administracyjnej. Przed
każdym meczem sędziowie oraz obserwatorzy PZPN mają obowiązek sprawdzenia dokumentów
zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku.
§ 17
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są
na pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.
2. Gospodarze zawodów obowiązani są powiadomić przeciwnika oraz ZPN prowadzący
rozgrywki danej grupy o miejscu i godzinie meczu co najmniej 14 dni przed terminem zawodów.
Powiadomienie może nastąpić za pośrednictwem jednego z wybranych środków komunikacji
(e-mail, list polecony, fax, Extranet), jeżeli spotkanie odbywa się w dniu wyznaczonym
terminarzem. Za niedopełnienie w/w obowiązków zostaną nałożone kary dyscyplinarne zgodnie
z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.

§ 18
1. Mecze II ligi kobiet muszą być rozegrane w ustalonym terminie.
2. Ustala się, że mecze II ligi kobiet będą odbywać się w sobotę lub niedzielę lub w razie
konieczności w dni powszednie (traktowane jako jeden termin), przy czym dzień i godzinę
rozpoczęcia spotkania ustala gospodarz.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek gospodarza zawodów, a po pisemnej akceptacji
przez drużynę gości, ZPN prowadzący rozgrywki danej grupy może ustalić termin rozegrania
meczu na inny dzień tygodnia lub inny termin.
4. Prowadzący rozgrywki danej grupy może wyznaczyć rozegranie zawodów
o mistrzostwo II ligi kobiet na jeden termin i o jednej godzinie, przy czym dwie ostatnie kolejki
wyznacza się obligatoryjnie na jeden termin i o jednakowej godzinie.
5. Zawody II ligi kobiet mogą rozpocząć się najwcześniej o godzinie 11:00.
6. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji U-19, U-17 oraz U-15 w piłce nożnej
kobiet, a także kadry wojewódzkiej kobiet dwóch zawodniczek jednego klubu, jest powodem
do przełożenia zawodów na inny termin – na wniosek zainteresowanego klubu.
§ 19
W szczególnych sytuacjach, zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez ZPN
prowadzący rozgrywki danej grupy.
§ 20
Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialny jest klub
będący gospodarzem. Klub organizujący zawody obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych
warunków na stadionie i płycie boiska.
§ 21
Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie
stadionu zobowiązany jest do:
- zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej,
- zapewnienia miejsc wygodnych dla widzów (siedzące lub stojące),
- opieki medycznej - zgodnie z postanowieniami § 25 ust. 4 pkt b) Uchwały nr IX/140 z dnia
3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną,
- specjalnie wydzielonych miejsc dla kierowników ekip i zawodników rezerwowych.
§ 22
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Wydziału Gier Związku prowadzącego
rozgrywki danej grupy, jako I instancji. Protesty do I instancji należy składać w terminie do 48
godz. po zakończeniu zawodów.
2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto właściwego ZPN kaucji
protestowej zgodnej z wytycznymi danego ZPN. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja
podlega zwrotowi.
3. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Komisji ds. Rozgrywek
i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz
z uzasadnieniem.
4. Protesty nie potwierdzone pokwitowaniem o wpłaceniu kaucji protestowej nie będą
rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu, kaucja podlega zwrotowi.
§ 23
1. Rozgrywki o mistrzostwo II ligi kobiet prowadzą Wydziały Gier właściwego ZPN
upoważnionych przez PZPN do prowadzenia rozgrywek danej grupy, a sędziów do prowadzenia
zawodów wyznacza Kolegium Sędziów właściwego ZPN.
2. Koszty ryczałtów sędziowskich oraz koszty przejazdu i diet pokrywa PZPN.

§ 24
W razie nieprzybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego
sędziego – obowiązują zasady zawarte w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej.
§ 25
1. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia
sędziemu czytelnie wypełnionego protokołu sędziowskiego, z wyszczególnieniem
imion
i nazwisk zawodniczek oraz czytelnie wypełnionego załącznika zawodów. Dokument musi być
podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów potwierdzają
prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy dostarczyć również
potwierdzenie posiadania przez zawodniczki aktualnych badań lekarskich.
2. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą ilością zawodniczek niż 11, jednak nie mniejszą
niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodniczek jedynie zawodniczkami, które
są wpisane do składu w protokole z zawodów.
3. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej udział
w zawodach, zawodniczka jest zobowiązana na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument
tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami,
w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
4. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodniczek biorących udział w zawodach, przysługuje
wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu
zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.
5. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów
w systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania
kolejek ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany
wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie
po zakończeniu spotkania.
§ 26
1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodniczek do protokołów sędziowskich oraz przydzielenia stałych
numerów dla 18 podstawowych zawodniczek. Zawodniczki rozpoczynające grę (wychodzące
w pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania sędziowskiego – liczba porządkowa (Lp.)
– powinny być wpisane w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie
z zapisem w protokole.
2. Na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego kluby przekazują, za pośrednictwem
systemu extranet, informację na temat kolorów kompletnego ubioru zawodniczki
i bramkarki (koszulka, spodenki, getry). Informacja ta powinna zawierać dane o komplecie
podstawowym jak i rezerwowym, przy czym gospodarze zawodów powinni grać w komplecie
podstawowym. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde
spotkanie.
a) drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych. W zawiadomieniu
przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować o strojach w jakich zamierza
wystąpić przed własną widownią;
b) jeżeli przed rozpoczęciem spotkania, okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe
podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna gospodarzy jest zobowiązana
ubrać kostiumy o odmiennych barwach;
c) bramkarki muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten
dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów, powinien dostarczyć czystą koszulkę
odmiennej barwy. Na polecenie sędziego bramkarze muszą zmienić koszulki o odmiennych
barwach od kolorów kostiumów zawodników.
3. Nieprzestrzeganie przepisu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, powoduje
odpowiedzialność dyscyplinarną winnego klubu. W pozostałych kwestiach dotyczących ubioru
mają zastosowanie postanowienia § 13 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu
PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

§ 27
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodniczek, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje
się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
2. Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich II ligi kobiet otrzyma ostrzeżenie (żółtą
kartkę) zostanie automatycznie ukarana według zasad obowiązujących w danym ZPN:
- przy trzecim ostrzeżeniu - karą pieniężną,
- przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
- przy szóstym ostrzeżeniu - karą pieniężną,
- przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
- przy dziewiątym ostrzeżeniu - karą pieniężną,
- przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
- przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - karą
dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.
3. Zawodniczka nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy
dyskwalifikacji.
4. Kary pieniężne wymienione w pkt. 1 i 2 należy uiszczać na konto Związku Piłki Nożnej
prowadzącego rozgrywki. Wysokość kar ustala ZPN prowadzący rozgrywki.
5. Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego
z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszona w prawach zawodnika
i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach,
w których została wykluczona.
6. W przypadku wcześniejszego ukarania żółtą kartką zostaje ona wpisana do rejestru kar tej
zawodniczki. W przypadku gdy:
a) zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego
z gry (samoistna czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarana dyskwalifikacją w wymiarze co
najmniej 2 meczów,
b) zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego
z gry (czerwona kartka w wyniku otrzymania w danym meczu dwóch żółtych kartek) może brać
udział w następnym spotkaniu, a w rejestrze żółtych kartek ewidencjonuje się dwie żółte kartki.
7. Jeżeli zawodniczka w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona z gry (czerwona
kartka) za następujące przewinienie:
a) zawodniczka, która biegnie w kierunku bramki przeciwnika mając czystą okazję do zdobycia
bramki, jest powstrzymana umyślnie przez przeciwniczkę używającą niedozwolonych środków,
które winno być ukarane rzutem wolnym (lub rzutem karnym), co pozbawia drużynę zawodniczki
atakującej szansy zdobycia bramki,
b) zawodniczka inna niż bramkarka na własnym polu karnym pozbawia swoich przeciwników
bramki lub czystej okazji do zdobycia bramki, umyślnie zagrywa piłkę rękoma,
c) bramkarka, która przeszkadza w ewidentnej okazji do zdobycia bramki, zatrzymuje rękoma
piłkę poza własnym polem karnym. W przypadkach (tak zwanych akcjach ratunkowych) wymierza
się automatycznie karę 1 meczu dyskwalifikacji, a ewentualnie otrzymana wcześniej w tym
meczu żółta kartka zostaje wpisana do rejestru kar tej zawodniczki.
8. Natomiast jeżeli przewinienie zawodniczki polegało na:
a) naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważaniu innych osób biorących udział
w grze lub poza nią,
b) wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się w czasie meczu lub poza
nim, to w opisanych wyżej przypadkach przeprowadza się postępowanie dyscyplinarne, po
którym wymierza się za przewinienia określone pod literami a) i b), kary dyskwalifikacji od
3 meczów wzwyż lub karę dyskwalifikacji czasowej niezależnie od ewentualnej kary finansowej.
9. Bieg kar, które wiążą się z automatyczną dyskwalifikacją określoną ilością meczów rozpoczyna
się od meczu następnego po otrzymaniu kartki. Od tych kar nie można się odwołać. Kary te nie
mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane.
10. W związku z wprowadzeniem indywidualnych kar finansowych dla zawodniczek, do czasu
wpłacenia stosownej kary pieniężnej - zawodniczka traci uprawnienia do gry i nie może
uczestniczyć w spotkaniach mistrzowskich. Nie ma możliwości zamiany kary pieniężnej na karę
dyskwalifikacji i odwrotnie. O wykonaniu kary decyduje udokumentowana data dokonania
przelewu, przekazu lub osobista wpłata do kasy tego podmiotu, którego organ dyscyplinarny
wymierzy karę. Kary finansowe należy wpłacać na konto właściwego Związku Piłki Nożnej

prowadzącego rozgrywki. Klub zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania
za pośrednictwem faxu do ZPN dowodu wpłaty za żółte kartki. Nie wykonanie powyższego rodzi
odpowiedzialność dyscyplinarną.
11. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów musi być wykonana w tej klasie rozgrywek
w której została wymierzona (II ligi kobiet). Do wykonania kary wliczane są tylko zawody
mistrzowskie II ligi kobiet. Do czasu wykonania tej kary zawodniczka nie może uczestniczyć
w rozgrywkach mistrzowskich II ligi kobiet. Zawodniczce nie zalicza się wykonania kary
dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie
z terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony
na późniejszy termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej
z drużyn). W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez
zawodniczki żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane,
bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodniczkę.
12. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a nie wykonana w danej rundzie (sezonie)
zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji
rozgrywek.
13. Wykonanie kary dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny sezon
rozgrywkowy, w takim przypadku zawodniczka obowiązana jest do wniesienia opłaty w wysokości
kolejnej opłaty za żółte kartki.
14. Orzekający organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary jeżeli w wyniku
przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie,
że przy udzieleniu napomnienia (ż. k.) lub wykluczeniu z gry (cz. k.) w sposób rażący naruszono
przepisy gry w piłkę nożną. W szczególności dotyczy to sytuacji gdy sędzia udzielił napomnienia
(ż. k.) lub wykluczył z gry (cz. k.) niewłaściwą zawodniczkę. W takiej sytuacji kara musi być
wymierzona tej zawodniczce, która faktycznie popełniła przewinienie dyscyplinarne, a nie tej,
która została napomniana lub wykluczona omyłkowo (np. przez zamianę numerów z inną
zawodniczką).
§ 28
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 29
Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych
na skutek uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego zawodniczka jest członkiem
zgodnie z par. 26 pkt. 1,2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej – przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
§ 30
Drużyny klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający stosowne uprawnienia obowiązujące
w tej klasie rozgrywkowej zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w sprawie licencji trenerskich.
Naruszenie niniejszego postanowienia powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych
w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich.
§ 31
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

119
Uchwała nr VI/119 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo III ligi w Piłce Nożnej Kobiet
na sezon 2018/2019 i następne
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo III ligi w Piłce Nożnej Kobiet na sezon
2018/2019 i następne w następującym brzmieniu:
REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO III LIGI W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET
NA SEZON 2018/2019 I NASTĘPNE
§1
1. Rozgrywki o mistrzostwo III ligi w piłce nożnej kobiet prowadzone są przez Wojewódzkie
Związki Piłki Nożnej.
2. Kluby biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi w piłce nożnej kobiet muszą posiadać
adres e-mail.
§2
Celem rozgrywek o mistrzostwo III ligi kobiet jest wyłonienie najlepszych zespołów oraz ustalenie
kolejności drużyn do awansu do II ligi kobiet.
§3
1. Zawody o mistrzostwo III ligi kobiet rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry, zgodnie
z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.
2. Czas gry w rozgrywkach III ligi kobiet wynosi 2x40 minut.
§4
Drużyny biorące udział w zawodach o mistrzostwo III ligi kobiet uprawnione są do wymiany
siedmiu zawodniczek przez cały czas trwania gry. Każda wymiana zawodniczki może nastąpić
tylko jeden raz w ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany.
§5
1. W sezonie 2018/2019 w rozgrywkach III ligi kobiet mogą uczestniczyć zawodniczki, które
ukończyły 14. rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych;
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej
lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodniczki
w rozgrywkach seniorek.
2. Dopuszcza się udział młodszych zawodniczek, które w sezonie 2017/2018 były
uprawnione do rozgrywek II i III ligi kobiet, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych;
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej
lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodniczki
w rozgrywkach seniorek.
§6
Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoje
zawodniczki do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi
zasadami:

a) Jeżeli zawodniczka, brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym
w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć
w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po
zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie
dotyczy zawodniczek występujących na pozycji bramkarki);
b) Udział zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu
rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział
w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry;
c) Jeżeli zawodniczka brała 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 zawodniczek występujących na
pozycji bramkarki);
d) Zawodniczka 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 zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach
młodzieżowych);
e) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodniczka może uczestniczyć
w rozgrywkach klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpiła
w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie
niższej klasy (przepis ten nie dotyczy zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach
młodzieżowych).
§7
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego i niedokończone
z przyczyn niezależnych od obu klubów (zalanie boiska, opady śniegu itp.), spotkanie to należy
rozegrać w terminie wyznaczonym przez Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki.
2. Koszty organizacji powtórzonego meczu ponosi gospodarz spotkania.
§8
1. Rozgrywki prowadzone systemem jesień – wiosna.
2. Zawody rozgrywane są systemem mecz i rewanż.
§9
Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:
- 3 punkty za zwycięstwo,
-

1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis),

-

0 punktów za spotkanie przegrane.
§ 10

1. W rozgrywkach III ligi kobiet kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych
punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu
decydują:
I. 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 Przepisami Gry, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są
„podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych
drużyn,

d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu rozgrywek,
e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu,
f) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące
pierwsze i drugie miejsce w tabeli II ligi lub zespoły, których kolejność decyduje o spadku, stosuje
się wyłącznie zasady określone w punktach a), b), c).
II. przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi
w punktach a), b), c), d), e).
§ 11
Do II ligi kobiet awansuje 16 mistrzów grup III ligi kobiet. W przypadku prowadzenia przez dany
ZPN w więcej niż jednej grupie, o systemie wyłonienia jednej najlepszej drużyny decyduje ZPN
prowadzący rozgrywki.
§ 12
1. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich III ligi kobiet
zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, poniesie konsekwencje dyscyplinarne zgodnie
z decyzją Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki.
2. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań
z własnej winy, zostaje automatycznie zdegradowana do IV ligi kobiet lub pozbawiona prawa
udziału w następnej edycji rozgrywek III ligi kobiet.
3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
a. w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań w sezonie, anuluje się wyniki dotychczasowych
spotkań tej drużyny.
b. w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań w sezonie, zalicza się do punktacji wyniki
uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery
dla przeciwników.
4. W przypadku niestawienia się drużyny do zawodów o karze decyduje Związek Piłki Nożnej
prowadzący rozgrywki.
§ 13
1. W rozgrywkach III ligi kobiet mogą reprezentować klub wyłącznie zawodniczki uprawnione do
gry przez organ prowadzący rozgrywki w systemie Extranet.
2. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz
za ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo
III ligi kobiet muszą być potwierdzone, a następnie uprawnione w systemie Extranet przez
właściwy Związek Piłki Nożnej, z zachowaniem wymogów określonych w Uchwale Zarządu PZPN
nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian
przynależności klubowej oraz innych Uchwałach PZPN.
3. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodniczek do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem
systemu Extranet.
4. Wystąpienie o uprawnienie zawodniczek do gry przekazane do gry w inny sposób niż
za pośrednictwem systemu Extranet nie będzie rozpatrywane.
§ 14
1. Zawodniczki wpisane do protokołu sędziowskiego z zawodów, muszą posiadać aktualne
badania lekarskie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy, licząc od daty
badania, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008
roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
2. Zawodniczki między 13 a 18 rokiem życia mogą grać w zespole seniorek tylko na podstawie
zgody rodzica (lub opiekuna prawnego zamieszczonych na karcie amatora lub w kontrakcie.

3. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do
protokołu z zawodów.
§ 15
W przypadku zmiany nazwiska zawodniczki, klub zobowiązany jest powiadomić o powyższym
macierzysty ZPN celem dokonania zmiany w systemie Extranet oraz ZPN prowadzący rozgrywki.
§ 16
1. Zawody o mistrzostwo III ligi kobiet mogą być rozgrywane na stadionach uznanych
za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej. Weryfikację stadionów
przeprowadzają właściwe związki piłki nożnej przed rozpoczęciem nowego sezonu. Zawody III
ligi kobiet mogą odbywać się na stadionach zweryfikowanych dla minimum klasy A z dodatkowym
obowiązkiem wyznaczenia stref technicznych i wyposażenia w nosze (i dwóch „noszowych”)
na czas trwania zawodów. Mogą to być również zweryfikowane boiska o sztucznej nawierzchni.
Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który
nie dopełnił tego obowiązku i z winy, którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne
konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi
wszystkie koszty związane
z przyjazdem na nie odbyte zawody.
2. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych
na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy administracyjnej. Przed
każdym meczem sędziowie oraz obserwatorzy PZPN mają obowiązek sprawdzenia dokumentów
zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku.
§ 17
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są
na pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.
2. Gospodarze zawodów obowiązani są powiadomić przeciwnika oraz ZPN prowadzący
rozgrywki danej grupy o miejscu i godzinie meczu co najmniej 14 dni przed terminem zawodów.
Powiadomienie może nastąpić za pośrednictwem jednego z wybranych środków komunikacji
(e-mail, list polecony, fax, Extranet), jeżeli spotkanie odbywa się w dniu wyznaczonym
terminarzem. Za niedopełnienie w/w obowiązków zostaną nałożone kary dyscyplinarne zgodnie
z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
§ 18
1. Mecze III ligi kobiet muszą być rozegrane w ustalonym terminie.
2. Ustala się, że mecze III ligi kobiet będą odbywać się w sobotę lub niedzielę lub w razie
konieczności w dni powszednie (traktowane jako jeden termin), przy czym dzień i godzinę
rozpoczęcia spotkania ustala gospodarz.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek gospodarza zawodów, a po pisemnej akceptacji
przez drużynę gości, ZPN prowadzący rozgrywki danej grupy może ustalić termin rozegrania
meczu na inny dzień tygodnia lub inny termin.
4. Prowadzący rozgrywki danej grupy może wyznaczyć rozegranie zawodów
o mistrzostwo III ligi kobiet na jeden termin i o jednej godzinie, przy czym dwie ostatnie kolejki
wyznacza się obligatoryjnie na jeden termin i o jednakowej godzinie.
5. Zawody III ligi kobiet mogą rozpocząć się najwcześniej o godzinie 11:00.
6. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji U-19, U-17 oraz U-15 w piłce nożnej
kobiet, a także kadry wojewódzkiej kobiet dwóch zawodniczek jednego klubu, jest powodem
do przełożenia zawodów na inny termin – na wniosek zainteresowanego klubu.
§ 19
W szczególnych sytuacjach, zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez ZPN
prowadzący rozgrywki danej grupy.

§ 20
Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialny jest klub
będący gospodarzem. Klub organizujący zawody obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych
warunków na stadionie i płycie boiska.
§ 21
Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na
i płycie stadionu zobowiązany jest do:
- zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej,

widowni

- zapewnienia miejsc wygodnych dla widzów (siedzące lub stojące),
- opieki medycznej - zgodnie z postanowieniami § 25 ust. 4 pkt b) Uchwały nr IX/140
z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną,
- specjalnie wydzielonych miejsc dla kierowników ekip i zawodników rezerwowych.
§ 22
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Wydziału Gier Związku prowadzącego
rozgrywki danej grupy, jako I instancji. Protesty do I instancji należy składać w terminie do 48
godz. po zakończeniu zawodów.
2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto właściwego ZPN kaucji
protestowej zgodnej z wytycznymi danego ZPN. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja
podlega zwrotowi.
3. Odwołania wnoszone do Komisji odwoławczej ZPN jako II instancji należy składać najpóźniej
w terminie 3 dni od uzyskania powiadomienia o podjętej decyzji I instancji.
4. Protesty nie potwierdzone pokwitowaniem o wpłaceniu kaucji protestowej nie będą
rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu, kaucja podlega zwrotowi.
§ 23
1. Rozgrywki o mistrzostwo III ligi kobiet prowadzą właściwe komórki organizacyjne danego ZPN.
2. Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów właściwego ZPN.
3. Koszty ryczałtów sędziowskich pokrywa klub.
§ 24
W razie nieprzybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego
sędziego – obowiązują zasady zawarte w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej.
§ 25
1. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do
wręczenia sędziemu czytelnie wypełnionego protokołu sędziowskiego, z wyszczególnieniem
imion i nazwisk zawodniczek oraz czytelnie wypełnionego załącznika zawodów. Dokument
musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów
potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy dostarczyć
również potwierdzenie posiadania przez zawodniczki aktualnych badań lekarskich.
2. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodniczek niż 11, jednak nie mniejszą
niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodniczek jedynie zawodniczkami, które
są wpisane do składu w protokole z zawodów.

3. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej udział
w zawodach, zawodniczka jest zobowiązana na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument
tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami,
w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
4. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodniczek biorących udział w zawodach, przysługuje
wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu
zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.
5. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów
w systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania
kolejek ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany
wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie
po zakończeniu spotkania.
§ 26
1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodniczek do protokołów sędziowskich oraz przydzielenia stałych
numerów dla 18 podstawowych zawodniczek. Zawodniczki rozpoczynające grę (wychodzące
w pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania sędziowskiego – liczba porządkowa (L.p.)
– powinny być wpisane w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie
z zapisem w protokole.
2. Na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego kluby przekazują, za pośrednictwem
systemu extranet, informację na temat kolorów kompletnego ubioru zawodniczki
i bramkarki (koszulka, spodenki, getry). Informacja ta powinna zawierać dane o komplecie
podstawowym jak i rezerwowym, przy czym gospodarze zawodów powinni grać w komplecie
podstawowym. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde
spotkanie.
a) drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych. W zawiadomieniu
przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować o strojach w jakich zamierza
wystąpić przed własną widownią;
b) jeżeli przed rozpoczęciem spotkania, okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe
podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna gospodarzy jest zobowiązana
ubrać kostiumy o odmiennych barwach;
c) bramkarki muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten
dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów, powinien dostarczyć czystą koszulkę
odmiennej barwy. Na polecenie sędziego bramkarze muszą zmienić koszulki o odmiennych
barwach od kolorów kostiumów zawodników.
3. Nieprzestrzeganie przepisu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, powoduje
odpowiedzialność dyscyplinarną winnego klubu. W pozostałych kwestiach dotyczących ubioru
mają zastosowanie postanowienia § 13 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu
PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
§ 27
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodniczek, trenerów, działaczy
i kibiców, stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
2. Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich III ligi kobiet otrzyma ostrzeżenie (żółtą
kartkę) zostanie automatycznie ukarana według zasad obowiązujących w danym ZPN:
- przy trzecim ostrzeżeniu - karą pieniężną,
- przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
- przy szóstym ostrzeżeniu - karą pieniężną,
- przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
- przy dziewiątym ostrzeżeniu - karą pieniężną,
- przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
- przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - karą
dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.

3. Zawodniczka nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy
dyskwalifikacji.
4. Kary pieniężne wymienione w pkt. 1 i 2 należy uiszczać na konto Związku Piłki Nożnej
prowadzącego rozgrywki. Wysokość kar ustala ZPN prowadzący rozgrywki.
5. Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego
z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszona w prawach zawodnika
i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach, w których została wykluczona.
6. W przypadku wcześniejszego ukarania żółtą kartką zostaje ona wpisana do rejestru kar tej
zawodniczki. W przypadku gdy:
a) zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego
z gry (samoistna czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarana dyskwalifikacją w wymiarze
co najmniej 2 meczów,
b) zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego
z gry (czerwona kartka w wyniku otrzymania w danym meczu dwóch żółtych kartek) może brać
udział w następnym spotkaniu, a w rejestrze żółtych kartek ewidencjonuje się dwie żółte kartki.
7. Jeżeli zawodniczka w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona z gry (czerwona
kartka) za następujące przewinienie:
a) zawodniczka, która biegnie w kierunku bramki przeciwnika mając czystą okazję do zdobycia
bramki, jest powstrzymana umyślnie przez przeciwniczkę używającą niedozwolonych środków,
które winno być ukarane rzutem wolnym (lub rzutem karnym), co pozbawia drużynę zawodniczki
atakującej szansy zdobycia bramki,
b) zawodniczka inna niż bramkarka na własnym polu karnym pozbawia swoich przeciwników
bramki lub czystej okazji do zdobycia bramki, umyślnie zagrywa piłkę rękoma,
c) bramkarka, która przeszkadza w ewidentnej okazji do zdobycia bramki, zatrzymuje rękoma
piłkę poza własnym polem karnym. W przypadkach (tak zwanych akcjach ratunkowych) wymierza
się automatycznie karę 1 meczu dyskwalifikacji, a ewentualnie otrzymana wcześniej w tym
meczu żółta kartka zostaje wpisana do rejestru kar tej zawodniczki.
8. Natomiast jeżeli przewinienie zawodniczki polegało na:
a) naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważaniu innych osób biorących udział
w grze lub poza nią,
b) wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się w czasie meczu lub poza
nim, to w opisanych wyżej przypadkach przeprowadza się postępowanie dyscyplinarne, po
którym wymierza się za przewinienia określone pod literami a) i b), kary dyskwalifikacji od 3
meczów wzwyż lub karę dyskwalifikacji czasowej niezależnie od ewentualnej kary finansowej.
9. Bieg kar, które wiążą się z automatyczną dyskwalifikacją określoną ilością meczów rozpoczyna
się od meczu następnego po otrzymaniu kartki. Od tych kar nie można się odwołać. Kary te nie
mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane.
10. W związku z wprowadzeniem indywidualnych kar finansowych dla zawodniczek, do czasu
wpłacenia stosownej kary pieniężnej - zawodniczka traci uprawnienia do gry i nie może
uczestniczyć w spotkaniach mistrzowskich. Nie ma możliwości zamiany kary pieniężnej na karę
dyskwalifikacji i odwrotnie. O wykonaniu kary decyduje udokumentowana data dokonania
przelewu, przekazu lub osobista wpłata do kasy tego podmiotu, którego organ dyscyplinarny
wymierzy karę. Kary finansowe należy wpłacać na konto właściwego Związku Piłki Nożnej
prowadzącego rozgrywki. Klub zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania
za pośrednictwem faxu do ZPN dowodu wpłaty za żółte kartki. Nie wykonanie powyższego rodzi
odpowiedzialność dyscyplinarną.
11. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów musi być wykonana w tej klasie rozgrywek
w której została wymierzona (III ligi kobiet). Do wykonania kary wliczane są tylko zawody
mistrzowskie III ligi kobiet. Do czasu wykonania tej kary zawodniczka nie może uczestniczyć
w rozgrywkach mistrzowskich III ligi kobiet. Zawodniczce nie zalicza się wykonania kary
dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie
z terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony
na późniejszy termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej
z drużyn). W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez
zawodniczki żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane,
bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodniczkę.

12. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a nie wykonana w danej rundzie (sezonie)
zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji
rozgrywek.
13. Wykonanie kary dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny sezon
rozgrywkowy, w takim przypadku zawodniczka obowiązana jest do wniesienia opłaty w wysokości
kolejnej opłaty za żółte kartki.
14. Orzekający organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary jeżeli w wyniku
przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie,
że przy udzieleniu napomnienia (ż. k.) lub wykluczeniu z gry (cz. k.) w sposób rażący naruszono
przepisy gry w piłkę nożną. W szczególności dotyczy to sytuacji gdy sędzia udzielił napomnienia
(ż. k.) lub wykluczył z gry (cz. k.) niewłaściwą zawodniczkę. W takiej sytuacji kara musi być
wymierzona tej zawodniczce, która faktycznie popełniła przewinienie dyscyplinarne, a nie tej,
która została napomniana lub wykluczona omyłkowo (np. przez zamianę numerów z inną
zawodniczką).
§ 28
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 29
Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych
na skutek uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego zawodniczka jest członkiem
zgodnie z par. 26 pkt. 1,2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej – przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

§ 30
Drużyny klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający stosowne uprawnienia obowiązujące
w tej klasie rozgrywkowej zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w sprawie licencji trenerskich.
Naruszenie niniejszego postanowienia powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych
w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich.
§ 31
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

120
Uchwała nr VI/120 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski w Piłce Nożnej Kobiet na
sezon 2018/2019 i następne
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski
2018/2019 i następne w następującym brzmieniu:

w Piłce Nożnej Kobiet na sezon

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET
NA SEZON 2018/2019 I NASTĘPNE
§1
1. Regulamin rozgrywek o Puchar Polski kobiet obowiązuje w cyklu rozgrywkowym 2018/2019.
2. Cykl rozgrywek na szczeblu Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej kończy się 30.09.2018 r.
3. Cykl rozgrywek na szczeblu międzywojewódzkim musi być rozegrany do 17.10.2018 r.
4. Cykl rozgrywek na szczeblu centralnym rozpoczyna się od – 1/8 finału, w listopadzie 2018 r.,
a kończy się w 2019 r.
§2
W rozgrywkach o Puchar Polski kobiet obowiązkowo biorą udział drużyny Ekstraligi
i I ligi w piłce nożnej kobiet. Pozostałe drużyny, występujące w rozgrywkach prowadzonych przez
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, biorą udział na zasadzie dobrowolności i winny zgłosić swój
udział w ZPN prowadzącym rozgrywki na danym terenie.
§3
Całość rozgrywek podzielona jest na trzy etapy:
I etap - na szczeblu Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, w którym uczestniczą drużyny:
nierozstawione Ekstraligi (z miejsc 9-12 w sezonie 2017/2018 oraz beniaminkowie w sezonie
2018/2019), drużyny I, II i III ligi kobiet. Zwycięzcy grup-par wymienionych w § 6 awansują do II
etapu rozgrywek.
II etap (międzywojewódzki) - zwycięzcy na szczeblu danego ZPN zagrają w grupach-parach
o awans do 1/8 finału według zasad opisanych w § 6 ust.2 niniejszego regulaminu.
III etap (od 1/8 finału) - na szczeblu centralnym, z udziałem 8 najlepszych drużyn Ekstraligi kobiet
w sezonie 2017/2018.
§4
We wszystkich rozgrywkach pucharowych w danym zestawie par drużyn rozgrywany
jest jeden mecz. Mecz musi zostać rozstrzygnięty - szczegóły wg opisu w § 10.
§5
1. Pierwszy etap rozgrywek przeprowadzają Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej na podstawie
opracowanych przez dany Związek regulaminów i w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady
określone w Uchwale Zarządu PZPN nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie statusu
zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz innych Uchwałach Zarządu PZPN.
2. Drugi i trzeci etap rozgrywek jest prowadzony przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN.
3. Orzecznictwo dyscyplinarne zawodniczek, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich
drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu Wojewódzkiego
Związku Piłki Nożnej należy do ich właściwości. Każdorazowo ZPN przesyłają informację do PZPN
o nałożonych karach.

4. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodniczek, trenerów, działaczy
i kibiców w odniesieniu do wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach o Puchar
Polski w drugim i trzecim etapie stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym
PZPN.
§6
1. Rozgrywki pierwszego etapu zostaną przeprowadzone w 16 Wojewódzkich Związkach Piłki
Nożnej, które niezwłocznie po zakończeniu eliminacji obowiązane są do przesłania do PZPN
informacji o zwycięskich drużynach. Należy również zgłosić informacje o udzielonych karach za
żółte i czerwone kartki wraz z wykazami uprawnionych do gry zawodniczek.
2. Następnie zwycięzcy na szczeblu danego ZPN zagrają w grupach-parach o awans
do 1/8 finału jak następuje:
Grupa 1 – Mazowiecki ZPN – Podlaski ZPN
Grupa 2 – Wielkopolski ZPN – Lubuski ZPN
Grupa 3 – Kujawsko-Pomorski ZPN – Warmińsko-Mazurski ZPN
Grupa 4 – Zachodniopomorski ZPN – Pomorski ZPN
Grupa 5 – Lubelski ZPN – Podkarpacki ZPN
Grupa 6 – Małopolski ZPN – Świętokrzyski ZPN
Grupa 7 – Opolski ZPN – Dolnośląski ZPN
Grupa 8 – Śląski ZPN – Łódzki ZPN
3. Gospodarzem zawodów będzie zespół występujący w niższej klasie rozgrywkowej.
W przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarz meczu zostanie wyłoniony drogą
losowania przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. Wszelkie koszty związane
z organizacją meczu ponosi gospodarz zawodów.
§7
1. Do 1/8 finału awansują zwycięzcy meczów II etapu.
2. Zestaw par w tzw. drabince zostanie przekazany zainteresowanym klubom w piśmie
- komunikacie PZPN.
3. W 1/4 i 1/2 finału Pucharu Polski kobiet pary zostaną wyłonione w drodze losowania
przeprowadzonego przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
4. Gospodarzami spotkań w 1/8, 1/4 i 1/2 finału są zespoły grające w niższej klasie rozgrywkowej.
W przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarz meczu zostanie wyłoniony drogą
losowania przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
5. Zawody organizuje klub będący gospodarzem i pokrywa wszystkie koszty związane
z organizacją zawodów.
6. Mecz finałowy o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet organizuje Polski Związek Piłki Nożnej
na boisku neutralnym.
7. Kluby uczestniczące w meczu finałowym Pucharu Polski kobiet zobowiązane są
do umieszczenia na koszulkach naszywek z logotypem Pucharu Polski kobiet pod rygorem
sankcji dyscyplinarnych. Logo o wymiarach 7 x 7 cm powinno być umieszczone na prawym
rękawie koszulki, dokładnie w połowie wysokości rękawa po zewnętrznej stronie, zgodnie
z Księgą Znaku Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej Kobiet, Ekstraligi, I ligi i Pucharu Polski
PZPN.
§8
Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje do stosowania
następujących zasad:
1. Zawodniczki, które brały udział w jednej rozgrywce/terminie, nie mogą brać udziału
w rozgrywkach w innej drużynie tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny
awansują dalej. Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej
4 zawodniczki drużyny wyeliminowanej mogą grać w tej drużynie swego klubu, która
zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.

2. Drużyny tego samego klubu, winny być rozlosowane możliwie do różnych grup rozgrywkowych.
3. Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w których
one aktualnie występują – I drużynę reprezentuje zespół złożony z zawodniczek występujący
w najwyższej klasie rozgrywkowej (spośród zawodniczek zgłoszonych do rozgrywek ligowych
I drużyny) wg zasad jak poniżej w punktach a, b, c. Kolejną II i III drużynę klubową reprezentują
zawodniczki występujące w drużynie (-ach) innych, niższych klas rozgrywkowych.
a) niedopuszczalny jest wariant oznaczający drużyny III, II z zawodniczkami w składzie, które
zostały zgłoszone do I drużyny i wystąpiły w zawodach mistrzowskich w sezonie 2018/2019
do dnia/terminu meczu w Pucharze Polski na poziomie ZPN,
b) przy udziale kolejnych drużyn danego klubu, rozgrywki pucharowe na poziomie ZPN
rozpoczynają drużyny oznaczone odpowiednio np. III, II w składzie, których może znajdować się
maksymalnie po 4 zawodniczki z I drużyny klubowej, które wystąpiły w zawodach mistrzowskich,
ligowych sezonu 2018/2019 do terminu rozpoczęcia rozgrywek Pucharu Polski kobiet na
poziomie ZPN,
c) w sytuacji, gdy rozgrywki pucharowe na poziomie ZPN rozpoczną się przed rozgrywkami
ligowymi I drużyny wyznacznikiem na udział zawodniczek w drużynach II, III (maksymalnie
po 4 zawodniczki z I drużyny w każdej kolejnej zgłoszonej drużynie) jest sezon 2017/2018.
§9
1. W rozgrywkach o Puchar Polski kobiet, pod rygorem sankcji w postaci walkowera oraz
innych konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodniczki
potwierdzone przez właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnione
przez organ prowadzący rozgrywki w systemie Extranet.
2. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodniczek do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem
systemu Extranet.
3. Wystąpienie o uprawnienie zawodniczek do gry przekazane do gry w inny sposób niż
za pośrednictwem systemu Extranet nie będzie rozpatrywane.
4. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz
za ewidencję żółtych i czerwonych kartek.
5. W danym meczu Pucharu Polski kobiet na szczeblu międzywojewódzkim może występować
równocześnie na boisku tylko 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej,
natomiast na szczeblu centralnym – 2 zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii Europejskiej,
6. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów II i III etapu Pucharu Polski kobiet kierownicy
drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu wydruku sprawozdania sędziego,
zawierającego skład zawodniczek, wypełnionego w systemie Extranet. Wydruk musi być
podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów
potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy dostarczyć
również potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych badań lekarskich.
7. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do
protokołu z zawodów.
8. Zawodniczka nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy
dyskwalifikacji.
9. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodniczek niż 11, jednak nie mniejszą
niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodniczek jedynie zawodniczkami, które
są wpisane do składu w protokole z zawodów.
10. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział
w zawodach, zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument
tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami,
w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
11. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje
wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu
zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.
12. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów
w systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania.
13. Podczas meczów Pucharu Polski kobiet szczebla centralnego może być
wykorzystywany system VAR (Video Assistant Referee). Decyzje w zakresie wykorzystania

systemu podczas wybranych meczów, każdorazowo podejmuje Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN.
14. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są
ostateczne i nie mogą być zmienione.
15. Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte
z wykorzystaniem systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń
organizacyjnych i/lub finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia
meczu.
§ 10
1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn., że drużyny przegrywające
odpadają z dalszej rywalizacji.
2. Zawody trwają 2 x 45 minut.
3. W przypadku wyniku remisowego po upływie regulaminowego czasu gry w meczach Pucharu
Polski kobiet finału sędzia zawodów zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących
przepisów (po 5 rzutów karnych i ewentualnie dalej do pierwszego niestrzelonego). Prawa do ich
wykonywania nie mają te zawodniczki, które opuściły boisko po zmianach w czasie gry oraz
te, które nie weszły na boisko z ławki rezerwowych. Wszystkie rzuty karne muszą być
wykonywane do tej samej bramki. Wybór bramki, do której strzelane będą rzuty karne należy do
sędziego zawodów. Rzuty karne muszą być wykonywane w sposób bezpośredni. Zdobyte bramki
z tzw. „dobitki” nie mogą być uznane.
4. Drużyny biorące udział w I etapie rozgrywek Pucharu Polski uprawnione są do wymiany
7 zawodniczek, natomiast w II i III etapie rozgrywek o Puchar Polski uprawnione są do wymiany
5 zawodniczek przez cały czas trwania gry.
§ 11
1. Zawody o Puchar Polski kobiet będą rozgrywane według obowiązujących przepisów gry
w piłkę nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Zarządu PZPN nr VIII/124
z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności
klubowej oraz innych Uchwałach Zarządu PZPN.
2. Wiek zawodniczek uprawnionych do uczestnictwa w Pucharze Polski kobiet określa
szczegółowo Regulamin Rozgrywek ligowych, w których występuje dana drużyna kobieca,
tj.:
- kluby Ekstraligi i I ligi kobiet – minimum 16 lat (oraz 15-latki uprawnione do gry, zgodnie
z obowiązującymi przepisami PZPN w tym zakresie);
- kluby II ligi – 15 lat (oraz 13. i 14-latki uprawnione do gry, zgodnie z par. 5 pkt 2
Regulaminu Rozgrywek o mistrzostwo II ligi kobiet w sezonie 2018/2019);
- kluby III ligi – 14 lat (oraz 13-latki uprawnione do gry, zgodnie z par. 5 pkt 2 Regulaminu
Rozgrywek o mistrzostwo III ligi kobiet w sezonie 2018/2019).
§12
1. Obsadę sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów ZPN dla zawodów pucharowych
etapu I oraz Kolegium Sędziów PZPN dla zawodów etapu II na szczeblu międzywojewódzkim
i etapu III na szczeblu centralnym.
2. Od szczebla II (międzywojewódzkiego) koszty ryczałtów i przejazdów sędziów oraz
obserwatorów pokrywa PZPN.
§ 13
1. Zawody w ramach etapu międzywojewódzkiego Pucharu Polski kobiet mogą być rozgrywane
na stadionach zweryfikowanych dla minimum klasy okręgowej z dodatkowym obowiązkiem
wyznaczenia stref technicznych i wyposażenia w nosze (i dwóch „noszowych”) na czas trwania
zawodów. Mecze mogą być rozgrywane na zweryfikowanych boiskach ze sztuczną nawierzchnią.
Weryfikację stadionów przeprowadzają właściwe Związki Piłki Nożnej przed rozpoczęciem
nowego sezonu. Klub organizujący zawody etapu międzywojewódzkiego oprócz stworzenia
warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie stadionu zobowiązany jest do zapewnienia
obecności podczas całego meczu przedstawiciela służby zdrowia: lekarza, ratownika

medycznego, pielęgniarki lub innej osoby posiadającej uprawnienia do sprawowania opieki
medycznej uzyskane zgodnie z przepisami państwowymi,
2. Zawody szczebla centralnego o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet muszą odbywać
się na stadionach zweryfikowanych dla minimum IV ligi z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia
stref technicznych, z zabezpieczeniem wykwalifikowanej opieki medycznej (obowiązkowo karetka
pogotowia) i wyposażeniem w nosze (i dwie osoby tzw. noszowych) na czas trwania zawodów.
3. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier pucharowych. Klub, który
nie dopełnił tego obowiązku i z winy, którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne
konsekwencje regulaminowe. Klub musi posiadać na obiekcie kserokopię arkusza weryfikacji
boiska, na których drużyna będzie rozgrywała mecz jako gospodarz. Klub musi okazać sędziemu
zawodów pucharowych aktualny arkusz weryfikacji boiska.
4. Każda drużyna wyjeżdża na zawody pucharowe na koszt własny.
5. Drużyna, która nie stawi się do zawodów Pucharu Polski kobiet na szczeblu międzywojewódzkim,
zostanie ukarana karą finansową w wysokości 3.000 PLN.
Drużyna, która nie stawi się do zawodów Pucharu Polski kobiet na szczeblu centralnym, zostanie
ukarana karą finansową w wysokości 6.000 PLN.
6. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki
o Puchar Polski kobiet, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych
rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa komercyjne,
prawa reklamowe, prawa marketingowe i prawa telewizyjne (medialne), realizowane za
pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu
i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych.
§ 14
1. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zawodów,
obowiązani są wskazać w systemie Extranet dokładny termin (data i godzina) oraz miejsce
rozegrania danego meczu. Za niedopełnienie ww. obowiązków zostaną nałożone kary
dyscyplinarne zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
2. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika.
3. Mecze Pucharu Polski kobiet muszą być rozegrane w ustalonym terminie.
4. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody
uniemożliwiającej rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek
przenieść zawody na inny stadion spełniający wymogi regulaminowe.
5. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego,
sądowego lub związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.
6. Zawody w ramach Pucharu Polski kobiet mogą się rozpocząć najwcześniej o godzinie
11:00.
7. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji U-19 oraz U-17 w piłce nożnej kobiet
dwóch zawodniczek jednego klubu, może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin
– na wniosek zainteresowanego klubu.
§ 15
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem
regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych
od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte)
w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną
nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne
okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.) należy, gdy pozwalają
na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym.
2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest, co do
zasady, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, który także ustala termin dokończenia

(rozegrania) zawodów. W drodze wyjątku decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu
podejmuje Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną
nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne
okoliczności siły wyższej, jak określono w ust.1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia
rozegrania spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym, w miarę możliwości konsultując
uprzednio decyzję z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN.
3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów,
obserwatora PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz spotkania.
4. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 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 Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 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 wszystkie zawodniczki uprawnione do
gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodniczkami:
•
które opuściły boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem
czerwonej kartki lub w wyniku zmiany,
•
które nie były w trakcie zawodów przerwanych zawodniczkami klubu, w którego
barwach występują w chwili dokańczania zawodów,
•
które odbywały w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu
ilości kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.
6. Zawodniczka, która od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymała liczbę
kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którą nałożono obowiązek
odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokańczanych
zawodach.
§ 16
Klub organizujący zawody II i III etapu Pucharu Polski kobiet, oprócz stworzenia warunków
bezpieczeństwa na widowni i płycie stadionu zobowiązany jest do:
a) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,
b) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów,
c) powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów,
d) zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),
e) zapewnienia przynajmniej 8 piłek i 6 zawodniczek/zawodników do ich podawania w trakcie
zawodów,
f) stworzenia kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim
(urządzenia sanitarne, szatnie, bufety),
g) zapewnienia opieki sanitarnej, medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych
dla zawodniczek,
h) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodniczek rezerwowych,
i)

zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji
posiadającej prawa telewizyjne,

j)

zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania
zawodów, dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu
Extranet,

k) uruchomienia sztucznego oświetlenia nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem
spotkania, celem umożliwienia drużynom przeprowadzenia rozgrzewki w takich
samych warunkach, jakie będą panować w trakcie meczu – wyłącznie w przypadku
rozgrywania zawodów przy sztucznym oświetleniu.
l) w przypadku meczów, podczas których będzie wykorzystywany system VAR (Video
Assistant Referee), udzielić ekipie technicznej wszelkiej pomocy niezbędnej do obsługi
i sprawnego funkcjonowania systemu – zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
§ 17
1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o Puchar Polski kobiet otrzymuje:
- puchar dla drużyny/klubu – za zwycięstwo w rozgrywkach Pucharu Polski,
-

30 medali pamiątkowych dla zawodniczek i kadry szkoleniowej,

-

koszulki okolicznościowe.

2. Klub, który zajmie II miejsce (finalista Pucharu Polski kobiet) otrzymuje:
- 30 medali pamiątkowych dla zawodniczek i kadry szkoleniowej.
§ 18
1. PZPN przyzna nagrody finansowe dla finalistów rozgrywek o Puchar Polski kobiet
w wysokości:
- finalista PP
- 20 000 PLN netto;
- zdobywca PP
- 35 000 PLN netto.
2. Wypłata nagród, o których mowa w § 13 ust. 7, nastąpi po wystawieniu przez klub
odpowiedniego dokumentu obciążeniowego.
§ 19
1. Zawodniczka, która w czasie zawodów pucharowych na szczeblu centralnym otrzyma
ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostaje automatycznie ukarana:
- przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu;
- przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów;
- przy każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacją w wymiarze 2 meczów.
2. Zawodniczka ukarana karą pieniężną nie może występować w spotkaniach pucharowych
do czasu wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki.
3. Żółte kartki otrzymane przez zawodniczki w meczach I etapu Pucharu Polski kobiet
na szczeblu Związków, zostają anulowane na szczeblu centralnym o ile nie wynikają
z nich kary regulaminowe.
4. Kary za żółte lub czerwone kartki zawodniczek drużyn uczestniczących w rozgrywkach I etapu
na szczeblu Związków wykonywane są na szczeblu centralnym.
5. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów
za przewinienie popełnione w rozgrywkach pucharowych, wykonuje się w danych rozgrywkach
pucharowych.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej
liczbie meczów za przewinienie popełnione w rozgrywkach pucharowych, niewykonaną w edycji
rozgrywek pucharowych, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się
w kolejnych edycjach rozgrywek.
7. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami
(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w edycji pucharów, w której popełniono przewinienie

dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnej edycji pucharów; w takim przypadku
zawodniczka zobowiązana jest do wniesienia opłaty w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.

§ 20
1. Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów szczebla centralnego muszą wpłynąć
do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w terminie 48 godzin po zawodach,
przy jednoczesnym złożeniu odpisu protestu do przeciwnika. Do protestu należy dołączyć
potwierdzenie wpłaty, na rachunek PZPN, kaucji protestowej w wysokości określonej
w regulaminie rozgrywek mistrzowskich w której uczestniczy drużyna klubu.
2. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej
PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN
w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu
kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.
§ 21
Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych
na skutek uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego zawodniczka jest członkiem
zgodnie z § 26 pkt 1, 2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej – przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
§ 22
1. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii i nagrań video
obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video
drużyny w strojach klubowych.
2. Organizatorem meczu finałowego jest PZPN i wszelkie prawa komercyjne należą do PZPN.
3. Kluby uczestniczące w meczu finałowym o Puchar Polski kobiet mają obowiązek umieszczenia
naszywek z logotypem Pucharu Polski kobiet zgodnie z Księgą Znaku Reprezentacji Polski w
Piłce Nożnej Kobiet, Ekstraligi, I ligi i Pucharu Polski (logo o wymiarach 7cm x 7cm powinno być
umieszczone na prawym rękawie koszulki dokładnie w połowie wysokości rękawa po zewnętrznej
stronie).
4. Zespoły biorące udział w finale PP kobiet są zobligowane do zapewnienia obecności
I trenera prowadzącego drużynę w danym meczu na organizowanej po zakończeniu zawodów,
konferencji prasowej.
5. Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystywany jest
wizerunek piłkarek i/lub trenerów oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowane przez
telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych według wzoru
wskazanego przez PZPN.
6. Kluby – finaliści Pucharu Polski kobiet mają obowiązek stosować się do wszelkich innych
wytycznych dotyczących procedury i przebiegu ceremonii meczu finałowego określonych
w okólnikach PZPN.
§ 23
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 24
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/121 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek
w Piłce Nożnej na sezon 2018/2019 i następne
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek w Piłce Nożnej
na sezon 2018/2019 i następne w następującym brzmieniu:
REGULAMIN ROZGRYWEK
O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK
W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2018/2019 I NASTĘPNE
§1
Celem rozgrywek jest:
− popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce,
−

podwyższenie poziomu wyszkolenia zawodniczek,

−

wyłonienie Klubowego Mistrza Polski Juniorek w sezonie 2018/2019.
§2

1. Rozgrywki prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Rozgrywki o mistrzostwo Polski juniorek rozgrywa się na podstawie Przepisów Gry
w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN oraz
Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej.
§3
1. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone
w latach 2000-2002 potwierdzone przez macierzysty ZPN i uprawnione do gry w Systemie
Extranet przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
2. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów: ważną legitymację szkolną
ze zdjęciem, dowód osobisty lub paszport.
3. Zobowiązuje się kluby do ścisłego przestrzegania postanowień PZPN w przedmiocie badań
lekarskich. Zawodniczka nie posiadająca aktualnego badania lekarskiego nie może uczestniczyć
w zawodach.
4. Obowiązują indywidualne karty zdrowia z aktualnymi (z ważnymi maksymalnie 6 miesięcy)
badaniami przeprowadzonymi przez uprawnionego lekarza. 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).
5. Na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do
wręczenia sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodniczek.
Dokument musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie
podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy
dostarczyć również potwierdzenie posiadania przez zawodniczki aktualnych badań
lekarskich.
6. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do
protokołu z zawodów.
7. Zawodniczka zmieniająca barwy klubowe w okienku transferowym, może reprezentować barwy
nowego klubu.

§4
Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoje
zawodniczki do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi
zasadami:
a) Jeżeli zawodniczka, brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym
w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć
w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po
zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie
dotyczy zawodniczek występujących na pozycji bramkarki);
b) Udział zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu
rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział
w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry;
c) Jeżeli zawodniczka brała 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 zawodniczek występujących na
pozycji bramkarki).
§5
Sposób prowadzenia rozgrywek na poszczególnych etapach:
Rozgrywki eliminacyjne:
−

w rozgrywkach wezmą udział drużyny, które zgłoszą się do rozgrywek do 30 sierpnia
2018 roku,

−

system rozgrywek w turniejach eliminacyjnych ustali Departament Rozgrywek Krajowych
PZPN po ostatecznym terminie zgłoszeń,

−

zgłoszone drużyny podzielone zostaną na 8 grup eliminacyjnych,

−

turnieje przeprowadzi PZPN po wcześniejszym ustaleniu gospodarza rozgrywek.
Turnieje zarówno eliminacyjne, jak i półfinałowe winny być rozgrywane na 2 boiskach
zweryfikowanych minimum do klasy okręgowej.

−

do rozgrywek półfinałowych awansuje 16 najlepszych drużyn (po dwie z grup
eliminacyjnych),

−

niezwłocznie po zakończeniu turnieju organizator zobowiązany jest przesłać do PZPN
protokoły sędziowskie oraz komunikat końcowy turnieju,

−

PZPN dofinansuje organizatorów ośmiu grup eliminacyjnych w kwocie po 1500 PLN netto.
Wypłata środków nastąpi po wystawieniu stosownego dokumentu księgowego.

Turnieje półfinałowe:
- termin zawodów ustalony zostanie przez PZPN.
- Półfinały zostaną rozegrane w 4 grupach po 4 zespoły. O podziale grup zdecyduje miejsce
zajęte w poprzednim sezonie, jak również klucz geograficzny (np. rozstawione najlepsze zespoły
z poprzedniego sezonu, plus dołączone terytorialnie zespoły).
- PZPN dofinansuje organizatorów czterech grup półfinałowych w kwocie po 1500 PLN netto.
Wypłata środków nastąpi po wystawieniu stosownego dokumentu księgowego.
- Bezpośrednio przed turniejem należy dokonać losowania numerów drużyn. Po każdym meczu
w turnieju należy zarządzić 30 minutową przerwę.
- jeśli w Turnieju Półfinałowym są drużyny z tego samego województwa mają następujące
numery 1-2 i 3-4.

- awans do turnieju finałowego uzyska zwycięzca każdej z grup i zespół z drugiego miejsca.
- do turnieju finałowego może awansować tylko jedna drużyna z danego klubu.
Wówczas zawodniczki z drużyny, która odpadła mogą grać w drużynie zakwalifikowanej do
dalszych gier. W przypadku zajęcia przez drugą drużynę danego klubu miejsca premiowanego
awansem, w finale wystąpi kolejna drużyna z tabeli danej grupy.
Turniej finałowy:
1. Z każdej grupy półfinałowej do turnieju finałowego awansują dwa najlepsze kluby (8 drużyn).
2. Osiem uczestniczących zespołów podzielonych zostaje na dwie grupy jak następuje:
Grupa A:
A1.
pierwsza drużyna z grupy I
A2.
druga drużyna z grupy II
A3.
pierwsza drużyna z grupy III
A4.
druga drużyna z grupy IV
Grupa B:
B1.
druga drużyna z grupy I
B2.
pierwsza drużyna z grupy II
B3.
druga drużyna z grupy III
B4.
pierwsza drużyna z grupy IV.
3. Zespoły w grupach rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” w 6-cio dniowym
turnieju zgodnie z następującym rozkładem:
pierwszy dzień - mecze w grupach: A1-A4 ; A2-A3 ; B1-B4 ; B2-B3 ;
drugi dzień
- mecze w grupach: A4-A3 ; A1-A2 ; B4-B3 ; B1-B2;
trzeci dzień
- przerwa w rozgrywkach;
czwarty dzień - mecze w grupach: A2-A4 ; A3-A1 ; B2-B4 ; B3-B1 ;
piąty dzień
- przerwa w rozgrywkach;
szósty dzień - mecze o miejsca.
4. Zwycięzcy grup spotykają się w meczu o I miejsce, zdobywcy drugich miejsc w grupach grają
mecz o III miejsce w turnieju.
5. Drużyny, które zajmą trzecie i czwarte miejsca w swoich grupach, kończą rozgrywki w turnieju
i wyjeżdżają do domu, zajmując odpowiednio miejsca 5-6 i 7-8.
6. Nagrody
Zespołowe:
a) I miejsce – tytuł Mistrza Polski Juniorek w piłce nożnej, puchar PZPN, medale
w kolorze złotym, koszulki okazjonalne,
b) II miejsce – tytuł Wicemistrza Polski juniorek w piłce nożnej, puchar PZPN, medale
w kolorze srebrnym,
c)

III miejsce – tytuł II Wicemistrza Polski Juniorek, puchar PZPN, medale w kolorze
brązowym,

Indywidualne:)
a) upominki ufundowane przez gospodarza turnieju
Finansowe:
a)
b)
c)

mistrz Polski Juniorek
wicemistrz Polski Juniorek
II wicemistrz Polski Juniorek

25.000 PLN netto
15.000 PLN netto
10.000 PLN netto

Wypłata nagród, o których mowa powyżej nastąpi po wystawieniu przez klub odpowiedniego
dokumentu obciążeniowego.
7. Koszty związane z organizacją turnieju finałowego ponosi PZPN.

§6
Kryteria ustalania kolejności miejsc w Rozgrywkach:
1. W rozgrywkach eliminacyjnych, półfinałowych i turnieju finałowym, przy równej liczbie punktów
uzyskanych przez 2 drużyny, o zajętym miejscu decydują kolejno:
a) liczba punktów zdobyta w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
b) korzystniejsza różnica bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
c)

korzystniejsza różnica bramek we wszystkich rozegranych meczach,

d) większa liczba bramek strzelonych we wszystkich rozegranych meczach,
e) wynik rzutów karnych wykonywanych po meczu, w którym uzyskano wynik remisowy
(drużyny wykonują po 5 rzutów karnych. Jeśli po tym, jak obie drużyny wykonają po 5
rzutów obie drużyny zdobyły tę samą liczbę bramek, wykonywanie rzutów kontynuuje się
aż do momentu, gdy jedna z drużyn uzyska jedną bramkę więcej niż drużyna przeciwna,
przy równej liczbie wykonanych rzutów. Wynik rzutów karnych w takim meczu ma
znaczenie tylko w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwie drużyny sporządza
się dodatkową tabelę, wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się kolejno
zasadami podanymi w punktach a, b, c, d i e.
3. W turnieju finałowym, w meczach, w których musi być wyłoniony zwycięzca, po wyniku
remisowym drużyny wykonują po 5 rzutów karnych. Jeśli po tym, jak obie drużyny wykonają po 5
rzutów obie drużyny zdobyły tę samą liczbę bramek, wykonywanie rzutów kontynuuje się aż do
momentu, gdy jedna z drużyn uzyska jedną bramkę więcej niż drużyna przeciwna, przy równej
liczbie wykonanych rzutów.
§7
Przepisy gry:
1. Klub może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę zawodniczek, ale w turniejach
na poszczególnych ich etapach może występować maksymalnie 18. W turnieju finałowym ekipa
wraz z osobami towarzyszącymi (kierownictwo, inne osoby) może liczyć maksymalnie 22 osoby
(w tym kierowca). Liczba zawodniczek nie może być większa niż 18.
2. Zawodniczki występują w rozgrywkach w drużynie, do której są uprawnione do gry zgodnie
z obowiązującymi przepisami transferowymi.
3. Mecze odbywają się według ogólnie przyjętych przepisów gry w piłkę nożną.
(m.in. drużyny w składach 11-osobowych, mecze rozgrywane na boiskach pełnowymiarowych,
obowiązuje przepis o „spalonym”).
4. Mecze rozgrywane będą piłką nr 5.
5. Zawodniczki rozgrywają mecze w dowolnym obuwiu piłkarskim.
6. Czas gry w turnieju eliminacyjnym i półfinałowym 2 x 20 minut /przerwa do 10 minut/,
natomiast w turnieju finałowym: (w meczach grupowych – 2 x 30 minut, przerwa do 10 minut),
(w meczach finałowych, o 1 i 3 miejsce - 2 x 40 minut /przerwa do 15 minut/.
Ww. ustalenia nie podlegają żadnym zmianom bez zgody PZPN.
7. Mecze rozgrywane na boiskach z nawierzchnią naturalną lub sztuczną – na boiskach
zweryfikowanych prze dany ZPN minimum do rozgrywek klasy okręgowej.
8. Drużyny zobowiązane są do posiadania dwóch kompletów strojów w różnych barwach.
9. Dozwolona jest zmiana 7 zawodniczek (bez prawa powrotu).
10. W turniejach obowiązują kary wynikające z przepisów gry w piłkę nożną (żółte i czerwone
kartki), które pociągają za sobą następujące konsekwencje:
a) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem (żółta kartka) w turnieju nie
może wystąpić w następnym meczu turnieju,
b) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem w meczu (żółta
a konsekwencji czerwona kartka) jest odsunięta od gry w danym meczu,

c)

zawodniczka ukarana napomnieniem w meczu (żółta kartka), a następnie wykluczona
z gry (czerwona kartka) zostanie odsunięta od gry w danym i następnym meczu,

d) zawodniczka wykluczona z gry (czerwona kartka) za faul taktyczny jest odsunięta
od gry w danym i następnym meczu,
e) zawodniczką których drużyny awansowały do turnieju finałowego anuluje się żółte kartki
z turniejów eliminacyjnych,
f)

wysokość kary za wykluczenie z innej przyczyny, uzależniona jest od stopnia
i rodzaju przewinienia. Karę orzeka Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju.

11. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje następująca zasada:
a) w rozgrywkach eliminacyjnych i półfinałowych pierwszą instancją jest Komisja ds. Piłkarstwa
Kobiecego PZPN, a drugą Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN,
b) protesty do pierwszej instancji należy składać najpóźniej 48 godz. po zakończeniu
meczu,
a odwołanie od tych decyzji do drugiej instancji w terminie 3 dni od dnia podjęcia decyzji
w pierwszej instancji,
c)

W turnieju finałowym jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna.

d) Protesty w turnieju finałowym należy składać w terminie 6 godzin od zakończonego
meczu.
e) Wszelkie protesty należy składać w formie pisemnej. Wysokość kaucji protestacyjnej przy
składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie rozgrywek grupowych i finałowych
wynosi 200 zł, a kaucji odwoławczej 400 zł.
f)

Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne.

g) W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
12. O ewentualnych sankcjach w przypadku nie wzięcia udziału w zawodach zdecyduje Komisja
Dyscyplinarna PZPN.
13. Sędziowie na turnieje eliminacyjne, półfinałowe oraz turniej finałowy zostaną wyznaczeni
przez Kolegium Sędziów PZPN.
§8
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki klubowe Mistrzostwa Polski Juniorek
w piłce nożnej objęte są Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa Sportowego Dzieci
i Młodzieży.
§9
W sprawach spornych nie objętych regulaminem decyzje podejmować będzie Komisja
ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN.
§ 10
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

122
Uchwała nr VI/122 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek
Młodszych w Piłce Nożnej na sezon 2018/2019 i następne
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek Młodszych
w Piłce Nożnej na sezon 2018/2019 i następne w następującym brzmieniu:
REGULAMIN ROZGRYWEK
O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH
W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2018/2019 I NASTĘPNE
Rozdział I
Cel i zasady rozgrywek
§1

1. Celem rozgrywek jest:
− popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce,
−

podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek,

−

wyłonienie Klubowego Mistrza Polski Juniorek Młodszych w sezonie 2018/2019.

2. Rozgrywki na szczeblu wojewódzkim prowadzą zainteresowane Związki Piłki Nożnej,
a od szczebla centralnego Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Współzawodnictwo odbywać się będzie wg następującej formuły:
•

Rozgrywki eliminacyjne na szczeblu wojewódzkim:

– runda jesienna sezonu 2018/2019 – 16 Wojewódzkich Lig Juniorek Młodszych prowadzonych
przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wg. regulaminów opracowanych przez te ZPN
i niniejszego regulaminu. System rozgrywek leży w gestii Wojewódzkich ZPN.
– do rozgrywek Makroregionalnej Ligi Juniorek Młodszych w sezonie 2018/2019 awansuje jedna
drużyna z każdego województwa (zwycięzca rozgrywek wojewódzkich),

•

Zasady udziału drużyn w Makroregionalnej Lidze Juniorek Młodszych 2017/2018:

Stawkę 32 zespołów tworzą:
- po 4 najlepsze drużyny z każdego Makroregionu w klasyfikacji końcowej w sezonie 2017/2018;
- 16 zwycięzców rozgrywek eliminacyjnych w danym ZPN w sezonie 2018/2019 (z zastrzeżeniem,
że w rozgrywkach MLJM może występować tylko jedna drużyna danego klubu). W przypadku,
gdy zwycięzcą rozgrywek eliminacyjnych jest zespół, który utrzymał się w rozgrywkach MLJM lub
druga drużyna tego klubu, to awans przysługuje kolejnej drużynie w tabeli rozgrywek
eliminacyjnych danego ZPN.
– w przypadku rezygnacji z udziału w rozgrywkach Makroregionalnej Ligi Juniorek Młodszych
przez drużyny zajmujące miejsca 1-4 w tabeli końcowej po rundzie wiosennej MLJM 2017/2018 prawo udziału w rozgrywkach w sezonie 2018/2019 uzyska kolejna drużyna w tabeli z danego
ZPN;
– po rozegraniu wszystkich meczów Ligi Makroregionalnej, drużyny które zajmą miejsca 5-8
w tabelach poszczególnych grup, otrzymują status drużyn spadkowych i mogą uczestniczyć
w eliminacjach do MLJM na szczeblu wojewódzkim w sezonie 2019/2020 z prawem awansu;

– w przypadku rezygnacji z udziału w rozgrywkach Makroregionalnej Ligi Juniorek Młodszych
przez drużynę lub drużyny zajmujące w tabeli końcowej po rundzie jesiennej Wojewódzkiej Ligi
Juniorek Młodszych miejsce 1, prawo udziału w rozgrywkach Makroregionalnej Ligi Juniorek
Młodszych uzyska drużyna (drużyny) zajmujące kolejne najwyższe miejsce w eliminacjach do
Makroregionalnej Ligi Juniorek Młodszych.
– w przypadku, gdy z danego województwa liczba drużyn, które zrezygnują z udziału
w rozgrywkach Makroregionalnej Ligi Juniorek Młodszych spowoduje, że z danego województwa
udział w rozgrywkach weźmie mniej niż 2 drużyny „wolne” miejsce zostanie rozlosowane
pomiędzy pozostałe Wojewódzkie ZPN z danego makroregionu.
– w przypadku uczestnictwa na szczeblu wojewódzkim dwóch i więcej drużyn z tego samego
klubu, tylko jedna z nich może się zakwalifikować do MLJM. Zawodniczki drużyny/drużyn,
która/które odpadła/odpadły, mogą grać w drużynie zakwalifikowanej.
– w przypadku zajęcia przez drugą drużynę danego klubu miejsca premiowanego awansem,
w MLJM wystąpi kolejna drużyna z tabeli danej grupy.
- pozostałe zespoły z lig wojewódzkich, które nie awansowały do Ligi Makroregionalnej, w rundzie
wiosennej biorą udział w rozgrywkach zgodnie z regulaminem rozgrywek w danym ZPN -nie.

•

Makroregionalna Liga Juniorek Młodszych (U16)

Grupa A: 4 województwa - 8 zespołów: Wielkopolskie, Lubuskie, Zachodniopomorskie,
Pomorskie
Grupa B: 4 województwa - 8 zespołów: Warmińsko-Mazurskie, Mazowieckie, Kujawsko
-Pomorskie, Podlaskie
Grupa C: 4 województwa - 8 zespołów: Dolnośląskie, Śląskie, Opolskie, Łódzkie
Grupa D: 4 województwa - 8 zespołów: Podkarpackie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Małopolskie
−
−

−

wystąpią w niej 32 drużyny;
przeprowadzone zostaną systemem jednorundowym – runda wiosenna w terminach
ustalonych przez PZPN;
rozgrywki makroregionalne winny zakończyć się do 5 maja 2019 roku;
do dalszych rozgrywek pucharowych awans uzyskują po 2 drużyny z każdej
grupy (A, B, C, D);
czas gry na wszystkich etapach szczebla centralnego wynosi 2x40 minut.

•

Rozgrywki ćwierćfinałowe:

−

wystąpi w nich 8 drużyn;

−

przeprowadzone zostaną systemem pucharowym;

−

pary ćwierćfinałowe utworzą zwycięzcy grup makroregionów z dolosowanymi drużynami
z drugich miejsc. Każda z par ćwierćfinałowych rozegra jedno spotkanie na neutralnym
terenie o awans do półfinału;

−

Każdy zwycięzca otrzyma w drodze losowania numer od 1 do 4, a do nich zostaną
dolosowane drużyny z drugich miejsc w rozgrywkach makroregionalnych;

−

Formalnymi gospodarzami
makroregionalnych.

•

Rozgrywki półfinałowe:

−
−

−

meczów

ćwierćfinałowych

będą

Mecze półfinałowe zostaną rozegrane według poniższego schematu:
1. Zwycięzca pary 1 - Zwycięzca pary 2
2. Zwycięzca pary 3 - Zwycięzca pary 4

zwycięzcy

grup

−
−
−

Zwycięzcy meczów półfinałowych rozegrają mecz finałowy o Mistrzostwo Polski Juniorek
Młodszych na neutralnym boisku;
Formalny gospodarz finału zostanie wyłoniony w drodze losowania;
Przegrani z meczów półfinałowych zdobędą tytuł II wicemistrza Polski Juniorek
Młodszych.

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych:
− 1 miejsce - Mistrz Polski Juniorek Młodszych U-16
− 2 miejsce - Wicemistrz Polski Juniorek Młodszych U-16
− 3 miejsce - II Wicemistrz Polski Juniorek Młodszych U-16 (przegrani z meczów
półfinałowych)
− Przegrani w meczach ćwierćfinałowych MPJM miejsca 5-8
− Miejsca 3 i 4 w MLJM 9-16
− Miejsca 5 i 6 w MLJM 17-24
− Miejsca 7 i 8 w MLJM 25-32
§2
Rozgrywki pierwszego etapu zostaną przeprowadzone w 16 Wojewódzkich Związkach Piłki
Nożnej, które niezwłocznie po zakończeniu eliminacji obowiązane są do przesłania do
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN informacji o zwycięzcy. Należy również przesłać do
DRK PZPN wykaz żółtych i czerwonych kartek.
Rozdział II
Postanowienia ogólne
§3
1. Rozgrywki o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek Młodszych przeprowadza się na podstawie
przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi
postanowieniami PZPN oraz Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej.
2. Rozgrywki, w szczególności prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu
i terminarza rozgrywek oraz w oparciu o:
– Przepisy Gry w piłkę nożną;
– Uchwałę Zarządu PZPN z dni 3 i 7.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną
(z późniejszymi zmianami);
– Uchwałę nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej;
– Regulamin Dyscyplinarny PZPN;
– Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 roku (z późniejszymi
zmianami);
3. Zmiana przynależności klubowej zawodniczek w Makroregionalnej Lidze Juniorek Młodszych
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 rundy wiosennej.
Rozdział III
Boiska
§4
Mecze winny być rozgrywane na boiskach trawiastych lub sztucznych zweryfikowanych do
minimum kl. okręgowej.
§5
1. Protokół weryfikacji boiska powinien znajdować się w szatni sędziowskiej. Drugi egzemplarz
protokołu, przechowuje w swoich aktach właściwy terenowo Związek Piłki Nożnej, a trzeci

egzemplarz klub przesyła do Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki danej grupy.
2. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub - gospodarz zawodów
wpisany do terminarza na pierwszym miejscu.
3. 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 niezastosowania 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 wyniku meczu bądź
wyznaczenia nowego terminu należy do organu prowadzącego rozgrywki.
4. 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. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska
i z winy którego zawody nie odbyły się – ponosi konsekwencje dyscyplinarne i regulaminowe
określone przepisami związkowymi.
5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody
uniemożliwiającej rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek
przenieść zawody na inny stadion spełniający wymogi regulaminowe.
Rozdział IV
Regulamin Rozgrywek
§6
1. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone
w latach 2003-2005.
2. Rozgrywki Makroregionalnej Ligi Juniorek Młodszych prowadzone będą w systemie Extranet.
Za pośrednictwem niniejszego systemu prowadzone będą: terminarz, wyniki i tabele zawodów,
rejestracja zawodniczek, wypełnianie sprawozdań sędziowskich i ewidencja kar. Zawodniczki
biorące udział w rozgrywkach winny być potwierdzone do klubu w systemie Extranet przez
właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnione przez PZPN. Każdy klub
będzie odpowiedzialny za prawidłowość danych personalnych i sportowych zgłaszanych
zawodniczek.
3. Do wniosku o potwierdzenie i uprawnienie zawodniczek o statusie amatorek, winna być
dołączona deklaracja gry amatora, natomiast w przypadku zawodniczek profesjonalnych
– kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej.
4. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów tożsamości: ważną legitymację
szkolną ze zdjęciem, dowód osobisty lub paszport.
5. Zawodniczki wpisane do protokołu sędziowskiego z zawodów, muszą posiadać aktualne
badania lekarskie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy, licząc od daty
badania, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008
roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
6. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do
wręczenia sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodniczek,
wypełnionego w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana
i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych
ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy dostarczyć również potwierdzenie posiadania
przez zawodników aktualnych badań lekarskich.
7. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do
protokołu
z zawodów.
8. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodniczek niż 11, jednak nie mniejszą
niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodniczek jedynie zawodniczkami, które
są wpisane do składu w protokole z zawodów.
9. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział
w zawodach, zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument
tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami,
w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.

10. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje
wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu
zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.
11. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów
w systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania.
12. W przypadku udziału klubu, zarówno w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski Juniorek
Młodszych jak i Mistrzostwo Polski Juniorek, zawodniczka może brać udział tylko w rozgrywkach
w jednej kategorii wiekowej.
§7
Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera, bądź
instruktora posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską.
§8
1. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoje
zawodniczki do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi
zasadami:
a) Jeżeli zawodniczka, brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym
w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć
w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po
zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie
dotyczy zawodniczek występujących na pozycji bramkarki);
b) Udział zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu
rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział
w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry;
c) Jeżeli zawodniczka brała 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 zawodniczek występujących
na pozycji bramkarki).
§9
1. Każda drużyna ma prawo zgłoszenia do rozgrywek dowolnej liczby zawodniczek.
2. Mecze odbywają się według ogólnie przyjętych przepisów gry w piłkę nożną. (m.in. drużyny
w składach 11-osobowych, mecze rozgrywane na boiskach pełnowymiarowych, obowiązuje
przepis o „spalonym”).
3. Do każdych zawodów może być zgłoszonych max. 18 zawodniczek.
4. Proponuje się wpisywanie do protokołu sędziowskiego oraz przydzielenie stałych numerów dla
18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę, w rubryce sprawozdania
sędziowskiego (L.p.) powinni być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane
zgodnie z zapisem w protokole.
5. Na ławce rezerwowych poza 7 zawodniczkami rezerwowymi może przebywać maksymalnie
jeszcze 7 osób funkcyjnych. Obowiązek kontroli osób zasiadających na ławkach rezerwowych
spoczywa na sędziach zawodów.
6. Zawodniczka wykluczona z gry oraz trener lub inna osoba funkcyjna usunięta przez sędziego
w czasie zawodów nie może dalej przebywać na ławce rezerwowych.
7. W czasie meczu drużyna ma prawo do dokonania 7 zmian zawodniczek (w tym bramkarki) bez
prawa ich powrotu do gry po dokonaniu zmiany.
8. Zawodniczki mogą rozgrywać spotkania w dowolnym obuwiu (wkręty lub lanki), spełniające
wymogi przepisów gry w piłkę nożną.
9. Każda zawodniczka podczas gry musi posiadać ochraniacze.
10. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.
11. Drużyny zobowiązane są do posiadania dwóch kompletów strojów w różnych kolorach.

12. Czas trwania zawodów w rozgrywkach na szczeblu centralnym wynosi 2 x 40 min z przerwą
do 15 minut.
§ 10
Podczas rozgrywek o klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek Młodszych obowiązują następujące
zasady punktowania:
• za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 pkt,
• za mecz nierozstrzygnięty (remis) 1 pkt,
• za przegraną 0 pkt.
§ 11
Kryteria ustalania kolejności miejsc w tabeli Makroregionalnej Lidze Juniorek Młodszych:
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, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego
cyklu rozgrywek,
d) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego
cyklu,
e) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące
pierwsze i drugie miejsce w tabeli lub zespoły, których kolejność decyduje o spadku, stosuje się
wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c.
2. przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi
w punktach a, b, c, d i e.
3. W przypadku uzyskania wyniku remisowego w spotkaniach, w których musi zostać wyłoniony
zwycięzca (ćwierćfinały, półfinały, finał) sędzia zarządza wykonywanie serii rzutów karnych
wg. ogólnie obowiązujących przepisów gry.
§ 12
1. Zawody mistrzowskie na poziomie wojewódzkim rozgrywane są w terminach i godzinach
wyznaczonych przez właściwą komórkę organizacyjną danego ZPN prowadzącego rozgrywki
i podanych zainteresowanym klubom w oficjalnym terminarzu.
2. W rozgrywkach szczebla centralnego obowiązuje terminarz ustalony przez Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN. Jakiekolwiek zmiany terminów spotkań w ramach MLJM mogą
mieć miejsce jedynie za zgodą DRK PZPN.
3. Termin i godzina ostatnich dwóch kolejek ligi jest obligatoryjny i nie ulega zmianie.
4. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zawodów,
obowiązani są wskazać w Systemie Extranet dokładny termin (data i godzina) oraz miejsce
rozegrania meczu danej kolejki. Za niedopełnienie ww. obowiązków zostaną nałożone kary
dyscyplinarne zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
5. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać
w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.
6. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem Systemu Extranet, zgody przeciwnika
i PZPN.

7. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody
uniemożliwiającej rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek
przenieść zawody na inny stadion spełniający wymogi regulaminowe.
8. Zawody w ramach Makroregionalnej Ligi Juniorek Młodszych mogą się rozpocząć najwcześniej
o godzinie 11:00.
9. Powołanie co najmniej dwóch i więcej zawodniczek jednego klubu do jakiejkolwiek
reprezentacji (PZPN, ZPN) względnie na zgrupowanie szkoleniowe poprzedzające ich udział
w oficjalnych zawodach, może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin na wniosek
zainteresowanego klubu.
10. Powołanie do drużyny seniorskiej danego klubu zawodniczek 15-letnich uprawnionych do
przedmiotowych rozgrywek, nie może być powodem do przełożenia zawodów w ramach
klubowych Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych na inny termin – na wniosek zainteresowanego
klubu.
Rozdział V
Sędziowie
§ 13
1. W rozgrywkach o klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek Młodszych obsadę sędziowską
wyznacza:
- w eliminacjach wojewódzkich: właściwy organ Związku prowadzącego rozgrywki;
- na szczeblu centralnym: Kolegium Sędziów PZPN
2. 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) protokoły 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) aktualne karty zawodnicze lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienie do gry
określone przez organ prowadzący rozgrywki,
d) aktualną licencję trenerską.
3. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na
zawodach i odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej
pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu
pomocy).
4. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, to przybyłym sędziom
przysługuje zwrot kosztów podróży i diet oraz 50 % ekwiwalentu.
Rozdział VI
Finansowanie rozgrywek
§ 14
1. Drużyny biorą udział w rozgrywkach na koszt własny.
2. Drużyny biorące udział w rozgrywkach o klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek Młodszych
w rundzie wiosennej sezonu piłkarskiego 2017/2018 otrzymają z PZPN dofinansowanie w kwocie
8 000 zł (osiem tysięcy) netto.
3. Kwota dofinansowania, o której mowa w pkt 2 zostanie przekazana klubom, których drużyny
przystąpią do rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorek Młodszych w rundzie wiosennej sezonu
2016/2017. Wypłata środków nastąpi po wystawieniu przez klub stosownego dokumentu
obciążeniowego.
4. Dofinansowanie klub musi przeznaczyć na sfinansowanie udziału drużyny w rozgrywkach
o klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek Młodszych, w szczególności na koszty związane
z organizacją meczów: (przejazdy, wyżywienie itp.), zakup sprzętu.
5. W przypadku niestawienia się drużyny do zawodów w ramach Makroregionalnej Ligi
Juniorek Młodszych, klub zostanie ukarany karą finansową w wysokości 1500 PLN.
6. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy dwóch wyznaczonych
spotkań poniesie karę finansową w wysokości 3.000 PLN.

7. Klub, którego drużyna wycofa się z rozgrywek przed ich zakończeniem, zobowiązany będzie
do zwrotu całej kwoty dofinansowania.
8. Ewentualne zasady oraz wysokość dofinansowania udziału klubów w ćwierćfinałach,
półfinałach i finałach zostaną ustalone przez PZPN i przesłane do klubów w stosownych
okólnikach.
Rozdział VII
Obowiązki Gospodarza Zawodów
§ 15
1. Organizator zawodów jest zobowiązany do przestrzegania wymogów określonych w Ustawie
z dnia 20 marca 2009 roku o Bezpieczeństwie Imprez Masowych oraz przepisów związkowych
z zakresu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.
2. Organizator zawodów odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku i spokoju publicznego na
widowni i obiekcie, na którym rozgrywane są zawody: przed ich rozpoczęciem, w czasie ich
trwania i po ich zakończeniu. Organizator zawodów musi zabezpieczyć niezbędną ilość służb
porządkowych i informacyjnych odpowiednio oznakowanych. Wykaz porządkowych powinien być
wręczony sędziemu przed rozpoczęciem zawodów.
3. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie
stadionu zobowiązany jest do:
a) zapewnienia dla uczestników spotkania pomocy medycznej podczas całego czasu
trwania meczu,
b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,
c) zapewnienia odpowiednich miejsc dla widzów,
d) kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne,
szatnie, bufety),
e) zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej, w tym noszy wraz obsługą,
f) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych.

Rozdział VIII
Opieka Lekarska
§ 16
Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej
w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia
wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją na zawodach przedstawiciel
opieki medycznej – potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem
na załączniku do zawodów, który składa sędziemu zawodów.
Rozdział IX
Sprawy Dyscyplinarne
§ 17
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców oraz
sędziów, obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym
PZPN oraz niniejszym Regulaminie.
2. Karze podlega również klub, którego kibice (gospodarzy lub gości) dopuścili się naruszenia
porządku.
3. Kluby obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych,
szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek
należy prowadzić oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej.
4. Napomnienia (żółte kartki) otrzymane w trakcie eliminacji wojewódzkich Juniorek Młodszych
przez zawodniczki drużyn, które uzyskały awans do Ligi Makroregionalnej są anulowane.
Natomiast kary dyscyplinarne wymierzone ilością meczów za przewinienia popełnione w tych
rozgrywkach muszą być wykonane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
5. W meczach mistrzowskich szczebla centralnego obowiązują kary wynikające z przepisów gry
w piłkę nożną (żółte i czerwone kartki), które pociągają za sobą następujące konsekwencje:

a) zawodniczka, która została ukarana trzecim napomnieniem (żółta kartka) w sezonie
nie może wystąpić w następnym meczu,
b) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem w meczu (żółta, a konsekwencji
czerwona kartka) jest odsunięta od gry w danym meczu,
c) zawodniczka ukarana napomnieniem w meczu (żółta kartka), a następnie wykluczona
z gry (czerwona kartka) zostanie odsunięta od gry w danym i następnym meczu,
d) zawodniczka wykluczona z gry (czerwona kartka) za faul taktyczny jest odsunięta
od gry w danym oraz kolejnym meczu,
e) zawodniczkom, których drużyny awansowały do meczów ćwierćfinałowych, anuluje się
żółte kartki z rozgrywek makroregionalnych,
f) wysokość kary za wykluczenie z innej przyczyny, uzależniona jest od stopnia i rodzaju
przewinienia. Karę orzeka Komisja Dyscyplinarna PZPN.
6. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a niewykonana w danej rundzie (sezonie)
zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji
rozgrywek.
Rozdział X
Protesty i odwołania
§ 18
1. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje następująca zasada:
a) w rozgrywkach eliminacyjnych pierwszą instancją jest Wydział Gier/Komisja
ds. Rozgrywek danego ZPN, a drugą Komisja Odwoławcza ZPN prowadzącego
rozgrywki,
b) W rozgrywkach makroregionalnych oraz meczach ćwierćfinałowych, półfinałowych
i w finale pierwszą instancją jest Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego, a drugą Komisja
ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN,
c) protesty do pierwszej instancji należy składać najpóźniej 48 godz. po zakończeniu
meczu, a odwołanie od tych decyzji do drugiej instancji w terminie 3 dni od dnia podjęcia
decyzji w pierwszej instancji,
d) wszelkie protesty należy składać w formie pisemnej. Wysokość kaucji protestacyjnej przy
składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie wynosi 500 zł,
e) Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne.
f) W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
Rozdział XI
Nagrody rzeczowe
§ 19
1. Drużyna, która zdobędzie Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek Młodszych otrzyma Puchar
PZPN, oraz koszulki PZPN i pamiątkowe medale w kolorze złotym (wszystko po 26 sztuk).
2. Drużyna, która zdobędzie Klubowe Wicemistrzostwo Polski Juniorek Młodszych otrzyma
Puchar PZPN oraz pamiątkowe medale w kolorze srebrnym (po 26 sztuk).
3. Drużyny, która zajmą trzecie miejsce Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych (dwie przegrane
drużyny z meczów półfinałowych) otrzymują Puchar PZPN oraz pamiątkowe medale w kolorze
brązowym (po 26 sztuk).
Rozdział XII
Nagrody finansowe
§ 20
Ustala się następujące wysokości nagród dla trzech najlepszych drużyn klubowych Mistrzostw
Polski Juniorek Młodszych:
- mistrz Polski Juniorek Młodszych
20 000 PLN netto
- wicemistrz Polski Juniorek Młodszych
12 000 PLN netto
- III-IV miejsce
po 8000 PLN netto
Wypłata nagród o których mowa, nastąpi po wystawieniu przez klub stosownego dokumentu
obciążeniowego.

Rozdział XIII
Postanowienia końcowe
§ 21
1. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki rozgrywki o Klubowe Mistrzostwo Polski
Juniorek Młodszych w piłce nożnej objęte są Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży.
2. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany
w niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem zmian wynikających z Uchwał Zarządu PZPN, podjętych
po uchwaleniu Regulaminu.
3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie poprzez
stosowne Uchwały Zarządu PZPN.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/123 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Międzywojewódzkie Mistrzostwo
Młodziczek w Piłce Nożnej na sezon 2018/2019 i następne
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Klubowe Międzywojewódzkie Mistrzostwo Młodziczek
w Piłce Nożnej na sezon 2018/2019 i następne w następującym brzmieniu:
REGULAMIN ROZGRYWEK
O KLUBOWE MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWO MŁODZICZEK
W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2018/2019 I NASTĘPNE
§1
Celem rozgrywek jest:
− popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce,
−

podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek,

−

sportowa rywalizacja drużyn dziewcząt na terenie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej –
liga wojewódzka,

−

wyłonienie najlepszej klubowej drużyny Młodziczek w Polsce w sezonie 2018/2019
(zawodniczki r. 2006-2008).
§2

1. Rozgrywki wojewódzkie prowadzą: Komisje ds. Rozgrywek/Komisje ds. Piłkarstwa Kobiecego
w danym ZPN. Półfinały oraz turniej finałowy prowadzone są przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN.
2. Rozgrywki o Klubowe Międzywojewódzkie Mistrzostwo Młodziczek prowadzone są na
podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi
postanowieniami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Termin zgłoszenia do rozgrywek ustalają we własnym zakresie Wojewódzkie Związki Piłki
Nożnej.
§3
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w zależności od ilości zgłoszonych drużyn:
a)
eliminacje wojewódzkie na szczeblu ZPN:
- dowolny system rozgrywek (liga wojewódzka bądź minimum 4-6 turniejów)
- regulamin ustalony przez dany ZPN (liczba zawodniczek, czas gry, wymiary boiska itd.)
- zakończenie rozgrywek do 30 listopada 2018 r.
b)

turniej strefowy, półfinałowy i finałowy (szczebel centralny) – kwiecień, maj i czerwiec 2018 r.

Rozgrywki na szczeblu centralnym rozgrywane są w jednolitej formule w każdym ZPN,
tj.:- mecze rozgrywane w składach 9-osobowych (1+8) na boiskach trawiastych lub ze sztuczną
nawierzchnią. Pole gry musi mieć kształt prostokąta .Wyznaczone na boisku ligowym przyjmuje
rozmiary pomiędzy polami karnymi: - długość: 65-73 m, - szerokość: 55-68 m. Pole karne
- 18,32 x 9 m. Rzut z rogu – punkt środkowy pomiędzy linią boczną a linią pola karnego. Bramki
5x2 ustawione na 16-stce.
§4
1. W każdym etapie MMM mogą brać udział wyłącznie zawodniczki potwierdzone
i uprawnione do rozgrywek eliminacyjnych na szczeblu wojewódzkim w systemie Extranet
przez właściwy Związek Piłki Nożnej.
2. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów: ważną legitymację szkolną
ze zdjęciem, dowód osobisty lub paszport.

3. Zobowiązuje się kluby do ścisłego przestrzegania postanowień PZPN w przedmiocie badań
lekarskich. Zawodniczka nie posiadająca aktualnego badania lekarskiego nie może uczestniczyć
w zawodach.
4. Obowiązują indywidualne karty zdrowia z aktualnymi (z ważnymi maksymalnie 6 miesięcy)
badaniami przeprowadzonymi przez uprawnionego lekarza. 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).
5. Na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do
wręczenia sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodniczek.
Dokument musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie
podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy
dostarczyć również potwierdzenie posiadania przez zawodniczki aktualnych badań
lekarskich.
6. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do
protokołu z zawodów.
§5

a)

b)

c)

d)

e)

Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoje
zawodniczki do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi
zasadami:
Jeżeli zawodniczka, brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym
w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w
spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po
zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie
dotyczy zawodniczek występujących na pozycji bramkarki);
Udział zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu
rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział
w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry;
Jeżeli zawodniczka brała 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 zawodniczek występujących na
pozycji bramkarki);
Zawodniczka 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 zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach
młodzieżowych);
Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodniczka może uczestniczyć
w rozgrywkach klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpiła
w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie
niższej klasy (przepis ten nie dotyczy zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach
młodzieżowych).
§6

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w czterech etapach:
- rozgrywki eliminacyjne na szczeblu wojewódzkim (zostaną rozegrane do 31 marca 2018).
W rozgrywkach wezmą udział drużyny, które zgłoszą się do macierzystego Związku Piłki Nożnej
w terminie do 31 sierpnia 2017 roku,
- turniej strefowy
- turnieje półfinałowe
- turniej finałowy
§7
Sposób prowadzenia rozgrywek na poszczególnych etapach:
1. eliminacje wojewódzkie:

System gier eliminacyjnych do wyłonienia najlepszych 2 drużyn w województwie ustala dany ZPN
(liga wojewódzka bądź turnieje) w zależności od liczby drużyn. Wymogiem obligatoryjnym jest
przeprowadzenie co najmniej 4 turniejów.
2. rozgrywki szczebla centralnego
Rozgrywki strefowe (międzywojewódzkie):
W rozgrywkach strefowych biorą udział 32 drużyny (po 2 najlepsze z danej ligi wojewódzkiej)
Drużyny podzielone na 4 grupy półfinałowe po 8 zespołów, jak następuje:
Grupa I: Wielkopolski ZPN, Zachodniopomorski ZPN, Pomorski ZPN, Lubuski ZPN
Podgrupa A:
1 miejsce z Wielkopolskiego ZPN, 2 miejsce Zachodniopomorskiego ZPN, 1 miejsce
z Pomorskiego ZPN, 2 miejsce z Lubuskiego ZPN
Podgrupa B:
2 miejsce z Wielkopolskiego ZPN, 1 miejsce z Zachodniopomorskiego ZPN, 2 miejsce
z Pomorskiego ZPN, 1 miejsce z Lubuskiego ZPN
Grupa II: Mazowiecki ZPN, Warmińsko-Mazurski ZPN, Podlaski ZPN, Kujawsko-Pomorski ZPN
Podgrupa A:
1 miejsce z Mazowieckiego ZPN, 2 miejsce z Warmińsko-Mazurskiego ZPN, 1 miejsce
z Podlaskiego ZPN, 2 miejsce z Kujawsko-Pomorskiego
Podgrupa B:
2 miejsce z Mazowieckiego ZPN, 1 miejsce z Warmińsko-Mazurskiego ZPN, 2 miejsce
z Podlaskiego ZPN, 1 miejsce z Kujawsko-Pomorskiego ZPN.

Grupa III: Śląski ZPN, Łódzki ZPN, Dolnośląski ZPN, Opolski ZPN
Podgrupa A:
1 miejsce ze Śląskiego ZPN, 2 miejsce z Łódzkiego ZPN, 1 miejsce z Dolnośląskiego ZPN,
2 miejsce z Opolskiego ZPN
Podgrupa B:
2 miejsce ze Śląskiego ZPN, 1 miejsce z Łódzkiego ZPN, 2 miejsce z Dolnośląskiego ZPN,
1 miejsce z Opolskiego ZPN
Grupa IV: Małopolski ZPN, Lubelski ZPN, Podkarpacki ZPN, Świętokrzyski ZPN
Podgrupa A:
1 miejsce z Małopolskiego ZPN, 2 miejsce z Lubelskiego ZPN, 1 miejsce z Podkarpackiego
ZPN, 2 miejsce ze Świętokrzyskiego ZPN.
Podgrupa B:
2 miejsce z Małopolskiego ZPN, 1 miejsce z Lubelskiego ZPN, 2 miejsce z Podkarpackiego
ZPN, 1 miejsce ze Świętokrzyskiego ZPN
Gospodarzami turniejów strefowych będą klubu reprezentujące dany ZPN oznaczone pogrubioną
czcionką.
Zespoły z miejsc 1 i 2 z każdej z podgrup awansują do turnieju półfinałowego.
Zespoły z miejsc 3 zostaną sklasyfikowane we współzawodnictwie na miejscach 17-23
Drużyny z miejsc 4 zostaną sklasyfikowane we współzawodnictwie na miejscach 24-32.

PZPN dofinansuje udział 32 zespołów w etapie strefowym w kwocie po 1000 PLN netto. Wypłata
środków nastąpi po wystawieniu stosownego dokumentu obciążeniowego.
3.

Rozgrywki półfinałowe:
− wystąpi w nich 16 drużyn,
−

przeprowadzone zostaną systemem turniejowym,

−

drużyny zostaną podzielone na 4 grupy po 4 drużyny (w każdej grupie po 2 zespoły
z dwóch podgrup rozgrywek strefowych) według następującego „klucza”:

Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4

2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy

A,
B,
A,
B,
A,
B,
A,
B.

−

gospodarzy turniejów ustali DRK PZPN (zgłoszenia do organizacji należy przesyłać do
PZPN). Zobowiązuje się do rozgrywania turnieju na 2 boiskach naturalnych bądź
sztucznych zweryfikowanych minimum do klasy Okręgowej.

−

turnieje odbywają się systemem „każdy z każdym”, według następującej kolejności
meczów: 1-4, 2-3, 4-3, 1-2, 2-4, 3-1 (bezpośrednio przed turniejem należy dokonać
losowania numerów drużyn). Po 2 i 4 meczu w turnieju należy zarządzić 20 minutową
przerwę,

−

jeżeli w ROZGRYWKACH SĄ DRUŻYNY Z TEJ SAMEJ STREFY TO MAJĄ NASTĘPUJĄCE
NUMERY: 1 – 2 i 3 – 4.

−

Zespoły z miejsc 1 i 2 z każdej z grup awansują do turnieju finałowego.
Zespoły z miejsc 3 zostaną sklasyfikowane we współzawodnictwie na miejscach 9-12
Drużyny z miejsc 4 zostaną sklasyfikowane we współzawodnictwie na miejscach 13-16
Do turnieju finałowego może awansować tylko jedna drużyna z danego klubu. Wówczas
zawodniczki z drużyny, która odpadła mogą grać w drużynie zakwalifikowanej do dalszych gier.
W przypadku zajęcia przez drugą drużynę danego klubu miejsca premiowanego awansem,
w finale wystąpi kolejna drużyna z tabeli danej grupy.
- PZPN dofinansuje udział 16 zespołów w półfinałach w kwocie po 1000 PLN netto. Wypłata
środków nastąpi po wystawieniu stosownego dokumentu obciążeniowego.
4. Turniej finałowy
- Z każdej grupy półfinałowej do turnieju finałowego awansują po 2 najlepsze drużyny
(8 drużyn).
- miejsce i termin rozegrania turnieju ustali Departament Rozgrywek Krajowych PZPN
- PZPN dofinansuje udział ośmiu najlepszych drużyn w turnieju finałowym w kwocie po 1500 PLN
netto. Wypłata środków nastąpi po wystawieniu przez klub stosownego dokumentu
obciążeniowego.
- Turniej Finałowy finansowany jest przez PZPN.
- System gier: Osiem uczestniczących zespołów podzielonych zostaje na dwie grupy jak
następuje:
Grupa A:
A1.
A2.

pierwsza drużyna z grupy I
druga drużyna z grupy II

pierwsza drużyna z grupy III
druga drużyna z grupy IV

A3.
A4.

Grupa B:
B1.
druga drużyna z grupy I
B2.
pierwsza drużyna z grupy II
B3.
druga drużyna z grupy III
B4.
pierwsza drużyna z grupy IV.

1. Zespoły w grupach rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” w 4-dniowym turnieju
zgodnie z następującym rozkładem:
pierwszy dzień - przyjazd uczestników
drugi dzień – rano mecze w grupach: A1-A4; A2-A3; B1-B4; B2-B3;
-po południu mecze w grupach: A4-A3; A1-A2; B4-B3; B1-B2;
trzeci dzień – rano ostatnie mecze w grupach: A2-A4; A3-A1; B2-B4; B3-B1;
po południu mecze półfinałowe:
drużyny, które zajmą miejsca 1 i 2 awansują do meczów półfinałowych,
natomiast drużyny z miejsc 3 i 4 będą rywalizowały o miejsca 5 - 8 według programu:
Zwycięzca grupy A (C1) - drużyna z II miejsca grupy B (C2)
Zwycięzca grupy B (C3) - drużyna z II miejsca grupy A (C4)
Drużyna z III miejsca grupy A (D1) - drużyna z IV miejsca grupy B (D2)
Drużyna z III miejsca grupy B (D3) - drużyna z IV miejsca grupy A (D4)

czwarty dzień:
mecze finałowe:
Mecz o VII miejsce (przegrany z meczu D1/D2 – przegrany meczu D3/D4)
Mecz o V miejsce (zwycięzca meczu D1/D2 – zwycięzca meczu D3/D4)
Mecz o III miejsce (przegrany z meczu C1/C2 – przegrany z meczu C3/C4)
Mecz o I miejsce (zwycięzca meczu C1/C2 – zwycięzca meczu C3/C4)
§8
1. W turniejach półfinałowych o ewentualnych nagrodach decyduje gospodarz zawodów.
2. Nagrody dla klubów oraz indywidualne w turnieju finałowym zapewnia PZPN.
§9
Kryteria ustalania kolejności miejsc w rozgrywkach:

1.

W rozgrywkach eliminacyjnych, strefowych, półfinałowych i turnieju finałowym, przy równej
liczbie punktów uzyskanych przez 2 drużyny, o zajętym miejscu decydują kolejno:
a) liczba punktów zdobyta w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami;
b) korzystniejsza różnica bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami;
c)

korzystniejsza różnica bramek we wszystkich rozegranych meczach;

d) większa liczba bramek strzelonych we wszystkich rozegranych meczach;
e) wynik rzutów karnych wykonywanych po meczu w grupie, w której uzyskano wynik
remisowy. Jeśli po tym, jak obie drużyny wykonają po 5 rzutów obie drużyny zdobyły tę
samą liczbę bramek, wykonywanie rzutów kontynuuje się aż do momentu, gdy jedna

z drużyn uzyska jedną bramkę więcej niż drużyna przeciwna, przy równej liczbie
wykonanych rzutów;
f)

wynik rzutów karnych w takim meczu ma znaczenie tylko w przypadku uzyskania równej
ilości punktów przez dwie drużyny.

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż 2 drużyny sporządza
się dodatkową tabelę, wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się kolejno
zasadami podanymi w punktach a, b, c, d, e.
3. W turnieju finałowym, w meczach, w których musi być wyłoniony zwycięzca, po wyniku
remisowym drużyny wykonują po 5 rzutów karnych. Jeśli po tym, jak obie drużyny wykonają po 5
rzutów obie drużyny zdobyły tę samą liczbę bramek, wykonywanie rzutów kontynuuje się aż do
momentu, gdy jedna z drużyn uzyska jedną bramkę więcej niż drużyna przeciwna, przy równej
liczbie wykonanych rzutów.
§ 10
Przepisy gry:
1. Zespół może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę zawodniczek, ale w meczach
na poszczególnych etapach może występować maksymalnie 14. W turnieju finałowym PZPN
finansuje pobyt 18 osób każdej zakwalifikowanej drużyny (14 zawodniczek + 4 osoby ze sztabu
włącznie z kierowcą).
2. Mecze rozgrywane w składach 9-osobowych (1+8).
3. Obowiązuje przepis o „spalonym”.
4. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.
5. Drużyny muszą posiadać 2 komplety różniących się kolorami strojów.
6. Zawodniczki rozgrywają mecze w butach lankach tzn. z „laną” podeszwą .
7. Obowiązują ochraniacze piłkarskie.
8. Czas gry: w rozgrywkach wojewódzkich czas gry ustala dany ZPN.
W rozgrywkach strefowych oraz półfinałowych czas gry wynosi 2x15 minut.
Dodatkowo, po każdym meczu obowiązuje 30-minutowa przerwa.
Czas gry w turnieju finałowym wynosi 2 x 20 minut.
9. Organizator półfinałów zobowiązany jest do podania informacji, gdzie rozgrywane będą mecze
do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 14 dni przed ich planowanym
rozpoczęciem.
10. Dozwolona jest dowolna liczba zmian zawodniczek, tzw. zmiany powrotne w strefie
technicznej boiska.
11. Obowiązują wykluczenia czasowe z gry w celach wychowawczych na okres 2 minut,
kolejnych 2 minut oraz wykluczenie z meczu.
12. Wykluczenie za faul taktyczny powoduje odsunięcie od gry w danym meczu, natomiast
wysokość kar za wykluczenia z innej przyczyny uzależniona jest od stopnia i rodzaju
przewinienia.
13. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje następująca zasada:
a) na szczeblu wojewódzkim rozgrywek pierwszą instancją jest Komisja ds. Rozgrywek
/Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego ZPN, a drugą Komisja Odwoławcza ZPN prowadzącego
rozgrywki,
b) w rozgrywkach strefowych i półfinałowych pierwszą instancją jest Komisja ds. Piłkarstwa
Kobiecego ZPN, a drugą Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN,
c) protesty do pierwszej instancji należy składać najpóźniej 48 godz. po zakończeniu meczu,
a odwołanie od tych decyzji do drugiej instancji w terminie 3 dni od dnia podjęcia decyzji
w pierwszej instancji,
d) w rozgrywkach finałowych jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna
turnieju.
14. Mecze będą prowadzone przez sędziów wyznaczonych przez Kolegium Sędziów ZPN
(w turniejach eliminacyjnych) oraz przez Kolegium Sędziów PZPN (od turnieju strefowego).

§ 11
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki Wojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek
w piłce nożnej objęte są Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa Sportowego Dzieci
i Młodzieży.
§ 12
W sprawach spornych nie objętych Regulaminem, decyzje podejmować będzie Komisja
ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN.
§ 13
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

124
Uchwała nr VI/124 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Reprezentacji WZPN Juniorek Młodszych U-16
w Piłce Nożnej Kobiet im. Ireny Półtorak na sezon 2018/2019 i następne
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Reprezentacji WZPN Juniorek Młodszych U-16 w Piłce
Nożnej Kobiet im. Ireny Półtorak na sezon 2018/2019 i następne w następującym brzmieniu:
REGULAMIN ROZGRYWEK REPREZENTACJI WZPN
JUNIOREK MŁODSZYCH U-16 W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET im. IRENY PÓŁTORAK
NA SEZON 2018/2019 I NASTĘPNE
§1
Celem rozgrywek jest:
− popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce,
−

podniesienie poziomu sportowego zawodniczek,

−

sportowa rywalizacja reprezentacji Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej,

−

wyłonienie najlepszej drużyny spośród reprezentacji Wojewódzkich Związków Piłki
Nożnej.
§2

1. Rozgrywki prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Rozgrywki reprezentacji WZPN, prowadzone są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną,
zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN.
§3
Terminy:
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:
a) mecze w tzw. makroregionie - 4 grupy po 4 reprezentacje WZPN (mecze eliminacyjne)
– każda reprezentacja ZPN rozegra w grupie 3 mecze jesienią i 3 mecze wiosną,
b) turniej finałowy w dwóch grupach - finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM)
do którego awansują po dwie najlepsze reprezentacje WZPN z każdej grupy wg ustalonego
klucza.
§4
1. W rozgrywkach eliminacyjnych i w turnieju finałowym biorą udział reprezentacje
poszczególnych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej złożone z zawodniczek urodzonych
w latach 2003-2004, potwierdzonych w systemie Extranet przez macierzyste WZPN do gry
w klubach z danego województwa.
2. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów: ważną legitymację szkolną ze
zdjęciem, dowód osobisty lub paszport.
3. Zobowiązuje się kluby do ścisłego przestrzegania postanowień PZPN w przedmiocie badań
lekarskich. Zawodniczka nie posiadająca aktualnego badania lekarskiego nie może uczestniczyć
w zawodach.
4. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do
wręczenia sędziemu protokołu meczowego, zawierającego skład zawodniczek. Wydruk
musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów
potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy dostarczyć
również potwierdzenie posiadania przez zawodniczki aktualnych badań lekarskich.

5. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do
protokołu z zawodów.
6. Obowiązują indywidualne karty zdrowia z aktualnymi (ważnymi maksymalnie 6 miesięcy)
badaniami przeprowadzonymi przez uprawnionego lekarza. 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).
7. Zawodniczka zmieniająca barwy klubowe w okienku transferowym, zarejestrowana w nowym
WZPN, może reprezentować kadrę nowego Związku.
8. PZPN dofinansuje udział ośmiu reprezentacji wojewódzkich w turnieju finałowym
w kwocie po 5000 PLN netto.
§5
Sposób prowadzenia rozgrywek na poszczególnych etapach:
1. Rozgrywki eliminacyjne:
−

w rozgrywkach bierze udział 16 reprezentacji z poszczególnych Wojewódzkich Związków
Piłki Nożnej podzielonych na 4 grupy, system gry każdy z każdym,

−

runda jesienna, kolejność gier I kolejka 1-4, 2-3, II kolejka 4-3, 1-2, III kolejka 2-4, 3-1,

−

gospodarz zawodów zawsze wymieniony jako pierwszy,

−

runda rewanżowa - zachowując numerację drużyn, następuje zmiana gospodarza
zawodów.

Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN na każdy sezon zastosuje zmianę gospodarza zawodów
na rundę jesienną.
Grupa I
1. Podlaski ZPN, 2. Pomorski ZPN, 3. Kujawsko-Pomorski ZPN, 4. Warmińsko-Mazurski ZPN
Runda/kolejka/termin

Pary drużyn - reprezentacje ZPN

I runda/kolejka 1-4, 2-3
25.09.2018

Podlaski ZPN – Warmińsko-Mazurski ZPN
Pomorski ZPN – Kujawsko-Pomorski ZPN

II runda/kolejka 4-3, 1-2
17.10.2018

Warmińsko-Mazurski ZPN - Kujawsko-Pomorski ZPN
Podlaski ZPN - Pomorski ZPN

III runda/kolejka 2-4, 3-1
30/31.10.2018

Pomorski ZPN - Warmińsko-Mazurski ZPN
Kujawsko-Pomorski - ZPN Podlaski ZPN

Wynik

Grupa II
1. Łódzki ZPN, 2. Mazowiecki ZPN, 3. Świętokrzyski ZPN, 4. Lubelski ZPN
Runda/kolejka/termin

Pary drużyn - reprezentacje ZPN

I runda/kolejka 1-4, 2-3
25.09.2018

Łódzki ZPN - Lubelski ZPN
Mazowiecki ZPN - Świętokrzyski ZPN

II runda/kolejka 4-3, 1-2
17.10.2018

Lubelski ZPN - Świętokrzyski ZPN
Łódzki ZPN - Mazowiecki ZPN

III runda/kolejka 2-4, 3-1
30/31.10.2018

Mazowiecki ZPN - Lubelski ZPN
Świętokrzyski ZPN - Łódzki ZPN

Wynik

Grupa III
1. Podkarpacki ZPN, 2. Małopolski ZPN, 3. Śląski ZPN, 4. Opolski ZPN
Runda/kolejka/termin

Pary drużyn - reprezentacje ZPN

I runda/kolejka 1-4, 2-3
25.09.2018

Podkarpacki ZPN - Opolski ZPN
Małopolski ZPN - Śląski ZPN

II runda/kolejka 4-3, 1-2
17.10.2018

Opolski ZPN - Śląski ZPN
Podkarpacki ZPN - Małopolski ZPN

III runda/kolejka 2-4, 3-1
30/31.10.2018

Małopolski ZPN - Opolski ZPN
Śląski ZPN - Podkarpacki ZPN

Wynik

Grupa IV
1. Dolnośląski ZPN, 2. Wielkopolski ZPN, 3. Lubuski ZPN, 4. Zachodniopomorski ZPN
Runda/kolejka/termin

Pary drużyn - reprezentacje ZPN

I runda/kolejka 1-4, 2-3
25.09.2018

Dolnośląski ZPN - Zachodniopomorski ZPN
Wielkopolski ZPN - Lubuski ZPN

II runda/kolejka 4-3, 1-2
17.10.2018

Zachodniopomorski ZPN - Lubuski ZPN
Dolnośląski ZPN - Wielkopolski ZPN

III runda/kolejka 2-4, 3-1
30/31.10.2018

Wielkopolski ZPN- Zachodniopomorski ZPN
Lubuski ZPN - Dolnośląski ZPN

Wynik

- do turnieju finałowego OOM awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy
UWAGA:
- podane terminy są obligatoryjne/zmiany można dokonać tylko za zgodą KPK
w szczególnie uzasadnionych przypadkach (uzyskując zgodę drużyny przeciwnej),
WG WZPN prowadzący rozgrywki II i III ligi musi zaplanować rozgrywki klubowe, aby nie
nakładały się w terminach z rozgrywkami reprezentacji ZPN - np. przerwa
w rozgrywkach klubowych w zaplanowanej rundzie/kolejce ww. reprezentacji.

2. Turniej finałowy:
A. Wystąpi w nim 8 drużyn, które zostaną podzielone na 2 grupy po 4 drużyny według
następującego „klucza”:
Grupa A

A1
A2
A3
A4

zwycięzca grupy I,
drużyna, która zajęła II miejsce w grupie II,
zwycięzca grupy III,
drużyna, która zajęła II miejsce w grupie IV,

B1
zwycięzca grupy II,
B2
drużyna, która zajęła II miejsce w grupie III,
B3
zwycięzca grupy IV,
B4
drużyna, która zajęła II miejsce w grupie I.
B. Zespoły w grupach rozegrają mecze systemem „każdy z każdym” zgodnie z następującym
programem:
Grupa B

Zespoły w grupach rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” w 6-cio dniowym turnieju
zgodnie z następującym rozkładem:
pierwszy dzień - mecze w grupach:
A1-A4; A2-A3; B1-B4; B2-B3;
drugi dzień - mecze w grupach:
A4-A3; A1-A2, B4-B3; B1-B2;

trzeci dzień - przerwa w rozgrywkach;
czwarty dzień - mecze w grupach:
piąty dzień - przerwa w rozgrywkach;
szósty dzień - mecze o miejsca.

A2-A4; A3-A1; B2-B4; B3-B1;

–

na piąty i szósty dzień turnieju pozostają ekipy-reprezentacje ZPN grające o miejsca 1-4,
- pozostałe ekipy wyjeżdżają po meczach w czwartym dniu turnieju.
1-4
2-3

4-3
1-2

2-4
3-1
§6

Kryteria ustalania kolejności miejsc w Rozgrywkach:
I. W rozgrywkach eliminacyjnych o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów zdobytych
w 6 meczach.
1. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez 2 drużyny, o zajętym miejscu decydują kolejno:
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 Przepisami Gry, że bramki strzelone na wyjeździe
liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami
w spotkaniach tych drużyn,
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu rozgrywek,
e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu,
2. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi
w punktach a, b, c, d, e.
II. W turnieju finałowym OOM o kolejności zajętych miejsc w grupie decyduje suma punktów
zdobytych w 3 meczach.
1. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez 2 drużyny, o zajętym miejscu decydują kolejno:
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, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
turnieju,
d) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
turnieju,
e) wynik rzutów karnych wykonywanych po meczu w grupie, w której uzyskano wynik
remisowy. Jeśli po tym, jak obie drużyny wykonają po 5 rzutów obie drużyny zdobyły
tę samą liczbę bramek, wykonywanie rzutów kontynuuje się aż do momentu, gdy jedna
z drużyn uzyska jedną bramkę więcej niż drużyna przeciwna, przy równej liczbie
wykonanych rzutów.
f)

wynik rzutów karnych w takim meczu mają znaczenie tylko w przypadku uzyskania równej
liczby punktów oraz równej liczbie bramek strzelonych i straconych przez dwie drużyny.

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

3. W meczu o III i o I miejsce w turnieju finałowym OOM, przy wyniku remisowym drużyny
wykonują po 5 rzutów karnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi Przepisami Gry.
§7
Przepisy gry:
1. Zespół może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę zawodniczek, ale w meczach na
poszczególnych etapach może występować maksymalnie 18. W turnieju finałowym ekipa może
liczyć maksymalnie 22 osoby (w tym 18 zawodniczek).
2. Mecze odbywają się według przepisów gry w piłkę nożną (m.in. drużyny w składach
11-osobowych, mecze rozgrywane na boiskach pełnowymiarowych, obowiązuje przepis
o spalonym).
3. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.
4. Drużyna przyjezdna musi posiadać 2 komplety różniących się kolorami strojów, lub umożliwić
gospodarzom rozegranie zawodów w barwach klubowych.
5. Gospodarz zawodów powinien poinformować pisemnie gości o kolorystyce strojów w jakich
pragnie wystąpić w zawodach mistrzowskich.
6. Zawodniczki rozgrywają mecze w butach ,,lankach’’ tj. z tzw. „laną” podeszwą.
7. Zawodniczki uczestniczące w grze obowiązują ochraniacze piłkarskie.
8. Czas gry: w meczach eliminacyjnych (w grupach) - 2 x 40 minut (przerwa do 15 minut),
natomiast w turnieju finałowym OOM – 2 x 30 minut (przerwa 15 minut).
9. Mecze rozgrywane są na boiskach z nawierzchnią naturalną lub sztuczną.
10. Organizator zawodów – dany WZPN zobowiązany jest do podania informacji do PZPN, gdzie
rozgrywane będą mecze (miejsce, data, godzina, rodzaj nawierzchni boiska) w terminie co
najmniej 14 dni przed planowanymi zawodami.
11. Dozwolona jest zmiana w meczu 7 zawodniczek bez prawa powrotu.
12. W eliminacjach oraz turnieju finałowym obowiązują kary wynikające z przepisów gry w piłkę
nożną (żółte i czerwone kartki), które pociągają za sobą następujące konsekwencje:
a) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem (żółta kartka) w kolejnym
meczu eliminacyjnym oraz w turnieju finałowym nie może wystąpić w następnym meczu,
b) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem w meczu (żółta,
a konsekwencji czerwona kartka) jest odsunięta od gry w danym meczu,
c) zawodniczka ukarana napomnieniem w meczu (żółta kartka), a następnie wykluczona
z gry (czerwona kartka) zostanie odsunięta od gry także w następnym meczu,
d) zawodniczka wykluczona z gry (czerwona kartka) za faul taktyczny jest odsunięta od gry
w danym oraz następnym meczu,
e) zawodniczkom, których drużyny awansowały do turnieju finałowego anuluje się żółte kartki
z meczów eliminacyjnych,
f) wysokość kary za wykluczenie z innej przyczyny, uzależniona jest od stopnia
i rodzaju przewinienia. Karę orzeka Komisja Dyscyplinarna PZPN w meczach eliminacyjnych
oraz Komisja Techniczno-Dyscyplinarna na turnieju finałowym, w skład, której wchodzi sędzia
główny oraz przedstawiciel PZPN.
13. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje następująca zasada:
a) w rozgrywkach eliminacyjnych pierwszą instancją jest Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego
PZPN, a drugą Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.
b) protesty do pierwszej instancji w sprawie rozgrywek eliminacyjnych należy składać
najpóźniej 48 godz. po zakończeniu meczu, a odwołanie od tych decyzji do drugiej instancji
w terminie 3 dni od dnia podjęcia decyzji w pierwszej instancji.
c) w turnieju finałowym jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju.
d) protesty w turnieju finałowym należy składać w terminie 6 godzin po zakończonym meczu.
e) wszelkie protesty należy składać w formie pisemnej. Wysokość kaucji protestacyjnej przy
składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie rozgrywek grupowych i finałowych
wynosi 200 zł, a kaucji odwoławczej 400 zł.
f) decyzje podjęte w II instancji są ostateczne.

g) w przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
14. Mecze będą prowadzone przez sędziów wyznaczonych przez Kolegium Sędziów PZPN.
§8
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu zawody w piłce nożnej kobiet wg niniejszego Regulaminu
objęte są Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.
§9
W sprawach spornych nie objętych Regulaminem decyzje podejmować będzie Komisja
ds. Piłkarstwa Kobiecego Polskiego Związku Piłki Nożnej.

§ 10
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/125 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Reprezentacji WZPN Trampkarek U-14
w Piłce Nożnej Kobiet im. Kazimierza Górskiego na sezon 2018/2019 i następne
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Reprezentacji WZPN Trampkarek U-14 w Piłce Nożnej
Kobiet im. Kazimierza Górskiego na sezon 2018/2019 i następne w następującym brzmieniu:
REGULAMIN ROZGRYWEK REPREZENTACJI WZPN
TRAMPKAREK U-14 W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO
NA SEZON 2018/2019 I NASTĘPNE
§1
Celem rozgrywek jest:
− popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce,
−

podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek,

−

sportowa rywalizacja reprezentacji Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej,

−

wyłonienie najlepszej drużyny w Polsce spośród reprezentacji Wojewódzkich Związków
Piłki Nożnej Trampkarek (zawodniczki urodzone w latach 2005 - 2007).
§2

1. Rozgrywki prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Rozgrywki reprezentacji WZPN w kat. trampkarek U-14 prowadzone się na podstawie
przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi
postanowieniami PZPN.
§3
Terminy:
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w czterech etapach:
a) mecze eliminacyjne - 4 grupy eliminacyjne - po 4 reprezentacje ZPN (każda reprezentacja
ZPN rozegra 3 mecze jesienią i 3 mecze wiosną)
b) mecze ćwierćfinałowe
c) mecz półfinałowe
d) mecz finałowy
§4
1. W rozgrywkach udział biorą zawodniczki reprezentujące kluby sportowe z poszczególnych
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej (zawodniczki ur. 2005-2007 r.). Zawodniczki muszą być
potwierdzone w systemie Extranet przez macierzyste ZPN do gry w klubach z danego
województwa.
2. Z rocznika 2007 może być zgłoszona dowolna liczba zawodniczek, jednakże w protokole
meczowym mogą zostać wpisane maksymalnie 3 zawodniczki z niniejszego rocznika.
3. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z wymienionych dokumentów: ważną legitymację
szkolną ze zdjęciem, dowód osobisty lub paszport.
4. Zobowiązuje się ZPN do ścisłego przestrzegania postanowień PZPN w przedmiocie badań
lekarskich. Zawodniczka nie posiadająca aktualnego badania lekarskiego nie może uczestniczyć
w zawodach.
5. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do
wręczenia sędziemu protokołu meczowego, zawierającego skład zawodniczek. Wydruk
musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów
potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy dostarczyć
również potwierdzenie posiadania przez zawodniczki aktualnych badań lekarskich.

6. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do
protokołu z zawodów.
7. Obowiązują indywidualne karty zdrowia z aktualnymi (ważnymi maksymalnie 6 miesięcy)
badaniami przeprowadzonymi przez uprawnionego lekarza. 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).
8. Zawodniczka zmieniająca barwy klubowe w okienku transferowym, zarejestrowana w nowym
ZPN, może reprezentować kadrę nowego Związku.
§5
Sposób prowadzenia rozgrywek na poszczególnych etapach:
1. Rozgrywki eliminacyjne:
− w rozgrywkach bierze udział 16 reprezentacji z poszczególnych Wojewódzkich Związków
Piłki Nożnej podzielonych na 4 grupy, system gry każdy z każdym,
−

runda jesienna, kolejność gier I kolejka 1-4, 2-3, II kolejka 4-3, 1-2, III kolejka 2-4, 3-1,

−

gospodarz zawodów jest zawsze wymieniony jako pierwszy,

−

runda rewanżowa, zachowując numerację drużyn, następuje zmiana gospodarza
zawodów.

PZPN na każdy sezon zastosuje zmianę gospodarza zawodów na rundę jesienną.
Grupa I
1. Podlaski ZPN, 2. Pomorski ZPN, 3. Kujawsko-Pomorski ZPN, 4. Warmińsko-Mazurski ZPN
Runda/kolejka/termin

Pary drużyn - reprezentacje ZPN

I runda/kolejka 1-4, 2-3
25.09.2018

Podlaski ZPN – Warmińsko-Mazurski ZPN
Pomorski ZPN – Kujawsko-Pomorski ZPN

II runda/kolejka 4-3, 1-2
17.10.2018

Warmińsko-Mazurski ZPN - Kujawsko-Pomorski ZPN
Podlaski ZPN - Pomorski ZPN

III runda/kolejka 2-4, 3-1
30/31.10.2018

Pomorski ZPN - Warmińsko-Mazurski ZPN
Kujawsko-Pomorski - ZPN Podlaski ZPN

Wynik

Grupa II
1. Łódzki ZPN, 2. Mazowiecki ZPN, 3. Świętokrzyski ZPN, 4.Lubelski ZPN
Runda/kolejka/termin

Pary drużyn - reprezentacje ZPN

I runda/kolejka 1-4, 2-3
25.09.2018

Łódzki ZPN - Lubelski ZPN
Mazowiecki ZPN - Świętokrzyski ZPN

II runda/kolejka 4-3, 1-2
17.10.2018

Lubelski ZPN - Świętokrzyski ZPN
Łódzki ZPN - Mazowiecki ZPN

III runda/kolejka 2-4, 3-1
30/31.10.2018

Mazowiecki ZPN - Lubelski ZPN
Świętokrzyski ZPN - Łódzki ZPN

Wynik

Grupa III
1. Podkarpacki ZPN, 2. Małopolski ZPN, 3. Śląski ZPN, 4. Opolski ZPN
Pary drużyn - reprezentacje ZPN

Runda/kolejka/termin
I runda/kolejka 1-4, 2-3
25.09.2018

Podkarpacki ZPN - Opolski ZPN
Małopolski ZPN - Śląski ZPN

II runda/kolejka 4-3, 1-2
17.10.2018

Opolski ZPN - Śląski ZPN
Podkarpacki ZPN- Małopolski ZPN

III runda/kolejka 2-4, 3-1
30/31.10.2018

Małopolski ZPN - Opolski ZPN
Śląski ZPN - Podkarpacki ZPN

Wynik

Grupa IV
1. Dolnośląski ZPN, 2. Wielkopolski ZPN, 3. Lubuski ZPN, 4. Zachodniopomorski ZPN
Pary drużyn - reprezentacje ZPN

Runda/kolejka/termin
I runda/kolejka 1-4, 2-3
25.09.2018

Dolnośląski ZPN - Zachodniopomorski ZPN
Wielkopolski ZPN - Lubuski ZPN

II runda/kolejka 4-3, 1-2
17.10.2018

Zachodniopomorski ZPN - Lubuski ZPN
Dolnośląski ZPN- Wielkopolski ZPN

III runda/kolejka 2-4, 3-1
30/31.10.2018

Wielkopolski ZPN- Zachodniopomorski ZPN
Lubuski ZPN- Dolnośląski ZPN

Wynik

- do turnieju półfinałowego awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy
UWAGA:
- podane terminy są obligatoryjne/zmiany można dokonać tylko za zgodą KPK
w szczególnie uzasadnionych przypadkach (uzyskując zgodę drużyny przeciwnej),
WG WZPN prowadzący rozgrywki II i III ligi musi zaplanować rozgrywki klubowe,
aby nie nakładały się w terminach z rozgrywkami reprezentacji ZPN - np. przerwa
w rozgrywkach klubowych w zaplanowanej rundzie/kolejce ww. reprezentacji,.
2. Mecze turnieju półfinałowego:
- podział na grupy rozgrywkowe w turniej finałowym (półfinał) według następującego „klucza”:
Grupa A
zwycięzca grupy I
druga drużyna grupy II
zwycięzca grupy III
druga drużyna grupy IV

Pierwszy dzień
Drugi dzień
Trzeci dzień
Czwarty dzień

Grupa B
zwycięzca grupy II
druga drużyna z grupy I
zwycięzca grupy IV
druga drużyna grupy III

- przyjazd ekip
- mecze w grupach: A1-A4; A2-A3; B1-B4; B2-B3;
- mecze w grupach: A4-A3; A1-A2; B4-B3; B1-B2;
- mecze w grupach: A2-A4; A3-A1; B2-B4; B3-B1; (mecze równolegle)

-

zespoły – reprezentacje ZPN przyjeżdżające na turniej półfinałowy dostarczają
sędzi głównej

-

miejsce rozegrania meczów ustali PZPN mając na względzie najdogodniejszy
dojazd drużyn. Koszty organizacji meczów, zakwaterowania i wyżywienia ponosi

PZPN.
- PZPN dofinansuje udział ośmiu reprezentacji wojewódzkich w półfinałach
w kwocie po 2000 PLN netto.
-

system gry w grupach - każdy z każdym.

- zwycięzcy grupy A i grupy B awansują do finału, natomiast drugie drużyny z grupy A i B zajmą
w rozgrywkach III miejsce i otrzymają puchary oraz medale w kolorze brązowym.
3. Mecz finałowy:
- odbędzie się w miejscu ustalonym przez DRK PZPN. Koszty organizacji zawodów ponosi
PZPN. PZPN zapewnia posiłek - obiad po meczu finałowym. PZPN dofinansuje udział finalistów
w kwocie po 2000 PLN netto.
PZPN nie zapewnia noclegów w przeddzień meczu finałowego i innych posiłków wynikających
z planu przygotowania i organizacji reprezentacji danego ZPN do meczu.
A. Nagrody:
Zespołowe:
I miejsce – puchar – dla reprezentacji ZPN, medale w kolorze złotym;
II miejsce – puchar – dla reprezentacji ZPN, medale w kolorze srebrnym;
B. Indywidualne: wg możliwości organizatora półfinału.
§6
Przepisy gry:
1. Zespół może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę zawodniczek, ale w meczach na
poszczególnych etapach może występować maksymalnie 18. W turnieju półfinałowym PZPN
finansuje pobyt 22 osób (18 zawodniczek + 4 osoby ze sztabu wraz z kierowcą) każdej
zakwalifikowanej reprezentacji WZPN.
2. Mecze odbywają się według przepisów gry w piłkę nożną (m.in. drużyny w składach
11-osobowych, mecze rozgrywane na boiskach pełnowymiarowych, obowiązuje przepis
o spalonym).
3. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.
4. Drużyna przyjezdna musi posiadać 2 komplety różniących się kolorami strojów, lub umożliwić
gospodarzom rozegranie zawodów w barwach klubowych.
5. Gospodarz zawodów powinien poinformować pisemnie gości o kolorystyce strojów w jakich
pragnie wystąpić w zawodach mistrzowskich.
6. Zawodniczki rozgrywają mecze w butach ,,lankach’’ tj. z tzw. „laną” podeszwą.
7. Zawodniczki uczestniczące w grze obowiązują ochraniacze piłkarskie.
8. Czas gry: w meczach eliminacyjnych i meczu finałowym - 2 x 35 minut (przerwa do 15 minut).
W turniejach półfinałowych czas gry wynosi 2x30 minut.
9. Mecze rozgrywane są na boiskach z nawierzchnią naturalną lub sztuczną.
10. Organizator zawodów – dany WZPN zobowiązany jest do podania informacji do PZPN, gdzie
rozgrywane będą mecze (miejsce, data, godzina, rodzaj nawierzchni boiska) w terminie co
najmniej 14 dni przed planowanymi zawodami.
11. Dozwolona jest dowolna liczba zmian zawodniczek, tzw. zmiany powrotne w strefie
technicznej boiska.
12. W eliminacjach oraz turnieju finałowym obowiązują kary wynikające z przepisów gry w piłkę
nożną (żółte i czerwone kartki), które pociągają za sobą następujące konsekwencje:
a) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem (żółta kartka) w kolejnym
meczu eliminacyjnym oraz w turnieju finałowym nie może wystąpić w następnym meczu,
b) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem w meczu (żółta,
a konsekwencji czerwona kartka) jest odsunięta od gry w danym meczu,

c) zawodniczka ukarana napomnieniem w meczu (żółta kartka), a następnie wykluczona
z gry (czerwona kartka) zostanie odsunięta od gry także w następnym meczu,
d) zawodniczka wykluczona z gry (czerwona kartka) za faul taktyczny jest odsunięta od gry
w danym oraz następnym meczu,
e) zawodniczkom, których drużyny awansowały do turnieju półfinałowego anuluje się żółte
kartki z meczów eliminacyjnych,
f) wysokość kary za wykluczenie z innej przyczyny, uzależniona jest od stopnia
i rodzaju przewinienia. Karę orzeka Komisja Dyscyplinarna PZPN lub Komisja Techniczno
- Dyscyplinarna – w przypadku turnieju półfinałowego.
13. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje następująca zasada:
a) w rozgrywkach eliminacyjnych i meczu finałowym pierwszą instancją jest Komisja ds.
Piłkarstwa Kobiecego PZPN, a drugą Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego
PZPN.
b) protesty do pierwszej instancji w sprawie rozgrywek należy składać najpóźniej 48 godz. po
zakończeniu meczu, a odwołanie od tych decyzji do drugiej instancji w terminie 3 dni od dnia
podjęcia decyzji w pierwszej instancji.
c) w turnieju półfinałowym jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju,
która nadzoruje przebieg turnieju i rozpatruje wszelkie protesty.
d) Protesty w turnieju półfinałowym należy składać w terminie 6 godzin.
e) wszelkie protesty należy składać w formie pisemnej. Wysokość kaucji protestacyjnej przy
składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie rozgrywek eliminacyjnych, turnieju
półfinałowym i meczu finałowym wynosi 200 zł, a kaucji odwoławczej 400 zł.
f) decyzje podjęte w II instancji są ostateczne.
g) w przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
14. Mecze będą prowadzone przez sędziów wyznaczonych przez Kolegium Sędziów PZPN.
§7
Kryteria ustalania kolejności miejsc w Rozgrywkach:
I. W rozgrywkach eliminacyjnych o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów zdobytych
w 6 meczach.
Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez 2 drużyny, o zajętym miejscu decydują kolejno:
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 Przepisami Gry, że bramki strzelone na wyjeździe
liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami
w spotkaniach tych drużyn,
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu rozgrywek,
e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu,
II. W turnieju półfinałowym o kolejności zajętych miejsc w grupie decyduje suma punktów
zdobytych w 3 meczach.
1. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez 2 drużyny, o zajętym miejscu decydują kolejno:
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, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
turnieju,
d) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
turnieju,

e) wynik rzutów karnych wykonywanych po meczu w grupie, w której uzyskano wynik
remisowy. Jeśli po tym, jak obie drużyny wykonają po 5 rzutów obie drużyny zdobyły tę
samą liczbę bramek, wykonywanie rzutów kontynuuje się aż do momentu, gdy jedna
z drużyn uzyska jedną bramkę więcej niż drużyna przeciwna, przy równej liczbie
wykonanych rzutów.
f)

wynik rzutów karnych w takim meczu mają znaczenie tylko w przypadku uzyskania równej
liczby punktów oraz równej liczbie bramek strzelonych i straconych przez dwie drużyny,

III. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi
w punktach a, b, c, d, e, f.
IV. W meczu finałowym, przy wyniku remisowym drużyny wykonują po 5 rzutów karnych, zgodnie
z aktualnie obowiązującymi Przepisami Gry.
§8
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu zawody w piłce nożnej kobiet wg niniejszego Regulaminu
objęte są Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.
§9
W sprawach spornych nie objętych Regulaminem decyzje podejmować będzie Komisja
ds. Piłkarstwa Kobiecego Polskiego Związku Piłki Nożnej.
§ 10
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

