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Wytyczne dotyczące przekładania zawodów w ramach rozgrywek piłkarskich PKO BP Ekstraklasy, 

Fortuna 1. Ligi i eWinner 2. Ligi w sezonie 2021/2022 w związku z ograniczeniami w okresie stanu 

epidemii COVID-19.   

   

1. Wytyczne określają zasady przekładania zawodów w ramach rozgrywek o mistrzostwo PKO Bank Polski 

Ekstraklasy, Fortuna 1. Ligi i eWinner 2. Ligi w okresie stanu epidemii COVID-19. 

2. Uwzględniając szczegółowe terminarze rozgrywek na sezon 2021/2022 oraz powszechną możliwość 

szczepienia przeciwko COVID-19, organ prowadzący rozgrywki powinien dołożyć wszelkich starań, aby 

zawody były rozegrane w terminie i nie były przekładane.  

3. Ustala się następujące wytyczne dotyczące przekładania zawodów w ramach rozgrywek piłkarskich  

w sezonie 2021/2022 w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19. 

4. Podstawą do przełożenia zawodów może być: 

a) decyzja właściwego organu sanitarnego dotycząca kwarantanny całego zespołu, która to decyzja 

obejmuje okres do 48 godzin przed planowanym rozegraniem spotkania; 

b) sytuacja, gdy na 24 godziny przed planowanym rozegraniem spotkania, na skutek zakażenia COVID-

19 klub dysponuje 13 lub mniej zawodnikami uprawnionymi do gry w danych rozgrywkach                               

w sezonie 2021/2022, co zostało potwierdzone stanowiskiem właściwego organu lub osoby, 

wskazanego/j przez PZPN, zajmującego się rozstrzyganiem kwestii związanych z ograniczeniami                        

w okresie stanu epidemii COVID-19; 

c) sytuacja, gdy na 24 godziny przed planowanym rozegraniem spotkania, na skutek zakażenia COVID                         

-19 klub nie dysponuje żadnym bramkarzem, uprawnionym do gry w danych rozgrywkach lub 

zespole rezerw, a w przypadku braku zespołu rezerw – najstarszym roczniku drużyny młodzieżowej 

w klubie; 

d) sytuacja, gdy na 24 godziny przed planowanym rozegraniem spotkania w ramach danych 

rozgrywek, na skutek zakażenia COVID-19: 

 klub PKO BP Ekstraklasy nie dysponuje żadnym zawodnikiem młodzieżowym w rozumieniu 

Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2021/2022 i kolejne, 

uprawnionym do gry w rozgrywkach o mistrzostwo PKO Bank Polski Ekstraklasy lub zespole 

rezerw, a w przypadku braku zespołu rezerw – najstarszym roczniku drużyny młodzieżowej 

w klubie; 

 klub Fortuna 1. Ligi nie dysponuje żadnym zawodnikiem młodzieżowym w rozumieniu 

Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. ligi na sezon 2021/2022 

uprawnionym do gry w rozgrywkach Fortuna 1. Ligi  lub zespole rezerw, a w przypadku 

braku zespołu rezerw – najstarszym roczniku drużyny młodzieżowej w klubie; 

 klub eWinner 2. Ligi dysponuje tylko jednym zawodnikiem młodzieżowym w rozumieniu 

Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. ligi na sezon 2021/2022 

uprawnionym do gry w rozgrywkach eWinner 2. Ligi  lub zespole rezerw, a w przypadku 

braku zespołu rezerw – najstarszym roczniku drużyny młodzieżowej w klubie. 

5. Zawodnicy kontuzjowani lub zdyskwalifikowani nie wliczają się do limitu zakażonych lub objętych 

kwarantanną. 

6. Występując o przełożenie zawodów klub zobowiązany jest do przedłożenia stanowiska właściwego 

organu lub osoby, wskazanego/j przez PZPN, zajmującego się rozstrzyganiem kwestii związanych  

z ograniczeniami w okresie stadu epidemii COVID-19, potwierdzającego wystąpienie przypadku,                                 

o którym mowa w pkt. 4 a) lub b) lub c) lub d). 
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7. W sytuacji, gdy poza kwarantanną o której mowa w punkcie 4 a) powyżej znajduje się co najmniej 13 

zawodników uprawnionych do gry w danych rozgrywkach, w tym jeden zawodnik młodzieżowy  

w rozumieniu regulaminu danych rozgrywek (w przypadku rozgrywek PKO BP Ekstraklasy lub Fortuna 1. 

Ligi) lub dwóch zawodników młodzieżowych (w przypadku rozgrywek eWinner 2. ligi) w rozumieniu 

Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. ligi na sezon 2021/2022, 

uprawniony/eni do gry w danych rozgrywkach lub zespole rezerw, a w przypadku braku zespołu rezerw 

– najstarszym roczniku drużyny młodzieżowej w klubie oraz co najmniej jeden bramkarz uprawniony do 

gry w danych rozgrywkach lub zespole rezerw, a w przypadku braku zespołu rezerw – najstarszym 

roczniku drużyny młodzieżowej w klubie, zawody należy rozegrać w wyznaczonym terminie. 

8. W sytuacji gdy rozegranie zawodów ostatniej kolejki ligowej będzie niemożliwe z przyczyn określonych  

w pkt. 4 a) – d), dany mecz nie może być przełożony na termin późniejszy i zostanie zweryfikowany jako 

walkower na niekorzyść zespołu, który nie może przystąpić do zawodów. Dopuszcza się możliwość 

stosowania walkowerów obustronnych. 

9. Organ prowadzący rozgrywki wyznacza nowe daty i godziny zaległych spotkań po uzyskaniu stanowiska 

partnerów mediowych.  

10. Zaległe spotkania powinny odbywać się bez zbędnej zwłoki, co do zasady niezwłocznie po ustaniu 

przyczyn, uzasadniających przełożenie zawodów.    

11. Organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć rozegranie zawodów w nowym terminie, lecz nie 

wcześniej niż przed upływem dwóch pełnych dni od poprzednich zawodów z udziałem klubów.                                 

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności spowodowanych kolizją z terminami innych zawodów 

ustalonych  

w terminarzu rozgrywek, organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć rozegranie zawodów w terminie 

uwzględniającym krótszą przerwę między zawodami (tj. przerwę krótszą niż określona w zdaniu 

poprzednim) i preferencyjnym dla klubu – przeciwnika zespołu, którego kwarantanna była przyczyną 

przełożenia zawodów.  

12. Nowy termin nie może przypadać później niż dwa pełne dni przed terminem meczów ostatniej kolejki. 

13. W sytuacji, gdy na skutek epidemii COVID-19, nastąpią kolizje terminów zawodów z terminami 

określonymi w terminarzu rozgrywek, uniemożliwiające rozegranie wszystkich zawodów w przypadku 

przekładania kolejnych, organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania 

zawodów dla zespołu, za którego przyczyną zawody nie odbyły się w pierwszym terminie.  

14. Jako wyjątek od zasad ogólnych, wobec klubu, który w trakcie danego sezonu rozgrywek nie rozegra na 

skutek przyczyn, o których mowa w pkt 4 a) – d) trzech wyznaczonych zawodów, nie będą mieć 

zastosowania postanowienia § 19 ust. 2 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN  

w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną i/lub analogiczne postanowienia regulaminu rozgrywek.   

15. W przypadku ostatecznego nierozegrania zawodów na skutek przyczyn, określonych w pkt. 4 a) - d), klub 

nie będzie karany dodatkowo dyscyplinarnie, jednakże może zostać pozbawiony proporcjonalnie 

środków, przysługujących mu z tytułu praw mediowych i marketingowych lub wynikających z tytułu 

innych  umów, wiążących klub z organizatorem rozgrywek lub wynikających ze stosownych przepisów 

odpowiednio PZPN lub Ekstraklasy S.A.  

16. Niniejsze zasady obowiązują od 3 lutego 2022 roku, w sezonie 2021/2022 lub do odwołania.  

 

  


