
WYCIĄG Z REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK 

MISTRZOWSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO – 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD SEZONU 2018/2019 

I. Zmiany wprowadzone w wyniku zmiany Uchwały nr IX/140  

z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną: 

§ 4 

3. Udział zawodnika 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; 

§ 7 

9. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający obywatelstwo 

polskie,  państw Unii Europejskiej oraz 2 zawodników z państw spoza Unii 

Europejskiej. 

§ 9 

2. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych, może wstawić 

swoich zawodników do gier o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie  

z następującymi zasadami: 

a) jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym  

w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć  

w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po 

zakończeniu pierwszego meczu,  

w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników 

występujących na pozycji bramkarza); 

b) jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym  

w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym 

spotkaniu innej drużyny swego klubu dopiero po upływie 48 godzin od 

zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na 

pozycji bramkarza); 

c) zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 

oficjalnych spotkań mistrzowskich w danym sezonie w drużynie wyższej klasy 

(do liczby rozegranych meczów mistrzowskich zalicza się zawodnikowi występ  

w meczu bez względu na długość czasu jego obecności na boisku); przepis ten nie 

dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza i zawodników  

w kat. junior (A1, A2, B1, B2, w tym zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat i zostali 

uprawnieni do gry w kat. senior w danej drużynie klasy Okręgowej); 

 



§ 32 

2. Odwołania od decyzji organów I instancji winny być wniesione do Związkowej 

Komisji Odwoławczej w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji z Wydziału 

Dyscypliny (bezpośrednio do organu II instancji) oraz w ciągu 3 dni od daty 

otrzymania decyzji z Wydziału Gier wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem 

Wydziału Gier, po uprzednim bądź jednoczesnym wpłaceniu kaucji odwoławczej. 

Kopię odwołania należy przesłać drużynie przeciwnej. 

§ 28 

13. Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą 

kartką) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu klub ukaranych 

zawodników podlega karze pieniężnej w kwocie: 

- za pierwszy mecz – UPOMNIENIE; 

- za drugi mecz - 100,- zł; 

- za trzeci i kolejny mecz - 200,- zł. 

II. Zmiany wprowadzone w związku z wejściem w życie Uchwały nr VI/137 z 

dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

zasad organizacji rozgrywek Ligi Makroregionalnej U-19: 

§ 30 

4. Po zakończeniu rundy jesiennej tj. po rozgraniu 14 kolejek w rozgrywkach  

I LWJ Starszych zwycięzcy grup uzyskają awans do rozgrywek Makroregionalnej 

Ligi Juniorów Starszych zespoły z miejsc 2-5 z obu grup utworzą GRUPĘ 

MISTRZOWSKĄ, natomiast zespoły z miejsc 6-8 z obu grup utworzą GRUPĘ 

SPADKOWĄ. Punkty i bramki uzyskane przez zespoły w rundzie jesiennej 

zostaną wyzerowane. W rundzie wiosennej zespoły w GRUPIE 

MISTRZOWSKIEJ rozegrają 14 kolejek a w GRUPIE SPADKOWEJ 10 

KOLEJEK systemem każdy z każdym. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Zmiana systemu gier w Lidze Wojewódzkiej Młodzików 

8. LWM od sezonu 2018/19 składa się z trzech grup młodzików starszych  

i młodszych liczących po 6 zespołów grających system każdy z każdym. Sześć 

najlepszych drużyn z LWM Młodszych z sezonu 2017/18 jest rozstawionych  

w kategorii Młodzik Starszy według zasady: drużyna z 1 i 6 miejsca - gr I, 

drużyny z 2 i 5 miejsca gr. II oraz drużyny z 3 i 4 miejsca gr. III – pozostałe 

drużyny są rozstawione wg położenia geograficznego (jeżeli jest to możliwe). 

Podział grup w kategorii Młodzik Młodszy jest dokonywany na podstawie 

kategorii Młodzik Starszy. 

a) Po zakończeniu rundy jesiennej tj. po rozgraniu 10 kolejek zespoły z miejsc 1-2  

z trzech grup utworzą GRUPĘ MISTRZOWSKĄ, natomiast zespoły z miejsc 3-6 

z trzech grup utworzą dwie grupy tzw. SREBRNE liczące po 6 zespołów. 

b) W grupach SREBRNYCH zespoły zostaną rozstawione zgodnie  

z n/w zasadami: 

Grupa SREBRNA I 

1. Drużyna, która zajęła 3 miejsce w grupie i zdobyła największą ilość punktów  

w rundzie jesiennej spośród wszystkich drużyn z trzecich miejsc. 

2. Drużyna, która zajęła 4 miejsce w grupie i zdobyła największą ilość punktów  

w rundzie jesiennej spośród wszystkich drużyn z czwartych miejsc. 

3. Drużyna, która zajęła 4 miejsce w grupie i zdobyła najmniejszą ilość punktów  

w rundzie jesiennej spośród wszystkich drużyn z czwartych miejsc. 

4. Drużyna, która zajęła 5 miejsce w grupie i zdobyła drugą ilość punktów  

w rundzie jesiennej spośród wszystkich drużyn z czwartych miejsc. 

5. Drużyna, która zajęła 6 miejsce w grupie – położona geograficznie najbliżej 

drużyn z pozycji 1-4 w grupie. 

6. Drużyna, która zajęła 6 miejsce w grupie – położona geograficznie najbliżej 

drużyn z pozycji 1-4 w grupie. 

 

 

 

 

 

 

 



Grupa SREBRNA II 

1. Drużyna która zajęła 3 miejsce w grupie i zdobyła drugą ilość punktów  

w rundzie jesiennej spośród wszystkich drużyn z trzecich miejsc. 

2. Drużyna która zajęła 3 miejsce w grupie i zdobyła najmniejszą ilość punktów 

w rundzie jesiennej spośród wszystkich drużyn z trzecich miejsc. 

3. Drużyna, która zajęła 4 miejsce w grupie i zdobyła drugą ilość punktów  

w rundzie jesiennej spośród wszystkich drużyn z czwartych miejsc. 

4. Drużyna, która zajęła 5 miejsce w grupie i zdobyła największą ilość punktów  

w rundzie jesiennej spośród wszystkich drużyn z czwartych miejsc. 

5. Drużyna, która zajęła 5 miejsce w grupie i zdobyła najmniejszą ilość punktów  

w rundzie jesiennej spośród wszystkich drużyn z czwartych miejsc. 

6. Drużyna, która zajęła 6 miejsce w grupie – położona geograficznie najbliżej 

drużyn z pozycji 1-5 w grupie. 

Punkty i bramki uzyskane przez zespoły w rundzie jesiennej zostaną wyzerowane.  

W rundzie wiosennej zespoły rozegrają 10 kolejek systemem każdy z każdym. 

 

IV. Nowy przepis dotyczący niewłaściwego zachowania się kibiców/rodziców 

ZACHOWANIE KIBICÓW/RODZICÓW NARUSZAJĄCE ZASADĘ FAIR 

PLAY 

§ 24 

W zawodach w kategorii TRAMPKARZ, MŁODZIK oraz ORLIK gdzie na 

boiskach nie jest wymagane odgrodzenie obszaru pola gry od publiczności, 

w przypadku gdy kibice/rodzice znajdują się w pobliżu obszaru pola gry nie 

wolno im głośno komentować ani krytykować decyzji sędziowskich, nawet jeśli 

robią to bez wulgaryzmów. Sędziowie muszą reagować również na uporczywe 

komentowanie ich decyzji czy żądanie ich uzasadnienia. Jest to identyfikowane 

jako mobbing, utrudniający pracę sędziom i wpływający niekorzystnie na 

wizerunek gry.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ponadto każde inne nieetyczne zachowanie kibiców/rodziców naruszające zasadę 

FAIR/PLAY mające negatywny wpływ na zachowanie młodych zawodników 

takie jak: 

- używanie wulgaryzmów, wulgarnych gestów wobec sędziów oraz zawodników 

lub kibiców/rodziców z drużyny przeciwnej, 

- rzucanie przedmiotami, 

- wchodzenie w obszar pola gry, 

- zachowanie rasistowskie lub dyskryminacyjne, 

- wandalizm, 

będzie skutkowało uruchomieniem „polityki trzech kroków” wobec osób 

zakłócających porządek: 

- zwrócenie uwagi przez sędziego/sędziego asystenta trenerowi drużyny, której 

kibice/rodzice niewłaściwie się zachowują wraz z poinformowaniem o grożących 

konsekwencjach, 

- przerwanie zawodów przez sędziego i wezwanie trenera by on przekazał ostatnie 

pouczenie i ostrzeżenie o grożącym drużynie konsekwencjom z powodu 

zachowania tej osoby/osobom, 

- zakończenie zawodów przed upływem ustalonego czasu gry w przypadku gdy 

sędzia uzna, że dalsze ich kontynuowanie będzie miało negatywny wpływ na 

zachowanie młodych zawodników na boisku. 

Okoliczności zakończenia meczu  (zachowanie winnego, postępowanie sędziego) 

sędzia musi opisać w sprawozdaniu. Każdorazowe podjęcie w/w decyzji przez 

sędziego zawodów oznacza, że to właśnie sędzia zawodów będzie uzasadniać ich 

podjęcie przed właściwymi organami jurysdykcyjnymi LZPN. 

 


