
 

                                                                          WNIOSEK                                                                    I 

Pieczątka Klubu Sportowego                                                                                                                  
 

Zgłaszam wniosek, aby zawodnika ……………………………………………………………………………….ur. dnia …………………………….. 
 

Klubu Sportowego     …………………………………………………………………………….   nr zgł.   …………………………………….. 

 

przenieść do kat ……………………….......................………………… - uprawnić do klasy/ligi …………....................…………………   

 

 

UZASADNIENIE  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………… 

 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

 Wniosek zgłasza   1) szkoleniowiec                                                                         2) przedstawiciel klubu 

                                                                                          

                                                                                                                                
                                      Imię  Nazwisko, podpis,  data                                                                 Imię  Nazwisko,  podpis,  data                                          
 

                                                                            WYRAŻENIE ZGODY                                                                       II 

 

  Wyrażamy zgodę na treningi i mecze syna  ……………………………………………………  ur. dnia ………..……………. 

 

 w wyższej kategorii wiekowej tj. .……………………………………w drużynie ……………………………………………….. 

 

 Inne warunki ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Imię Nazwisko  obu rodziców / opiekunów  /  podpis / data 
1.                                                                                                            2. 
………………………………………………………………………………………………..                                                    …………………………………………………………………………………………. 

Wyrażam zgodę  

                        …………………………………………………………………………………… 
                                                        Zawodnik - Imię Nazwisko,    podpis,              data                                                                                                                                                                              
 

Pieczątka Przychodni Sportowej                                                                                                                                                                                                                                                                      III 

                                                                                                                                                                                               

                     Zaświadczenie/opis z  właściwej Przychodni Sportowej/lekarza uprawnionego                                                                                                  

                            

   Zawodnik …………………………………………………………………..…  ur. dnia …………………….…              

 

   kategorii wiekowej ……………………………………… 

 

   otrzymuje / nie otrzymuje pozwolenie (a) na grę w wyższej kategorii wiekowej tj.   ………………………… 

 

  od dnia  / do dnia ………………………………… 

  decyzję wpisano do zaświadczenia  zawodnika 
 

                                                                                                                                                                   potwierdzenie uprawnionego  lekarza 

 

                                                                         …………………………………………dnia  ……………………… 

                                                                                                                                                                                          IV 

Opinia Wydziału Szkolenia Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie                                                                              

Lubelski Związek Piłki Nożnej pozytywnie / negatywnie  opiniuje kandydaturę zawodnika 
 

  ……………………………………………………………...……………. ur. dnia ………………………………………………..  

 
do gry w wyższej kategorii wiekowej tj.    ……………………………………………… od dnia …………………………………… 

 

UZASADNIENIE …………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                

 Pieczątka LZPN                                                                                                Pieczątka, podpis                                                    Lublin, dnia  ………………………….. 

        s. 2021/2022 - I LWJ st. (2003-2004)  -  dla r. 2005*, pełny  druk dla r. 2006, 2007  I LWJ młodszych (2005-2006) - dla r. 2007*, pełny druk dla r. 2008 

II LWJ st. (2003-2004)  -  dla r. 2005*, pełny  druk dla r. 2006. 2007 II LWJ młodszych (2005-2006) - dla r. 2007*, pełny druk dla r. 2008                                            

LLJ, OLJ - st. (2003-2004)  -  dla r. 2005*, pełny  druk dla r. 2006, 2007 LLJ, OLJ młodszych (2005-2006) - dla r. 2007*, pełny druk dla r. 2008 
▲ Juniorzy lig/klas lub przy klasach:  B, A, O  - ,,lubelskich” (2003-2004 + 2005-2006)  -  dla r. 2005*, pełny  druk dla r. 2006, 2007 
Juniorzy lig/klas lub przy kl. B, A, O w Oddziałach LZPN  (2003-2004 + 2005-2006)  -  dla r. 2005*, pełny  druk dla r. 2006, 2007 
Trampkarz st. (2007)  - dla r. 2008*, pełny  druk dla r. 2009,  Trampkarz młodszy (2008) - dla r. 2009*, pełny  druk dla r. 2010 

 Młodzik st. (2009)  - dla r. 2010*, pełny druk dla r. 2011,   Młodzik młodszy (2010) - dla r. 2011*, pełny druk dla r. 2012 
 Orlik st. (2011) - dla r. 2012*, pełny druk dla  r. 2013 (kat. Żak st.), Orlik mł. (2012) - dla r. 2013*, pełny druk dla  r. 2014 (kat. Żak mł.)                                                                                                                                                         

*szczegóły str. 2                                                                                                                                                                                                             
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UPRAWNIENIE ZAWODNIKA DO WYŻSZEJ KATEGORII - LIGI, KLASY ROZGRYWEK 
w s. 2021/2022 

Pełna dokumentacja wg załączonego wzoru ze strony 1 - niezbędny druk 

 
 I LWJ starszych ** (2003-2004) - pełny druk dla r. 2006,2007       dla  r. 2005 wypełnienie tylko załącznika  I, II                                                                                    

I LWJ młodszych ** (2005-2006) - pełny druk dla r. 2008,      dla  r. 2007 wypełnienie tylko załącznika  I, II 
 

  Kluby/drużyny I LWJ Mł. oraz LWT Starszych - które uzyskają awans  do CLJ U 17 lub CLJ U 15 w przypadku 
zawodników z niższych kategorii wiekowych  powinny postępować wg REGULAMINU CLJ U17 i CLJ U 15. 

                                                                                                                                                                                                                                            

 LLJ starszych (2003-2004) - pełny druk dla r. 2006, 2007      dla  r. 2005 wypełnienie tylko załącznika  I, II                                                                                          
LLJ młodszych (2005-2006) - pełny druk dla r. 2008,      dla  r. 2007 wypełnienie tylko załącznika  I, II 

 

  Juniorzy klas/lig lub przy kl. B, A, O  w Okręgowych Związkach (2003-2004 + 2005-2006) - pełny druk dla r. 2006,  

                                                                                                dla  r. 2005 wypełnienie  tylko  załącznika  I, II                                                                                                                    

•    Trampkarz starszy (2007) - pełny druk dla r. 2009,      dla r. 2008 wypełnienie  tylko załącznika  I, II    

 Trampkarz młodszy (2008) - pełny druk dla r. 2010,     dla r. 2009 wypełnienie  tylko załącznika  I, II                                                                                     
                                        

•    Młodzik starszy (2009) - pełny druk dla r. 2011,             dla  r. 2010 wypełnienie  tylko załącznika  I, II                                                                                     

 Młodzik młodszy (2010) - pełny druk dla r. 2012,            dla r. 2011  wypełnienie  tylko załącznika  I, II                                                                                     
                              

•   Orlik starszy (2011) - pełny druk dla r. 2013,                   dla r.  2012 wypełnienie  tylko załącznika  I, II                                                                                     

 Orlik młodszy (2012) - pełny druk dla r. 2014 - kat. ŻAK  młodszy – zawodnicy mogą grać w kat. ORLIK  

po ukończeniu 7 lat + 1 dzień,                                dla r. 2013 - ŻAK starszy -  wypełnienie  tylko załącznika  I, II                                                                                     
                                                                                                            

• Żak  starszy (r. 2013) - przy systemie rozgrywek TYLKO dla kat. ŻAK  można zgłosić zawodnika młodszego bez wypełniania druku             

   dla zawodnika  Żak  młodszy  (r. 2014 – jak wpis poniżej),   

  Żak młodszy (2014 r.),  ale po  ukończeniu 7 lat + 1 dzień 
 

 Zawodnik, który ukończył 15 lat -  może uczestniczyć   w   zawodach   seniorów. Zaleca się   jedynie   przedłożenie  dokumentacji  na   

niniejszym   druku   cz. I, II do  LZPN / właściwego OZPN. KONIECZNY JEST WPIS W ZAŚWIADCZENIU-KARCIE ZDROWIA ZGODY 

LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ UPRAWNIONEGO DO ORZEKANIA W SPORCIE NA GRĘ W DRUŻYNIE SENIORÓW. 
 

 
 

Na terenie województwa zaświadczenia mogą wydawać tylko lekarze specjaliści medycyny sportowej, posiadający 

uprawnienia do orzekania o przydatności  do uprawiania  sportu - piłka nożna.  
 

PRZEPISY DOT. CZASU GRY ZAWODNIKÓW W DWÓCH MECZACH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W CIĄGU 48 GODZIN 
1. 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);  

2. 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; 

ZASADA DLA WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW: jeżeli zawodnik zagrał-wystąpił  w meczu mistrzowskim lub 

pucharowym  w  wymiarze przekraczającym połowę czasu gry to może wystąpić w kolejnym meczu  

w innej drużynie swojego klubu  dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy 
bramkarza). 
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE NA PODSTAWIE WŁAŚCIWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK PZPN, LZPN NA SEZON 2021/2022. 
 

 Wydział Gier LZPN będzie wnikliwie kontrolował udział zawodników w zawodach mistrzowskich  

w drużynach danego klubu w zakresie przestrzegania regulaminowego czasu gry wg zasad. 

Nie przestrzeganie zasad REGULAMINU ROZGRYWEK grozi konsekwencjami - m. in. zweryfikowanie zawodów 

jako walkower za grę zawodnika nieuprawnionego oraz zawieszenie lub pozbawienie licencji szkoleniowca. 

 
Zasada dot. zgłaszania zawodników młodszych  r. 2007 do gry w drużynie juniorów starszych. 

DOTYCZY MOŻLIWOSCI UPRAWNIENIA ZAWODNIKA r. 2007 do gry w drużynie juniora starszego w s. 2021/2022. 
Zezwala się na uprawnienie do rozgrywek w rundzie jesiennej max. do  pięciu (5) zawodników, z których dwóch (2) może przebywać 
jednocześnie na boisku podczas meczu. Dotyczy kolejek rozgrywanych do 31.12.2021 r. Wskazany limit nie dotyczy zawodników   
r. 2007 zgłaszanych  w 2022 r.  do drużyny juniorów starszych, jednak tylko tych, którzy w dniu danego meczu w terminie  do końca 
sezonu 2020/2021 ukończą 15 rok życia. Zawodnik r. 2007 spoza limitu zgłoszonych jesienią 2021 r. może rozegrać mecz w drużynie 
juniorów starszych, jeżeli w dniu występu w meczu ukończył 15 lat. 
Dla zawodników r. 2007 zgłaszanych do drużyny juniorów starszych obowiązują niniejsze załączniki: I, II, III, IV.  

 
                                                                                                                                                                                              

Lubelski Związek Piłki Nożnej      
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