Opolski Związek Piłki Nożnej – sezon 2018/2019

REGULAMIN ROZGRYWEK

O MISTRZOSTWO
4 LIGI, KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY „A” i „B” SENIORÓW,
JUNIORÓW, JUNIORÓW MŁODSZYCH,
TRAMPKARZY ORAZ MŁODZIKÓW
OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

SEZON 2018/2019
-1-

Opolski Związek Piłki Nożnej – sezon 2018/2019

Spis treści:

REGULAMIN ROZGRYWEK .............................................................................. 1
I POSTANOWIENIA OGÓLNE....................................................................................................... 3
II STRUKTURY ROZGRYWEK ....................................................................................................... 4
III ORGANIZATOR....................................................................................................................... 5
IV MIEJSCE ZAWODÓW – BOISKO .............................................................................................. 6
V KRYTERIA UCZESTNICTWA I OBOWIĄZKI KLUBÓW .................................................................. 7
VI ZASADY AWANSU I SPADKU W SEZONIE 2018/2019 ............................................................. 18
VII SĘDZIOWIE ......................................................................................................................... 33
VIII ORGANIZACJA ZAWODÓW................................................................................................. 34
IX OPIEKA MEDYCZNA ............................................................................................................. 40
X OCENA WYNIKÓW ................................................................................................................ 40
XI OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA MECZÓW BARAŻOWYCH .......................................... 41
XII SPRAWY DYSCYPLINARNE .................................................................................................. 42
XIII PROTESTY .......................................................................................................................... 47
XIV SPRAWY FINANSOWE ...................................................................................................... 47
XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE ............................................................................................ 48

-2-

Opolski Związek Piłki Nożnej – sezon 2018/2019

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników rozgrywek mistrzowskich, łącznie
z osobami fizycznymi, klubowymi i związkowymi, organizowanych i prowadzonych przez
Opolski Związek Piłki Nożnej.
§1
Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu, w terminach ustalonych
przez Wydział Gier w oparciu o następujące przepisy:
- Przepisy gry w piłkę nożną z uwzględnieniem postanowień PZPN;
- Uchwałę Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 03 i 07.07.2008 r. w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami);
- Uchwałę Zarządu PZPN nr XII/194 z dnia 11.12.2015 r. o członkostwie (z późniejszymi
zmianami);
- Uchwałę Zarządu PZPN nr VIII/124 z 14.07.2015 r. w sprawie statusu zawodników oraz
zasad zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami);
- Uchwałę nr III/54 Zarządu PZPN z dnia 27.03.2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dla
standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej (z późniejszymi
zmianami);
- Uchwałę nr III/21 Zarządu PZPN z dnia 26.07.2002 r. w sprawie zasad regulacji stosunków
pomiędzy klubem sportowym, a zawodnikiem o statusie amatora (z późniejszymi zmianami);
- Uchwałę nr VIII/121 Zarządu PZPN z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zasad ustalania
zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika
profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia
umowy kontraktowej (z późniejszymi zmianami) – obowiązuje do dnia 31.12.2018 r.;
- Uchwałę nr V/88 Zarządu PZPN z dnia 23.05.2018 r. w sprawie określania zasad ustalania
ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników (z późniejszymi zmianami) – obowiązuje od dnia
01.01.2019 r.;
- Uchwałę nr 8/52 Zarządu PZPN z dnia 12.07.2002 r. dotyczącą opłaty ryczałtowej dla klubu
odstępującego za zawodników pomiędzy 23, a 28 rokiem życia (tekst jednolity);
- Uchwałę nr V/67 Zarządu PZPN z dnia 12 i 13.04.2008 r. w sprawie rozgrywania meczów
na boiskach posiadających sztuczną murawę;
- Uchwałę VI/79 Zarządu PZPN z dnia 19.04.2011 r. w sprawie prowadzenia rozgrywek w
systemie Extranet;
- Uchwałę nr XI/300 Zarządu PZPN z dnia 22.11.2013 r. w sprawie określenia liczby
zawodników cudzoziemców spoza Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i
niższych klas rozgrywkowych (z późniejszymi zmianami);
- Uchwała nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w
rozgrywkach piłki nożnej w Polsce (z późniejszymi zmianami);
- Uchwała nr V/70 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie szczegółowych zasad uzupełnienia składu Ekstraklasy, 1 ligi, 2 ligi, 3 ligi i niższych
klas rozgrywkowych oraz Centralnej Ligi Juniorów w sytuacji braku uzyskania licencji lub
rezygnacji z udziału w rozgrywkach (z późniejszymi zmianami);
- Uchwała nr II/37 Zarządu PZPN z dnia 22.02.2016 r. w sprawie przyjęcia „Przepisów
licencyjnych dla klubów piłki nożnej 4 ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne;
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- Regulamin Dyscyplinarny PZPN z dnia 01.07.2013 r. (z późniejszymi zmianami);
- Ustawę o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009 r. (Dz. U. Nr 09.62.504.);
- Uchwałę nr 52/2018 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 12.07.2018 r. w
sprawie licencji dla klubów 4 ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na sezon 2018/2019 i
następne (z późniejszymi zmianami);
- Uchwałę nr 11/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27.01.2017 r. w
sprawie przyjęcia zasad przyznawania licencji dla klubów prowadzących szkolenie wyłącznie
w zakresie grup młodzieżowych (z późniejszymi zmianami);
- Regulamin Dyscypliny OZPN tekst jednolity - stan prawny na dzień 12.07.2018 r.;
- Uchwałę nr 40/2018 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 08.05.2018 r. w
sprawie wysokości opłat statutowych (z późniejszymi zmianami);
- Uchwałę nr 50/2018 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 12.07.2018 r. w
sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych (z późniejszymi zmianami).
§2
W rozgrywkach biorą udział kluby będące członkami Opolskiego Związku Piłki Nożnej
posiadające licencję dla klasy rozgrywkowej w której uczestniczą lub kluby, które oczekują na
członkostwo nie dłużej niż 3 miesiące i w związku z tym nie posiadają licencji klubowej.

II STRUKTURY ROZGRYWEK
§3
1. Opolski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w następujących klasach:
a) seniorzy:
- 4 liga;
- Klasa Okręgowa;
- Klasa A;
- Klasa B;
- Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim oraz terytorialnym, według regulaminu
właściwego dla tych rozgrywek;
b) juniorzy:
- Opolska Liga Juniorów;
- 1 Liga Juniorów;
- 2 Liga Juniorów;
c) juniorzy młodsi:
- Opolska Liga Juniorów Młodszych;
- 1 Liga Juniorów Młodszych;
- 2 Liga Juniorów Młodszych;
d) trampkarze:
- Opolska Liga Trampkarzy;
- 1 Liga Trampkarzy;
- 2 Liga Trampkarzy;
e) młodzicy:
- Liga Młodzików;

-4-

Opolski Związek Piłki Nożnej – sezon 2018/2019

f) orliki:
- turnieje powiatowe, według regulaminu właściwego dla tych rozgrywek;
g) żaki:
- turnieje powiatowe, według regulaminu właściwego dla tych rozgrywek;
h) skrzaty:
- turnieje powiatowe, według regulaminu właściwego dla tych rozgrywek.
§4
Prowadzone rozgrywki mają na celu ustalenie kolejności drużyn w klasach, o których mowa
w § 3 oraz wyłonienie zespołów do awansu lub spadku, a w przypadku drużyn młodzików,
orlików, żaków i skrzatów, popularyzacji piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.
§5
Rozgrywki prowadzone są systemem jesień – wiosna w terminach ustalonych przez
Wydział Gier OZPN.
§6
W przypadku nie rozegrania zawodów, a także przerwania ich przez sędziego i
niedokończenia, stosowne decyzje podejmuje Wydział Gier OZPN.
III
ORGANIZATOR
§7
Zawody piłki nożnej w województwie opolskim prowadzi z upoważnienia Zarządu OZPN,
Wydział Gier OZPN.
§8
Do obowiązków Wydziału Gier OZPN należy:
- opracowanie terminarza rozgrywek;
- przyjmowanie zgłoszeń zawodników i uprawnianie ich do gry;
- weryfikacja wyników;
- prowadzenie tabel;
- rozpatrywanie protestów w sprawach związanych z rozgrywkami;
- ustalanie ekwiwalentów i ryczałtów za wyszkolenie zawodnika;
- czuwanie nad przestrzeganiem obowiązującego Regulaminu Rozgrywek OZPN.
§9
1. Wydział Gier OZPN prowadzi rozgrywki we wszystkich klasach i grupach wiekowych,
ustalonych przez Zarząd OZPN.
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2. W zawodach mistrzowskich i pucharowych daną drużynę klubową mogą reprezentować
wyłącznie zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni do gry na bieżący sezon przez organ prowadzący
rozgrywki.
3. Zawodnik może być zgłoszony i potwierdzony do gry, jeśli ukończył 7 lat, przedłoży
pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) do klubu sportowego i spełni warunki
wynikające z przepisów regulaminowych. Zawodnicy do lat 18 potwierdzani są do gry po
wcześniejszym podpisaniu przez rodziców (opiekunów prawnych) formularzu Extranet
(zawodnik nowo zgłoszony) oraz deklaracji gry amatora (załącznik nr 1 lub 2).
4. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki nożnej
może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 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.
5. Zawodnicy wpisani do protokołu meczowego muszą posiadać aktualne badania lekarskie
potwierdzone na karcie zdrowia. Badania lekarskie zawodników są ważne 6 miesięcy tj. jeżeli
badania zawodnika wykonano 15 marca br. to badania są ważne do dnia 15 września
danego roku do godziny 23:59:59, natomiast jeżeli badania zawodnika wykonano 31
sierpnia to badania są ważne do dnia 28/29 lutego do godziny 23:59:59.
Termin ważności badań może ulec zmianie w przypadku skrócenia okresu ważności przez
lekarza i taka adnotacja znajdzie się na karcie zdrowia zawodnika.
6. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika niepotwierdzonego w systemie
Extranet na okres 30 dni od momentu zgłoszenia zawodnika przez klub. Warunkowe
uprawnienie zawodnika następuje bez prawa uczestnictwa zawodnika w meczach klubu do
którego został on warunkowo uprawniony do czasu potwierdzenia go w systemie Extranet.
7. W przypadku nie potwierdzenia zawodnika w systemie Extranet w terminie o którym
mowa w ust. 6, organ prowadzący rozgrywki anuluje uprawnienie zawodnika.
IV MIEJSCE ZAWODÓW – BOISKO
§ 10
1. Zawody mistrzowskie i pucharowe muszą odbywać się na boiskach zweryfikowanych
i posiadających licencję na dany sezon w danej klasie rozgrywkowej.
2. Dopuszcza się możliwość prowadzenia rozgrywek dziecięcych w kategorii wiekowej orliki,
żaki i skrzaty na boiskach typu ORLIK.
3. Protokół weryfikacji boisk sporządza Komisja wskazana w uchwale nr 50/2018 Zarządu
OZPN na wniosek klubu przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego.
4. Obowiązkową coroczną weryfikacją boisk objęte zostaną kluby, które:
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a) uzyskały awans do ligi/klasy wyższej;
b) przeprowadziły modernizację, remont lub budowę nowego stadionu/boiska.
5. Powtórnej weryfikacji boiska dokonuje się po każdorazowej zmianie objętej weryfikacją
pierwotną (np. wymiana bramek).
6. W trakcie procesu licencyjnego, Komisja ujęta w ust. 3 na wniosek Przewodniczącego
Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN lub Wiceprezesa OZPN ds. organizacyjnych może
przeprowadzić dodatkową weryfikację boiska.
7. Protokoły weryfikacji boisk sporządzone przed sezonem 2017/2018 obowiązują w
następnych sezonach chyba, że nastąpiły zdarzenia określone w ust. 4, 5 i 6.
8. Protokół weryfikacji boiska we wszystkich klasach rozgrywkowych powinien być
udostępniony sędziom, obserwatorom i delegatom na każde ich żądanie.
9. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub, który jest
gospodarzem zawodów, tj. klub wpisany do terminarza gier na pierwszym miejscu.
10. Klub, który nie dopełni powyższego obowiązku i z winy którego, zawody nie odbędą
się, ponosi konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa koszty związane z przyjazdem na
zawody sędziów, obserwatorów, delegatów oraz drużyny gości.
11. O przydatności boiska do rozgrywania zawodów w danym dniu decyduje sędzia
zawodów.
12. W spotkaniach rozgrywanych na boisku neutralnym, obowiązek gospodarza przyjmuje
strona wyznaczona przez Związek.
13. W strefie technicznej boiska obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

V KRYTERIA UCZESTNICTWA I OBOWIĄZKI KLUBÓW
§ 11
1. Drużyny piłkarskie biorące udział w rozgrywkach Opolskiego Związku Piłki Nożnej
zobowiązani są prowadzić uprawnieni i licencjonowani trenerzy, zgodnie z Uchwałą
Zarządu PZPN nr IV/63 z dnia 20.04.2017 roku.
2. W zespołach uczestniczących w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych mają
prawo występować zawodnicy zgłoszeni do ewidencji zawodników PZPN, posiadający
licencję zawodnika lub złożony wniosek o taką licencję.
Zgłoszenia zawodników na bieżący sezon dokonują kluby poprzez elektroniczne złożenie
wniosku w module klubowym Extranet o uprawnienie zawodników do danej klasy
rozgrywkowej według przynależności klubowej. Po zatwierdzeniu wniosku z pozycji biura
przez pracownika OZPN, klub musi wygenerować, a następnie wydrukować listę ze
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zgłoszonymi wcześniej zawodnikami bez konieczności jej podpisywania i opieczętowania.
Do każdego nowego wniosku o uprawnienie zawodników klub musi każdorazowo dołączyć
(elektronicznie - zeskanowane lub osobiście do biura OZPN) podpisane DEKLARACJE GRY
AMATORA, według niżej opisanych wzorów:
a) grupowa deklaracja gry amatora (załącznik nr 1) – obowiązuje przy uprawnianiu
zawodników na listę podstawową;
b) indywidualna deklaracja gry amatora (załącznik nr 2) – obowiązuje przy uprawnianiu
dodatkowych zawodników do listy podstawowej.
3. Zawodnicy, którzy zostali uprawnieni na nowy sezon do rozgrywek prowadzonych przez
OZPN na podstawie podpisanych deklaracji gry amatora lub kontraktu o profesjonalne
uprawianie piłki nożnej wyrazili tym samym zgodę na używanie i rozpowszechnianie ich
wizerunku dla celów promocyjnych, reklamowych oraz marketingowych OZPN w obszarach
do tego przeznaczonych, tj. foldery, plakaty, ulotki, strona internetowa OZPN, itp.
4. Wygenerowana w systemie Extranet, lista uprawniająca zawodników musi być
sporządzona oddzielnie dla każdej klasy rozrywkowej na co najmniej 10 dni przed
rozpoczęciem rozgrywek. System Extranet generuje listę, według porządku
alfabetycznego, która zawiera: imię i nazwisko, numer ewidencyjny zawodnika (nr extranet
lub nr wniosku), datę urodzenia, datę uprawnienia do klubu, okres obowiązywania kontraktu
zawodników o statusie profesjonalisty lub okres wypożyczenia zawodników o statusie
amatora, poprzednią przynależność klubową oraz rodzaj transferu.
5. Kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez Opolski Związek
Piłki Nożnej w kategoriach wiekowych: seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi oraz trampkarze,
mogą posiadać przynajmniej jedną drużynę, w klasach rozgrywek, niższej od tej w której
uczestniczy pierwszy zespół klubu w danej kategorii wiekowej.
6. W przypadku spadku pierwszej drużyny klubu w danej kategorii wiekowej do klasy niższej,
drugi zespół tego klubu, będzie automatycznie przeniesiony do rozgrywek klasy niższej.
7. Drużyna rezerwowa nie może występować w lidze lub klasie, w której uczestniczy
pierwszy zespół klubu w kategorii wiekowej: seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi oraz
trampkarze.
8. Zawodnicy o statusie amatora, występujący w rozgrywkach 4 ligi i klasach niższych, a
także w rozgrywkach młodzieżowych muszą posiadać deklarację gry amatora (załącznik nr 1
i 2).
9. Za zawodników profesjonalnych uznani zostaną zawodnicy posiadający z klubem umowę
(kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej).
10. Klub podpisując z zawodnikiem kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej
zobowiązany jest do zdeponowania w Opolskim Związku Piłki Nożnej jednego z egzemplarzy
kontraktu.
11. Do każdego klubu występującego w rozgrywkach 4 ligi lub klasy niższej, może być
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potwierdzona i uprawniona dowolna liczba zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii
Europejskiej, przy czym uprawnienie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami
państwowymi, dotyczącymi legalizacji pobytu i zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, po przedstawieniu przez klub stosownych dokumentów zaświadczających
legalizację pobytu i pozwolenie na pracę na okres na jaki cudzoziemiec spoza obszaru UE ma
prawo przebywać na terytorium Polski oraz na jaki otrzymał pozwolenie na pracę z
zastosowaniem Ustawy z dn. 20.04.2004 r. Dz. U. nr 69 z 2008 r., Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.08.2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez
cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Uchwały Zarządu PZPN nr
VIII/124 z 14.07.2015 r. w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności
klubowej oraz Uchwały nr XI/300 Zarządu PZPN z dnia 22.11.2013 r. w sprawie określenia
liczby zawodników cudzoziemców spoza Unii Europejskiej występujących w meczach
Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych.
a) Zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i
uprawniony do gry w drużynie 4 ligi lub klasy niższej, tylko jako zawodnik profesjonalny, tzn.
posiadający kontrakt z klubem. Klub zobowiązany jest do zdeponowania kontraktu w
Opolskim ZPN.
b) Dopuszcza się uprawnienie do klubu 4 ligi lub klasy niższej jednego zawodnikacudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej o statusie amatora, pod warunkiem
posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających o legalizacji pobytu
zawodnika-cudzoziemca w Polsce.
c) W rozgrywkach 4 ligi i klas niższych w każdym meczu mistrzowskim może występować
równocześnie na boisku tylko trzech zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii
Europejskiej.
d) Ustala się, iż w każdej drużynie klubu 4 ligi lub klasy niższej musi być potwierdzonych
i uprawnionych do gry, co najmniej ośmiu zawodników posiadających obywatelstwo polskie.
e) W celu potwierdzenia i uprawnienia do gry zawodnika-cudzoziemca, który bezpośrednio
trafił do klubu polskiego z klubu zagranicznego, niezbędne jest przedstawienie
międzynarodowego certyfikatu transferowego (ITC) właściwej federacji narodowej.
f) Klub uprawniający zawodnika-cudzoziemca do gry jest odpowiedzialny, pod rygorem kary
dyscyplinarnej, o której mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu Dyscyplinarnego OZPN, za
niezwłoczne poinformowanie organu prowadzącego rozgrywki o wszystkich jakichkolwiek
zmianach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na terytorium RP.
g) Utrata prawa legalnego pobytu na terytorium RP i/lub zezwolenia na pracę stanowi
podstawę do cofnięcia lub zawieszenia przez organ prowadzący rozgrywki uprawnienia
zawodnika do gry.
11. W meczu mistrzowskim muszą brać udział zawodnicy młodzieżowi, urodzeni w roku
1998 i młodsi, posiadający obywatelstwo polskie, według następujących kryteriów:
- 4 liga – 2 zawodników,
- Klasa Okręgowa, – 1 zawodnik.
Uznaje się, iż zawody należy zweryfikować jako przegraną 0:3 na niekorzyść drużyny, w
której z winy klubu w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od wymaganej
liczba zawodników młodzieżowych. Od uznania winy klubu należy odstąpić w sytuacjach
losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na zawodnika
młodzieżowego (np. ukaranie czerwoną kartką lub kontuzja po wykorzystaniu limitu zmian).
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PRZYKŁAD:
a) w sytuacji wykluczenia zawodnika-młodzieżowca (czerwona kartka) zespół występuje
w zmniejszonym składzie bez konieczności uzupełnienia do wymaganego limitu zawodnikówmłodzieżowców, co oznacza, iż nie ma obowiązku zastępowania zawodnika-seniora innym
zawodnikiem-młodzieżowcem;
b) w przypadku kontuzji zawodnika-młodzieżowca i uprzednim wykorzystaniu limitu zmian,
zespół występuje w zmniejszonym składzie do końca trwania zawodów;
c) w sytuacji, gdy drużyna rozpoczyna zawody w niepełnym składzie, to może uzupełnić skład
seniorami jedynie do wymaganego limitu w danej klasie rozgrywkowej, a w pozostałym
zakresie młodzieżowcami, tzn. że w 4 lidze zawody w niepełnym składzie można rozegrać
mając od 7 do 9 seniorów, natomiast w Klasie Okręgowej od 7 do 10 seniorów.
W wyżej wymienionych przypadkach brak na boisku zawodników młodzieżowców nie
stanowi podstawy do walkowera.
§ 12
1. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej
klasy, rezygnuje z dalszego uczestnictwa lub w trakcie trwającego sezonu nie rozegra z
własnej winy trzech wyznaczonych spotkań, zostanie automatycznie wyeliminowana z
rozgrywek i otrzyma status drużyny spadkowej, niezależnie od sankcji finansowych, a także
zdegradowana o dwie klasy rozgrywkowe, bez względu na ilość zdobytych punktów.
2. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych
spotkań tej drużyny;
b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane
na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery.
3. W przypadku zawodów rozgrywanych na zasadzie dwumeczu (mecz i rewanż), np. baraże,
rezygnacja z udziału w jednym meczu oznacza rezygnację z udziału w dwumeczu.
4. Zawodnicy klubu posiadający jedną drużynę, wycofaną bezpośrednio przed rozpoczęciem
lub w trakcie trwania rozgrywek, uzyskują status zawodnika wolnego i mogą zostać
potwierdzeni do nowego klubu poza ustalonymi okresami transferowymi.
5. W przypadku, jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego
przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z przyczyn niezależnych od
organizatora, obu klubów, ich piłkarzy lub kibiców (ulewa, nie nadające się do gry boisko,
itp.) wówczas spotkanie to należy rozegrać lub dokończyć w najbliższym wolnym terminie.
Decyzję odnośnie nowego terminu niedokończonych lub nierozegranych zawodów,
podejmuje Wydział Gier Opolskiego ZPN.
6. W przypadku podjęcia przez Wydział Gier Opolskiego ZPN decyzji o dokończeniu zawodów
przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane w nowym
terminie rozgrywane są przy zachowaniu następujących zasad:
a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem
wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów,
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b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem
wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych,
c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w
danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:
- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej
kartki lub w wyniku zmiany,
- którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikami klubu, w którego barwach
występują w chwili dokańczania zawodów,
- którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek
otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn;
d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał ilość
kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono
obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w
dokańczanych zawodach.
§ 13
1. Drużyny startujące w rozgrywkach mistrzowskich zobowiązane są rozgrywać zawody tylko
pod nazwą klubu, do którego należą. Dla celów marketingowych i reklamowych klub może
dodać nowy człon do nazwy klubu za zgodą Zarządu OZPN.
2. Drużyny tworzone w klubach nowo powstałych oraz drużyny nowo tworzone w klubach
będących członkiem OZPN, rozpoczynają rozgrywki od najniższej klasy rozgrywkowej danej
kategorii wiekowej.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Opolskiego Związku Piłki Nożnej
prowadzącego dane rozgrywki, klub zgłaszający się do PZPN lub zgłaszający do rozgrywek
drużynę w kategorii seniorów może rozpocząć rozgrywki mistrzowskie od klasy „A”, klasy
okręgowej lub 4 ligi.
4. Zasady określone w ust. 3 nie dotyczą klubów, których drużyna uczestniczyła wcześniej w
rozgrywkach w kategorii seniorów, za wyjątkiem zgłoszenia drużyny rezerw.
§ 14
Ogólne zasady nabycia i wygaśnięcia członkostwa, zmiany formy prawnej, zbycia sekcji piłki
nożnej lub jego podziału, a także zmiana nazwy, reguluje Uchwała Zarządu PZPN nr XII/194 z
dn. 11.12.2015 r. o członkostwie:
1. Klub piłkarski musi posiadać osobowość prawną. Jako członek Związku może on działać
pod postacią stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej
spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu
sportowego.
2. Dopuszczenie do współzawodnictwa w sporcie piłki nożnej klubu piłkarskiego jako osoby
prawnej działającej w innej, niż przewidziana w ust. 1, formie prawnej wymaga decyzji
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Zarządu PZPN, podjętej po przedstawieniu stosownych opinii przez Komisję d.s. Licencji
Klubowych PZPN i Komisję d.s. Prawnych PZPN.
3. W celu przyjęcia w poczet członków OZPN, klub powinien przedstawić właściwemu
Zarządowi OZPN następujące dokumenty:
a) deklarację członkowską,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,
c) uwierzytelnioną kopię statutu klubu,
d) zgłoszenie co najmniej jednego zespołu do rozgrywek organizowanych przez OZPN lub
PZPN oraz złożenie wniosku licencyjnego, jeżeli jest to wymagane na podstawie odrębnych
przepisów,
e) podpisaną deklarację przestrzegania statutów, regulaminów, wytycznych i decyzji FIFA,
UEFA, PZPN i OZPN oraz innych podmiotów prowadzących rozgrywki, realizacji obowiązków
członkowskich, określonych w art. 19 Statutu PZPN, przestrzegania Przepisów Gry w piłkę
nożną uchwalanych przez IFAB lub FIFA (w przypadku piłki halowej), a także poddania
wszelkich sporów z podmiotami podlegającymi jurysdykcji FIFA, UEFA, PZPN, OZPN oraz
innych podmiotów prowadzących rozgrywki, organom jurysdykcyjnym tych organizacji
oraz/względnie Trybunałowi Arbitrażowemu ds. Sportu w Lozannie (CAS),
f) listę osób fizycznych, upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji
kandydującej wobec osób trzecich,
g) kopię protokołu zebrania założycielskiego lub ostatniego walnego zebrania organizacji
kandydującej, zawierającego uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku,
h) dowody wpłaty składki członkowskiej do PZPN, OZPN oraz innego podmiotu
prowadzącego rozgrywki.
4. Zmianę nazwy klubu posiadającego sekcję piłki nożnej przyjmuje Zarząd OZPN po
przedstawieniu następujących dokumentów:
a) uchwały walnego zebrania członków względnie zgromadzenia akcjonariuszy lub
wspólników w sprawie zmiany nazwy klubu, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa,
b) aktualnego odpisu z rejestru lub ewidencji uwidaczniających dokonaną zmianę.
5. Zmiana nazwy klubu piłkarskiego lub sekcji piłki nożnej wyłącznie w celach
marketingowych lub reklamowych nie jest zmianą nazwy klubu w rozumieniu przepisów
Uchwały Zarządu PZPN nr XII/194 z dn. 11.12.2015 r. Wymaga ona jednak akceptacji ze
strony Zarządu OZPN.
6. Klub może zmienić siedzibę na obszarze działania jednego Wojewódzkiego Związku Piłki
Nożnej po uzyskaniu zgody Zarządu tego WZPN, która może również obejmować zgodę na
zmianę nazwy klubu. Zmiana siedziby (i nazwy klubu) następuje z datą uprawomocnienia się
orzeczenia właściwego organu rejestrowego.
7. Jeżeli zmiana siedziby klubu wykracza poza obszar działania jednego Wojewódzkiego
Związku Piłki Nożnej konieczna jest zgoda Zarządów WZPN właściwych dla dotychczasowej i
przyszłej siedziby. Nabycie oraz wygaśnięcie członkostwa w WZPN -ach następuje z datą
uprawomocnienia się orzeczenia właściwego organu rejestrowego.
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8. Dopuszcza się zmianę formy prawnej działalności klubu, jeżeli z przepisu ustawy wynika
obowiązek jej prowadzenia w określonej formie.
9. Dopuszcza się zbycie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych
sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej
na rzecz innego klubu będącego członkiem PZPN. Przedmiotowe zbycie – które może
prowadzić do połączenia klubów piłkarskich lub do przeniesienia klubu do innej miejscowości
- obejmuje w szczególności: prawa z rejestracji znaków towarowych, autorskie prawa
majątkowe do oznaczeń indywidualizujących oraz prawo do firmy. Nabywca (w tym nowo
powstały podmiot) staje się następcą prawnym zbywcy i zobowiązany jest do przyjęcia
solidarnej odpowiedzialności ze zbywcą za jego (ich) dotychczasowe zobowiązania.
10. Zmiany form prawnych działalności, o których mowa w ust. 8-9 muszą być poprzedzone
ogłoszeniem o zamiarze ich dokonania opublikowanym - w przypadku klubów piłkarskich 4
ligi i klas niższych - na stronie internetowej OZPN ze wskazaniem terminu 30 dni na
zgłaszanie do Opolskiego Związku Piłki Nożnej wszelkich roszczeń wobec danego klubu.
11. Przekształcenie i zbycie, o których mowa w ust. 8-9 wymagają – w przypadku klubów ligi
zawodowej, klubów Futsal Ekstraklasy oraz klubów uczestniczących w rozgrywkach PZPN zgody Zarządu PZPN, wyrażonej w formie uchwały, podejmowanej w razie uwzględnienia
argumentacji sformułowanej we wniosku klubu i załączonej do niej opinii właściwego
miejscowo WZPN. Odmowa wyrażenia zgody jest dopuszczalna w przypadku niespełnienia
wymogów formalnych, o których mowa ww. uchwale oraz z uwagi na ważne względy
społeczne lub szczególnie uzasadnione interesy PZPN.
12. W przypadku klubów nie uczestniczących w rozgrywkach: ligi zawodowej, Futsal
Ekstraklasy oraz prowadzonych przez PZPN przekształcenie i zbycie, o których mowa w ust.
8-9, wymagają jedynie zgody Zarządu właściwego miejscowo WZPN. Odmowa wyrażenia
zgody jest dopuszczalna w przypadku niespełnienia wymogów formalnych, o których mowa
ww. uchwale oraz z uwagi na ważne względy społeczne lub szczególnie uzasadnione interesy
OZPN.
13. W celu skutecznej zmiany formy prawnej klubu, zbycia sekcji piłki nożnej klubu lub jego
podziału należy złożyć odpowiednio do Zarządu PZPN lub Zarządu OZPN następujące
dokumenty:
a) uchwałę walnego zebrania członków klubu będącego stowarzyszeniem lub uchwałę
walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub wspólników spółki kapitałowej o zmianie formy
prawnej, zbyciu sekcji piłki nożnej lub podziale klubu,
b) w przypadku spółek kapitałowych - umowę zawartą w formie aktu notarialnego,
uwzględniającą fakt zmiany formy prawnej klubu piłkarskiego, zbycia sekcji piłki nożnej lub
podziału klubu,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji uwzględniający powyższe
przekształcenia klubu,
d) w przypadku klubów ligi zawodowej, klubów Futsal Ekstraklasy oraz klubów
uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN - uchwałę Zarządu OZPN w
sprawie wykreślenia z listy członków OZPN i PZPN klubu zmieniającego formę prawną,
zbywającego sekcję piłki nożnej lub klubu podlegającego podziałowi, a w przypadku klubów
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piłkarskich pozostałych klas rozgrywkowych – wniosek o podjęcie takiej uchwały przez
Zarząd OZPN,
e) w przypadku klubów ligi zawodowej, klubów Futsal Ekstraklasy oraz klubów
uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN - uchwałę Zarządu OZPN w
sprawie przyjęcia na członka OZPN i PZPN klubu powstającego w wyniku zmiany formy
prawnej innego klubu, zbycia jego sekcji piłki nożnej lub podziału klubu, a w przypadku
klubów piłkarskich pozostałych klas rozgrywkowych – wniosek o podjęcie takiej uchwały
przez Zarząd OZPN,
f) oświadczenie nowo powstałego klubu – w wyniku zmiany formy prawnej innego klubu,
zbycia sekcji piłki nożnej lub podziału klubu – o przejęciu ogółu praw i obowiązków
majątkowych i niemajątkowych poprzednika.
g) dowody wpłaty składki członkowskiej do PZPN, OZPN oraz innego podmiotu
prowadzącego rozgrywki.
14. Zbycie sekcji piłki nożnej klubu oraz podział klubu może następować pomiędzy
poszczególnymi rundami piłkarskimi, o ile nie ma to wpływu na dalszy przebieg rozgrywek.
15. Członkostwo w PZPN i OZPN wygasa w przypadku:
a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu PZPN i OZPN,
b) uprawomocnienia się orzeczenia o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej osoby prawnej lub
uprawomocnienia się orzeczenia o zmianie upadłości układowej na upadłość likwidacyjną,
c) rozwiązania lub likwidacji osoby prawnej – z datą prawomocnego orzeczenia w
przedmiocie rozwiązania lub likwidacji,
d) skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań wobec PZPN i OZPN przez okres przekraczający 6
miesięcy, a w przypadku klubów – także w razie nieprzystąpienia żadnego zespołu danego
klubu do rozgrywek piłkarskich organizowanych przez PZPN lub OZPN,
e) wykluczenia z PZPN za działalność sprzeczną z prawem, Statutem PZPN, przepisami,
wytycznymi lub decyzjami PZPN, FIFA i UEFA – z datą uprawomocnienia się decyzji podjętej
w tym przedmiocie.
§ 15
1. Warunkiem dopuszczenia i udziału w rozgrywkach seniorskich poszczególnych klas
rozgrywkowych jest posiadanie drużyn młodzieżowych, biorących udział w rozgrywkach:
juniorów, juniorów młodszych, trampkarzy, młodzików lub posiadaniu umów o współpracy z
innymi klubami biorących udział w rozgrywkach OZPN w zakresie szkolenia młodzieży, w
ilości nie mniejsze niż:
- 4 liga
- 3 zespoły,
- Klasa Okręgowa - 2 zespoły,
- Klasa „A”
- 1 zespół.
Kluby występujące w rozgrywkach Klasy „B” są zwolnione z obowiązku posiadania drużyny
młodzieżowej, jednak w przypadku awansu, aby uzyskać prawo gry w rozgrywkach Klasy
„A”, klub, będzie musiał założyć i zgłosić do rozgrywek drużynę młodzieżową.
Sposób zaliczania wymaganej ilości drużyn młodzieżowych reguluje Uchwała 50/2018
Zarządu OZPN w sprawie licencji dla klubów 4 ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na sezon
2018/2019 i następne.
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2. W przypadku wycofania w trakcie rozgrywek jednej z drużyn młodzieżowych, na
podstawie § 12 ust. 1 wobec klubu (organizacji sportowej) podejmowane są stosowne
sankcje dyscyplinarne, łącznie z cofnięciem ważności licencji do danej klasy rozgrywkowej.
§ 16
1. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich
zawodników do gry 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) 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;
c) 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);
d) Zawodnik 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
zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych);
e) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach
klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych
oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten nie dotyczy
zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych).
§ 17
1. Na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów 4 ligi, Opolskiej Ligi Juniorów, Opolskiej Ligi
Juniorów Młodszych oraz Opolskiej Ligi Trampkarzy kierownicy lub kapitanowie drużyn
zobowiązani są do dostarczenia sędziemu wydruku sprawozdania meczowego zawierającego
skład zawodników, wypełnionego w systemie Extranet, natomiast kierownicy lub
kapitanowie drużyn pozostałych klas rozgrywkowych mogą wypełniać składy drużyn w
sposób tradycyjny (zalecane wypełnianie składów w systemie Extranet) na oficjalnym druku
protokołu zawodów (załącznik nr 3), w którym muszą znaleźć się między innymi imiona i
nazwiska zawodników wraz z ich numerami na koszulkach, daty urodzenia oraz własnoręczny
czytelny podpis kierownika i kapitana danej drużyny, poświadczający w ten sposób
uprawnienie do udziału w zawodach zgłoszonych przez nich zawodników i zawodników
rezerwowych. Przy nazwiskach zawodników młodzieżowych należy postawić literę M, przy
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nazwisku kapitana drużyny literę K, a przy bramkarzach wpisać litery BR. Do wzięcia udziału
w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wpisani do protokołu
przed rozpoczęciem meczu.
Kierownik drużyny lub kapitan drużyny może wpisać do sprawozdania mniej niż 11
zawodników, jednak nie mniej niż 7, a przypadku drużyn młodzików mniej niż 9 zawodników,
jednak nie mniej niż 6.
Sędziemu należy również dostarczyć listę uprawnionych zawodników oraz złożyć pisemne
oświadczenie w protokole meczowym o treści: „OŚWIADCZAM, IŻ ZAWODNICY DRUŻYNY
GOSPODARZY/GOŚCI WPISANI DO PROTOKOŁU MECZOWEGO POSIADAJĄ WAŻNE KARTY
ZDROWIA” pod którym kierownik lub trener danej drużyny musi się podpisać.
2. Po tym jak protokół zawodów został wypełniony, podpisany przez obie drużyny oraz
zwrócony do sędziego i jeżeli zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte, mają zastosowanie
następujące instrukcje:
a) Jeżeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodników nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów z
jakiejkolwiek przyczyny, może być zastąpiony przez jednego z zawodników rezerwowych.
Takie zastąpienie nie pomniejszy liczby zawodników rezerwowych. Zawodnik ten ma prawo
być na ławce rezerwowych i wejść na boisko w późniejszej fazie gry. Podczas zawodów nadal
można wymienić liczbę zawodników wynikającą z regulaminu rozgrywek.
b) Jeżeli jakikolwiek z zawodników rezerwowych nie może wyjść na boisko z jakiejkolwiek
przyczyny, to nie może być zastąpiony, co oznacza, że liczba zawodników rezerwowych
zostanie pomniejszona (z zastrzeżeniem punktu c).
c) Jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach z
jakiejkolwiek przyczyny, następny bramkarz nie wpisany uprzednio do sprawozdania może
go zastąpić.
3. Drużyna rozpoczynająca zawody w niekompletnym składzie – licząca mniej niż 11
zawodników (w przypadku młodzików 9) – może w ciągu całego okresu trwania zawodów
uzupełnić swój podstawowy skład zawodnikami wpisanymi do sprawozdania. O uzupełnianiu
podstawowego składu drużyny sędzia musi zostać powiadomiony przez jej kapitana bądź
kierownika drużyny.
4. Kluby będące gospodarzami zawodów zobowiązane są zapewnić 3 egzemplarze
sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisuje imiona i nazwiska zawodników ukaranych
żółtymi i czerwonymi kartkami. Kierownicy drużyn odbiór wypełnionych sprawozdań
potwierdzają własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów (bez względu, czy wnoszą
zastrzeżenia, czy też nie).
5. Po dostarczeniu sędziemu wypełnionych składów drużyn, arbiter ma obowiązek zarządzić
przeprowadzenie procedury sprawdzenia tożsamości zawodników obu zespołów. Musi tego
dokonać w obecności kierownika lub kapitana (w przypadku, gdy kapitan drużyny jest
niepełnoletni prawo uczestniczenia w procesie weryfikacji tożsamości przysługuje
pełnoletniemu kierownikowi lub trenerowi drużyny).
Podczas weryfikacji tożsamości zawodnik jest zobowiązany przedstawić arbitrowi zawodów
ważną licencję zawodnika lub inny ważny dokument tożsamości z fotografią (legitymacja
szkolna, dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, itp.). Musi to uczynić przed zawodami. Brak
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okazania dokumentu przed rozpoczęciem meczu czyni zawodnika nieuprawnionym do gry i
powoduje niedopuszczenie go do zawodów.
UWAGA:
1. Jeżeli podczas sprawdzania tożsamości zawodników wpisany do protokołu meczowego
zawodnik weryfikowanej drużyny z różnych powodów nie jest obecny, to taki zawodnik po
rozpoczęciu spotkania ma prawo wziąć udział w zawodach, tylko w przypadku, jeżeli
wcześniej okazał sędziemu w obecności kierownika lub kapitana drużyny przeciwnej
dokument potwierdzający jego tożsamość.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. gdy są przesłanki, iż na boisku przebywa
inny zawodnik, niż ten który przeszedł proces weryfikacji tożsamości przed meczem, sędzia
ma prawo po uprzednim powiadomieniu tego zawodnika i przedstawiciela tej drużyny, np.
kierownika lub kapitana do ponownej weryfikacji tożsamości w przerwie zawodów lub po
jego bezpośrednim zakończeniu w obecności kierownika lub kapitana drużyny przeciwnej.
§ 18
Piłkarz nie posiadający aktualnych badań lekarskich nie może uczestniczyć w zawodach.
§ 19
1. Zawodnicy pod groźbą sankcji dyscyplinarnych muszą występować na boisku w
koszulkach z numerem odpowiadającym zapisowi w protokole zawodów.
2. Numery na koszulkach powinny być kontrastowe w stosunku do strojów i posiadać
wysokość minimum 24 centymetrów.
3. Zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych przystępujący do gry muszą posiadać
ochraniacze.
§ 20
1. Celem zoptymalizowania wymiany korespondencji między klubami, a Opolskim ZPN,
zobowiązuje się kluby uczestniczące w rozgrywkach do posiadania i korzystania z
elektronicznych skrzynek pocztowych e-mail nadanych przez OZPN z domeną
@pilkaopolska.pl.
2. Zobowiązuje się kluby uczestniczące w rozgrywkach prowadzonych przez Opolski ZPN
do śledzenia bieżących komunikatów na stronie związku (www.pilkaopolska.pl) oraz
sprawdzania na bieżąco korespondencji rozsyłanej drogą e-mail.
3. Zobowiązuje się kluby uczestniczące w rozgrywkach prowadzonych przez Opolski ZPN do
korzystania z funkcjonalności systemu Extranet PZPN dostępnych w module klubowym, a w
szczególności:
a) wprowadzania nowych zawodników;
b) uprawniania zawodników do gry na bieżący sezon;
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c) dokonywania zmian przynależności klubowej na podstawie wystąpień klubów wraz z
załączonymi dokumentami w wersji elektronicznej;
d) wprowadzania do systemu przez kluby 4 ligi opolskiej, Opolskiej Ligi Juniorów, Opolskiej
Ligi Juniorów Młodszych oraz Opolskiej Ligi Trampkarzy propozycji zmian terminów oraz
godzin rozpoczęcia meczów;
e) wypełniania w systemie składów meczowych przed rozpoczęciem zawodów (obowiązkowo
- kluby 4 ligi opolskiej, Opolskiej Ligi Juniorów, Opolskiej Ligi Juniorów Młodszych oraz
Opolskiej Ligi Trampkarzy, nieobowiązkowo lecz zalecane dla klubów pozostałych klas
rozgrywkowych).
VI ZASADY AWANSU I SPADKU W SEZONIE 2018/2019
§ 21
1. 4 liga opolska składa się z 16 zespołów. Z 4 ligi opolskiej do 3 ligi, grupy III (woj. lubuskie,
dolnośląskie, opolskie i śląskie) awansuje mistrz, który otrzyma puchar okolicznościowy oraz
nagrodę finansową w wysokości 5000 zł.
2. Z 4 ligi opolskiej spada drużyna, która zajmie na koniec sezonu 16 miejsce oraz
dodatkowo kolejne drużyny w zależności od ilości drużyn spadających z 3 ligi i ewentualnie
zdegradowanych z wyższych lig (o dwie klasy w przypadku wycofania z rozgrywek lub braku
licencji itp.), a także drużyna(-y), które na koniec sezonu zostały sklasyfikowane na dwóch
ostatnich pozycjach powyżej miejsca objętego spadkiem i w wyniku meczów barażowych (mecz
i rewanż) przegrały rywalizację sportową z jednym z dwóch wicemistrzów Klasy Okręgowej.
3. Klasa Okręgowa składa się z dwóch grup, po 16 drużyn każda podzielona terytorialnie.
4. Z Klasy Okręgowej do 4 ligi opolskiej awansują mistrzowie, natomiast wicemistrzowie
rozegrają mecze barażowe o awans do 4 ligi opolskiej z dwoma drużynami, które na koniec
sezonu zostały sklasyfikowane w tabeli 4 ligi opolskiej na dwóch ostatnich pozycjach powyżej
miejsca objętego spadkiem.
Jeżeli jeden z dwóch wicemistrzów Klasy Okręgowej zrezygnuje z udziału w meczach
barażowych o awans do 4 ligi opolskiej, to w takim przypadku miejsce w 4 lidze opolskiej
zachowa drużyna, która w wyniku losowania została przypisana do pary z udziałem tego
wicemistrza Klasy Okręgowej, który zrezygnował z udziału w meczach barażowych.
5. Losowanie par barażowych o awans do 4 ligi opolskiej, przeprowadzi Wydział Gier po
rozegraniu ostatnich kolejek ligowych w 4 lidze opolskiej oraz Klasie Okręgowej.
6. Z Klasy Okręgowej spadają drużyny zajmujące na zakończenie rozgrywek miejsca 15, 16
w swojej grupie oraz jedna drużyna z 14 miejsca, która w wyniku meczów barażowych
(mecz i rewanż) przegrała rywalizację sportową z inną drużyną, która w swojej grupie zajęła 14
miejsce.
7. W sytuacji, kiedy spadkiem objęta zostanie większa ilości drużyn 4 ligi opolskiej i
ewentualnie zdegradowana drużyna(-y) z wyższych lig (o dwie klasy w przypadku wycofania z
rozgrywek lub braku licencji itp.) to spada dodatkowo kolejna drużyna z 14 miejsca, i tym
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samym mecze barażowe nie będą rozgrywane, natomiast jeżeli w wyniku spadku większej
ilości drużyn z 4 ligi opolskiej lub ewentualnie zdegradowanej drużyny z wyższej ligi objęta
zostanie spadkiem jedna drużyna z 13 miejsca to według zasad ujętych w ust 6. zostaną
rozegrane mecze barażowe o utrzymanie.
Jeżeli jedna z dwóch drużyn Klasy Okręgowej zakwalifikowana do udziału w meczach
barażowych o utrzymanie zrezygnuje z gry, to w takim przypadku miejsce w Klasie Okręgowej
zachowa drużyna przeciwna.
8. Mecze barażowe o utrzymanie będą rozgrywane tylko w przypadku nieparzystej liczby
drużyn objętych spadkiem z Klasy Okręgowej.
9. Losowanie kolejności gospodarza meczów barażowych o utrzymanie w Klasie Okręgowej
przeprowadzi Wydział Gier po rozegraniu ostatniej kolejki ligowej w ww. rozgrywkach.
10. Klasa „A” składa się z 84 drużyn, podzielonych terytorialnie na 6 grup po 14 drużyn
każda.
11. Z Klasy „A” do Klasy Okręgowej awansują mistrzowie każdej z sześciu grup.
12. Z Klasy „A” spadają drużyny zajmujące na zakończenie rozgrywek miejsce 14 w swojej
grupie oraz pięć drużyn z 13 miejsca z najmniejszą ilością punktów (przy 12 grupach,
Klasy „B”). Przy równej ilości punktów, spada drużyna z niekorzystną różnicą bramek, przy
dalszej równości, spada drużyna z mniejszą ilością bramek zdobytych. Przy spadku większej
ilości drużyn z Klasy Okręgowej i ewentualnie zdegradowanych z wyższych lig (o dwie klasy
w przypadku wycofania z rozgrywek lub braku licencji itp.), a także jeżeli Klasa „B” będzie
liczyła więcej jak 12 grup to spada dodatkowo kolejna drużyna z 13 miejsca, następnie z 12
miejsca, według powyższych zasad.
13. Klasa „B” powinna liczyć minimum 12 drużyn, w grupach podzielonych terytorialnie. Ilość
grup, uzależniona jest od ilości zgłoszonych drużyn przed rozpoczęciem sezonu 2018/2019.
14. Z Klasy „B” do Klasy „A” awansują mistrzowie poszczególnych grup.
15. Jeżeli w czasie trwania rozgrywek wycofa się jedna lub więcej drużyn, wówczas
po zakończeniu rozgrywek zmniejsza się ilość drużyn objętych spadkiem w tej klasie oraz
klasach niższych z uwagi na to, iż wycofana drużyna uzyskała status drużyny spadkowej i
została zdegradowana o dwie klasy niżej.
16. W przypadku drużyny, która rezygnuje z awansu, promocję do wyższej klasy
rozgrywkowej uzyska kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna na poziomie danej klasy
rozgrywkowej (w przypadku kilku grup danej klasy rozgrywkowej, procedura wyłonienia
drużyny zastępującej, drużynę awansującą, dotyczy tej grupy z której dany klub uzyskał
promocję).
Jeśli kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna także zrezygnuje z awansu to wyżej opisana
procedura ma zastosowanie dla drużyn danej klasy rozgrywkowej do 3 miejsca włącznie.
17. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki § 21 ust. 16, wówczas miejsce w danej klasie
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rozgrywkowej zachowuje najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.
§ 22
1. Drużyny seniorów 4 ligi opolskiej oraz Klasy Okręgowej mają prawo do wymiany czterech
zawodników w meczu mistrzowskim przez cały okres gry.
2. Drużyny seniorów Klasy „A” oraz Klasy „B” mają prawo do wymiany siedmiu zawodników
w meczu mistrzowskim przez cały okres gry.
§ 23
1. Opolska Liga Juniorów składa się z 8 zespołów.
2. W sezonie 2018/19 występować mogą tylko zawodnicy urodzeni w 2000 r. , 2001 r., 2002
r. oraz 2003 r., zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu, zakładając przy tym, iż przez okres
całego meczu na boisku może przebywać maksymalnie 4 zawodników z rocznika 2003 r.
Jeżeli kluby nie będą wstanie spełnić powyższego wymogu zobowiązane będą stworzyć w
wyniku połączeń kilku klubów regionalnych (miasto, gmina, powiat), łączoną międzyklubową
drużynę juniorów zwaną Łączoną Drużyną Młodzieżową (ŁDMJ).
3. Czas gry 2 x 45 minut.
4. Wszystkie drużyny mają prawo do wymiany siedmiu zawodników przez cały okres gry.
5. Rozgrywki prowadzone będą systemem czterorundowym, jesień (mecz i rewanż) - wiosna
(mecz i rewanż).
6. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w Opolskiej Lidze Juniorów w sezonie 2018/2019
uzyska tytuł mistrza województwa oraz prawo gry w meczach barażowych (mecz i rewanż) o
awans do Centralnej Ligi Juniorów U-18 na sezon 2019/2020.
7. Drużyna, która zostanie mistrzem województwa juniorów otrzyma puchar, 25 złotych
medali dla zawodników oraz nagrodę finansową w wysokości 3000 zł, natomiast wicemistrz,
puchar oraz 25 srebrnych medali, a drużyna, która zajęła 3 miejsce, puchar i 25 brązowych
medali.
8. Losowanie par barażowych o prawo gry w Centralnej Lidze Juniorów U-18, przeprowadzi
Polski Związek Piłki Nożnej.
9. W przypadku drużyny, która zrezygnuje z prawa gry w meczach barażowych o awans do
Centralnej Ligi Juniorów U-18, to prawo gry w meczach barażowych uzyska kolejna, najwyżej
sklasyfikowana drużyna z Opolskiej Ligi Juniorów.
Jeśli kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna także zrezygnuje z prawa gry w meczach
barażowych to prawo gry w meczach barażowych uzyska kolejna drużyna.
10. Po zakończeniu sezonu 2018/2019 spadkiem z Opolskiej Ligi Juniorów objęte zostaną
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drużyny z miejsc 7 i 8.
11. Jeżeli drużyna, która zajęła 1 miejsce w Opolskiej Lidze Juniorów i w wyniku meczów
barażowych uzyska awansu do Centralnej Ligi Juniorów U-18 to w takim przypadku ilość
drużyn objętych spadkiem zostanie zmniejszona.
12. Jeżeli w czasie trwania rozgrywek lub po sezonie wycofa się jedna lub więcej drużyn,
wówczas po zakończeniu rozgrywek zmniejsza się ilość drużyn objętych spadkiem z
Opolskiej Ligi Juniorów oraz klas niższych.
§ 24
1. 1 Liga Juniorów składa się z dwóch grup po 12 drużyn w każdej.
2. W sezonie 2018/19 występować mogą tylko zawodnicy urodzeni w 2000 r. , 2001 r., 2002
r. oraz 2003 r., zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu, zakładając przy tym, iż przez okres
całego meczu na boisku może przebywać maksymalnie 4 zawodników z rocznika 2003 r.
Jeżeli kluby nie będą wstanie spełnić powyższego wymogu zobowiązane będą stworzyć w
wyniku połączeń kilku klubów regionalnych (miasto, gmina, powiat), łączoną międzyklubową
drużynę juniorów zwaną Łączoną Drużyną Młodzieżową (ŁDMJ).
3. Czas gry 2 x 45 minut.
4. Wszystkie drużyny mają prawo do wymiany siedmiu zawodników przez cały okres gry.
5. Rozgrywki prowadzone będą systemem dwurundowym, jesień - wiosna (mecz i rewanż).
6. Mistrzowie grup, 1 Ligi Juniorów awansują do Opolskiej Ligi Juniorów.
7. W przypadku drużyny, która rezygnuje z awansu, promocję do Opolskiej Ligi Juniorów
uzyska kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna 1 Ligi Juniorów.
W takim przypadku procedura wyłonienia drużyny zastępującej, drużynę awansującą,
dotyczy tej grupy z której dany klub uzyskał promocję.
Jeśli kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna także zrezygnuje z awansu to wyżej opisana
procedura ma zastosowanie dla drużyny do 3 miejsca włącznie.
8. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki § 24 ust. 7, wówczas miejsce w Opolskiej Lidze
Juniorów zachowuje najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.
9. Z 1 Ligi Juniorów spadają drużyny, które zajmą na zakończenie rozgrywek miejsce 12 w
swojej grupie, a w przypadku większej ilości drużyn spadających z Opolskiej Ligi Juniorów
dodatkowo kolejna drużyna z miejsca 11 z najmniejszą ilością punktów. Przy równej ilości
punktów, spada drużyna z niekorzystną różnicą bramek, przy dalszej równości, spada
drużyna z mniejszą ilością bramek zdobytych. Przy spadku następnej drużyny z Opolskiej Ligi
Juniorów, spada dodatkowo kolejna drużyna z 11 miejsca , następnie z 10 miejsca, według
powyższych zasad.
Jeżeli w sezonie 2018/2019, 2 Liga Juniorów będzie liczyła więcej jak 2 grupy, to zasada
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dotycząca kolejności spadków z 1 Ligi Juniorów, będzie obowiązywać według zasad opisanych
powyżej.
10. Jeżeli w czasie trwania rozgrywek lub po sezonie, wycofa się jedna lub więcej drużyn,
wówczas po zakończeniu rozgrywek zmniejsza się ilość drużyn objętych spadkiem z 1 Ligi
Juniorów dla tej grupy z której wycofana drużyna pochodzi.
§ 25
1. 2 Liga Juniorów składać się będzie z minimum 6 drużyn, w grupach podzielonych
terytorialnie. Ilość grup, uzależniona jest od ilości zgłoszonych drużyn przed rozpoczęciem
sezonu 2018/2019. Jeżeli w wyniku podziału terytorialnego jedna z grup będzie liczyć 6
drużyn to rozgrywki w takiej grupie będą przeprowadzone systemem czterorundowym, tj.
mecz i rewanż w rundzie jesiennej oraz wiosennej.
2. W sezonie 2018/19 występować mogą tylko zawodnicy urodzeni w 2000 r. , 2001 r., 2002
r. oraz 2003 r., zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu, zakładając przy tym, iż przez okres
całego meczu na boisku może przebywać maksymalnie 4 zawodników z rocznika 2003 r.
Jeżeli kluby nie będą wstanie spełnić powyższego wymogu zobowiązane będą stworzyć w
wyniku połączeń kilku klubów regionalnych (miasto, gmina, powiat), łączoną międzyklubową
drużynę juniorów zwaną Łączoną Drużyną Młodzieżową (ŁDMJ).
3. Czas gry 2 x 45 minut.
4. Wszystkie drużyny mają prawo do wymiany siedmiu zawodników przez cały okres gry.
5. Rozgrywki prowadzone będą systemem dwurundowym, jesień - wiosna (mecz i rewanż),
chyba, że jedna z grup będzie liczyła 6 drużyn to w przypadku takiej grupy rozgrywki zostaną
przeprowadzone systemem czterorundowym, jesień (mecz i rewanż) - wiosna (mecz i
rewanż).
6. Mistrzowie grup, 2 Ligi Juniorów awansują do 1 Ligi Juniorów.
7. W przypadku drużyny, która rezygnuje z awansu, promocję do 1 Ligi Juniorów uzyska
kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna 2 Ligi Juniorów.
W takim przypadku procedura wyłonienia drużyny zastępującej, drużynę awansującą,
dotyczy tej grupy z której dany klub uzyskał promocję.
Jeśli kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna także zrezygnuje z awansu to wyżej opisana
procedura ma zastosowanie dla drużyny do 3 miejsca włącznie.
8. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki § 25 ust. 7, wówczas miejsce w 1 Lidze Juniorów
zachowuje najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.
9. Po zakończeniu sezonu z 2 Ligi Juniorów nie spada żadna drużyna ze względu na to, iż jest
to najniższa klasa rozgrywkowa w tej kategorii wiekowej.
10. Przed rozpoczęciem każdego nowego sezonu możliwe jest zgłoszenie do 2 Ligi Juniorów
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nowych drużyn.
§ 26
1. Opolska Liga Juniorów Młodszych składać się będzie:
a) w rundzie jesiennej - 8 zespołów;
b) w rundzie wiosennej – od 7 do 10 zespołów w zależności od tego, czy zwycięzca rundy
jesiennej OLJM w wyniku meczów barażowych uzyska awans do CLJ U-17 i czy z CLJ U-17 po
rundzie jesiennej spadnie drużyna z województwa opolskiego (jedna, dwie lub żadna).
2. W sezonie 2018/19 występować mogą tylko zawodnicy urodzeni w 2002 r. , 2003 r., 2004
r. oraz 2005 r., zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu, zakładając przy tym, iż przez okres
całego meczu na boisku może przebywać maksymalnie 4 zawodników z rocznika 2005 r.
Jeżeli kluby nie będą wstanie spełnić powyższego wymogu zobowiązane będą stworzyć w
wyniku połączeń kilku klubów regionalnych (miasto, gmina, powiat), łączoną międzyklubową
drużynę juniorów zwaną Łączoną Drużyną Młodzieżową (ŁDMJM).
3. Czas gry 2 x 40 minut.
4. Wszystkie drużyny mają prawo do wymiany siedmiu zawodników przez cały okres gry.
5. Rozgrywki prowadzone będą systemem czterorundowym, jesień (mecz i rewanż) - wiosna
(mecz i rewanż), według następujących zasad:
I. Runda jesienna:
1) w rundzie jesiennej w rozgrywkach uczestniczyć będzie 8 drużyn;
2) drużyna, które po rundzie jesiennej zajmie 1 miejsce uzyska prawo gry w meczach
barażowych o awans do Centralnej Ligi Juniorów U-17, grupa „C” na rundę wiosenną z
jednym ze zwycięzców rundy jesiennej w województwach śląskim, dolnośląskim oraz
lubuskim;
II. Runda wiosenna:
1) w rundzie wiosennej w rozgrywkach uczestniczyć będzie od 7 do 10 zespołów w zależności
od tego, czy zwycięzca rundy jesiennej OLJM w wyniku meczów barażowych uzyska awans do
CLJ U-17 i czy z CLJ U-17 po rundzie jesiennej spadnie drużyna z województwa opolskiego
(jedna, dwie lub żadna).
2) na rundę wiosenną zostanie opracowany nowy terminarz;
3) wyniki oraz żółte kartki z rundy jesiennej zostaną anulowane;
4) drużyna, które po rundzie wiosennej zajmie 1 miejsce uzyska tytuł mistrza województwa
oraz prawo gry w meczach barażowych o awans do Centralnej Ligi Juniorów U-17, grupa „C”
na rundę jesienną następnego sezonu z jednym ze zwycięzców rundy wiosennej w
województwach śląskim, dolnośląskim oraz lubuskim;
5) spadkiem do 1 Ligi Juniorów Młodszych po rundzie wiosennej zostaną objęte drużyny,
według następujących zasad:
a) jeżeli w wyniku meczów barażowych zwycięzca OLJM uzyska awans do CLJ U-17 to w
przypadku spadku dwóch drużyn z CLJ U-17 z województwa opolskiego (tj. jeżeli po rundzie
wiosennej drużyny z Opolszczyzny zajmą miejsca 7 i 8) spadkiem z OLJM objęta zostanie
drużyna z miejsca 7 i 8 oraz 9 i 10 w przypadku większej ilości drużyn w OLJM;
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b) jeżeli w wyniku meczów barażowych zwycięzca OLJM uzyska awans do CLJ U-17 to w
przypadku spadku jednej drużyny z CLJ U-17 z województwa opolskiego (tj. jeżeli po rundzie
wiosennej drużyna z Opolszczyzny zajmie miejsce 7 lub 8) spadkiem z OLJM objęta zostanie
drużyna z miejsca 8 oraz 9 i 10 w przypadku większej ilości drużyn w OLJM;
c) jeżeli w wyniku meczów barażowych zwycięzca OLJM uzyska awans do CLJ U-17, a żadna
drużyna z województwa opolskiego nie zostanie objęta spadkiem z CLJ U-17 (tj. jeżeli po
rundzie wiosennej drużyna z Opolszczyzny nie zajmie miejsca 7 lub 8) to spadkiem z OLJM
objęta zostanie drużyna z miejsca 9 i 10 w przypadku większej ilości drużyn w OLJM;
d) jeżeli w wyniku meczów barażowych zwycięzca OLJM nie uzyska awansu do CLJ U-17 to w
przypadku spadku dwóch drużyn z CLJ U-17 z województwa opolskiego (tj. jeżeli po rundzie
wiosennej drużyny z Opolszczyzny zajmą miejsca 7 i 8) spadkiem z OLJM objęte zostaną
drużyny z miejsc 6, 7 i 8 oraz 9 i 10 w przypadku większej ilości drużyn w OLJM;
e) jeżeli w wyniku meczów barażowych zwycięzca OLJM nie uzyska awansu do CLJ U-17 to w
przypadku spadku jednej drużyny z CLJ U-17 z województwa opolskiego (tj. jeżeli po rundzie
wiosennej drużyna z Opolszczyzny zajmie miejsce 7 lub 8) spadkiem z OLJM objęte zostaną
drużyny z miejsc 7 i 8 oraz 9 i 10 w przypadku większej ilości drużyn w OLJM.
f) jeżeli w wyniku meczów barażowych zwycięzca OLJM nie uzyska awansu do CLJ U-17, a
żadna drużyna z województwa opolskiego nie zostanie objęta spadkiem z CLJ U-17 (tj. jeżeli
po rundzie wiosennej drużyna z Opolszczyzny nie zajmie miejsca 7 lub 8) to spadkiem z OLJM
objęta zostanie drużyna z miejsca 8 oraz 9 i 10 w przypadku większej ilości drużyn w OLJM.
6. Drużyna, która zostanie mistrzem województwa juniorów młodszych otrzyma puchar, 25
złotych medali dla zawodników oraz nagrodę finansową w wysokości 2000 zł, natomiast
wicemistrz, puchar oraz 25 srebrnych medali, a drużyna, która zajęła 3 miejsce, puchar i 25
brązowych medali.
7. Jeżeli w czasie trwania rozgrywek lub po sezonie wycofa się jedna lub więcej drużyn,
wówczas po zakończeniu rozgrywek zmniejsza się ilość drużyn objętych spadkiem z
Opolskiej Ligi Juniorów Młodszych oraz klas niższych.
§ 27
1. 1 Liga Juniorów Młodszych składa się z 12 drużyn.
2. W sezonie 2018/19 występować mogą tylko zawodnicy urodzeni w 2002 r. , 2003 r., 2004
r. oraz 2005 r., zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu, zakładając przy tym, iż przez okres
całego meczu na boisku może przebywać maksymalnie 4 zawodników z rocznika 2005 r.
Jeżeli kluby nie będą wstanie spełnić powyższego wymogu zobowiązane będą stworzyć w
wyniku połączeń kilku klubów regionalnych (miasto, gmina, powiat), łączoną międzyklubową
drużynę juniorów zwaną Łączoną Drużyną Młodzieżową (ŁDMJM).
3. Czas gry 2 x 40 minut.
4. Wszystkie drużyny mają prawo do wymiany siedmiu zawodników przez cały okres gry.
5. Rozgrywki prowadzone będą systemem dwurundowym, jesień - wiosna (mecz i rewanż).
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6. Mistrz 1 Ligi Juniorów Młodszych awansuje do Opolskiej Ligi Juniorów Młodszych.
7. W przypadku drużyny, która rezygnuje z awansu, promocję do Opolskiej Ligi Juniorów
Młodszych uzyska kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna 1 Ligi Juniorów Młodszych. Jeśli
kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna, także zrezygnuje z awansu to wyżej opisana
procedura ma zastosowanie dla drużyny do 3 miejsca włącznie.
8. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki § 27 ust. 7, wówczas miejsce w Opolskiej Lidze
Juniorów Młodszych zachowuje najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.
9. Z 1 Ligi Juniorów Młodszych spadają drużyny, które zajmują 11 i 12 miejsce (przy 2
grupach, 2 Ligi Juniorów Młodszych) oraz dodatkowo kolejne drużyny w zależności od ilości
drużyn spadających z Opolskiej Ligi Juniorów Młodszych.
Jeżeli w sezonie 2018/2019, 2 Liga Juniorów Młodszych będzie liczyła więcej jak 2 grupy, to
ilości spadków z 1 Ligi Juniorów Młodszych, będzie się automatycznie zwiększać.
10. Jeżeli w czasie trwania rozgrywek lub po sezonie, wycofa się jedna lub więcej drużyn,
wówczas po zakończeniu rozgrywek zmniejsza się ilość drużyn objętych spadkiem z 1 Ligi
Juniorów Młodszych.
§ 28
1. 2 Liga Juniorów Młodszych składać się będzie z minimum 6 drużyn, w grupach
podzielonych terytorialnie. Ilość grup, uzależniona jest od ilości zgłoszonych drużyn przed
rozpoczęciem sezonu 2018/2019. Jeżeli w wyniku podziału terytorialnego jedna z grup
będzie liczyć 6 drużyn to rozgrywki w takiej grupie będą przeprowadzone systemem
czterorundowym, tj. mecz i rewanż w rundzie jesiennej oraz wiosennej.
2. W sezonie 2018/19 występować mogą tylko zawodnicy urodzeni w 2002 r. , 2003 r., 2004
r. oraz 2005 r., zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu, zakładając przy tym, iż przez okres
całego meczu na boisku może przebywać maksymalnie 4 zawodników z rocznika 2005 r.
Jeżeli kluby nie będą wstanie spełnić powyższego wymogu zobowiązane będą stworzyć w
wyniku połączeń kilku klubów regionalnych (miasto, gmina, powiat), łączoną międzyklubową
drużynę juniorów zwaną Łączoną Drużyną Młodzieżową (ŁDMJM).
3. Czas gry 2 x 40 minut.
4. Wszystkie drużyny mają prawo do wymiany siedmiu zawodników przez cały okres gry.
5. Rozgrywki prowadzone będą systemem dwurundowym, jesień - wiosna (mecz i rewanż),
chyba, że jedna z grup będzie liczyła 6 drużyn to w przypadku takiej grupy rozgrywki zostaną
przeprowadzone systemem czterorundowym, jesień (mecz i rewanż) - wiosna (mecz i
rewanż).
6. Mistrzowie grup, 2 Ligi Juniorów Młodszych awansują do 1 Ligi Juniorów Młodszych.
7. W przypadku drużyny, która rezygnuje z awansu, promocję do 1 Ligi Juniorów Młodszych
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uzyska kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna 2 Ligi Juniorów Młodszych.
W takim przypadku procedura wyłonienia drużyny zastępującej, drużynę awansującą,
dotyczy tej grupy z której dany klub uzyskał promocję.
Jeśli kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna także zrezygnuje z awansu to wyżej opisana
procedura ma zastosowanie dla drużyny do 3 miejsca włącznie.
8. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki § 28 ust. 7, wówczas miejsce w 1 Lidze Juniorów
Młodszych zachowuje najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.
9. Po zakończeniu sezonu z 2 Ligi Juniorów Młodszych nie spada żadna drużyna ze względu
na to, iż jest to najniższa klasa rozgrywkowa w tej kategorii wiekowej.
10. Przed rozpoczęciem każdego nowego sezonu możliwe jest zgłoszenie do 2 Ligi Juniorów
Młodszych nowych drużyn.

§ 29
W rozgrywkach w kategorii trampkarzy dopuszcza się drużyny w składach których, mogą
występować chłopcy i dziewczęta.
§ 30
1. Opolska Liga Trampkarzy składać się będzie:
a) w rundzie jesiennej - 8 zespołów;
b) w rundzie wiosennej – od 7 do 10 zespołów w zależności od tego, czy zwycięzca rundy
jesiennej OLT w wyniku meczów barażowych uzyska awans do CLJ U-15 i czy z CLJ U-15 po
rundzie jesiennej spadnie drużyna z województwa opolskiego (jedna, dwie lub żadna).
2. W sezonie 2018/2019 występować mogą tylko zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 2004
r. , 2005 r., 2006 r. oraz 2007 r., zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu.
Jeżeli kluby nie będą wstanie spełnić powyższego wymogu zobowiązane będą stworzyć w
wyniku połączeń kilku klubów regionalnych (miasto, gmina, powiat), łączoną międzyklubową
drużynę trampkarzy zwaną Łączoną Drużyną Młodzieżową Trampkarzy (ŁDMT).
3. Czas gry 2 x 35 minut.
4. W rozgrywkach trampkarzy dokonuje się zmian powrotnych bez ograniczeń.
5. Rozgrywki prowadzone będą systemem czterorundowym, jesień (mecz i rewanż) - wiosna
(mecz i rewanż), według następujących zasad:
I. Runda jesienna:
1) w rundzie jesiennej w rozgrywkach uczestniczyć będzie 8 drużyn;
2) drużyna, które po rundzie jesiennej zajmie 1 miejsce uzyska prawo gry w meczach
barażowych o awans do Centralnej Ligi Juniorów U-15, grupa „C” na rundę wiosenną z
jednym ze zwycięzców rundy jesiennej w województwach śląskim, dolnośląskim oraz
lubuskim.
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II. Runda wiosenna:
1) w rundzie wiosennej w rozgrywkach uczestniczyć będzie od 7 do 10 zespołów w zależności
od tego, czy zwycięzca rundy jesiennej OLT w wyniku meczów barażowych uzyska awans do
CLJ U-15 i czy z CLJ U-15 po rundzie jesiennej spadnie drużyna z województwa opolskiego
(jedna, dwie lub żadna).
2) na rundę wiosenną zostanie opracowany nowy terminarz;
3) wyniki oraz żółte kartki z rundy jesiennej zostaną anulowane;
4) drużyna, które po rundzie wiosennej zajmie 1 miejsce uzyska tytuł mistrza województwa
oraz prawo gry w meczach barażowych o awans do Centralnej Ligi Juniorów U-15, grupa „C”
na rundę jesienną następnego sezonu z jednym ze zwycięzców rundy wiosennej w
województwach śląskim, dolnośląskim oraz lubuskim;
5) spadkiem do 1 Ligi Trampkarzy po rundzie wiosennej zostaną objęte drużyny, według
następujących zasad:
a) jeżeli w wyniku meczów barażowych zwycięzca OLT uzyska awans do CLJ U-15 to w
przypadku spadku dwóch drużyn z CLJ U-15 z województwa opolskiego (tj. jeżeli po rundzie
wiosennej drużyny z Opolszczyzny zajmą miejsca 7 i 8) spadkiem z OLT objęta zostanie
drużyna z miejsca 6, 7 i 8 oraz 9 i 10 w przypadku większej ilości drużyn w OLT;
b) jeżeli w wyniku meczów barażowych zwycięzca OLT uzyska awans do CLJ U-15 to w
przypadku spadku jednej drużyny z CLJ U-15 z województwa opolskiego (tj. jeżeli po rundzie
wiosennej drużyna z Opolszczyzny zajmie miejsce 7 lub 8) spadkiem z OLT objęta zostanie
drużyna z miejsca 7 i 8 oraz 9 i 10 w przypadku większej ilości drużyn w OLT;
c) jeżeli w wyniku meczów barażowych zwycięzca OLT uzyska awans do CLJ U-15, a żadna
drużyna z województwa opolskiego nie zostanie objęta spadkiem z CLJ U-15 (tj. jeżeli po
rundzie wiosennej drużyna z Opolszczyzny nie zajmie miejsca 7 lub 8) spadkiem z OLT objęta
zostanie drużyna z miejsca 8 oraz 9 i 10 w przypadku większej ilości drużyn w OLT;
d) jeżeli w wyniku meczów barażowych zwycięzca OLT nie uzyska awansu do CLJ U-15 to w
przypadku spadku dwóch drużyn z CLJ U-15 z województwa opolskiego (tj. jeżeli po rundzie
wiosennej drużyny z Opolszczyzny zajmą miejsca 7 i 8) spadkiem z OLT objęte zostaną
drużyny z miejsc 5, 6, 7 i 8 oraz 9 i 10 w przypadku większej ilości drużyn w OLT;
e) jeżeli w wyniku meczów barażowych zwycięzca OLT nie uzyska awansu do CLJ U-15 to w
przypadku spadku jednej drużyny z CLJ U-15 z województwa opolskiego (tj. jeżeli po rundzie
wiosennej drużyna z Opolszczyzny zajmie miejsce 7 lub 8) spadkiem z OLT objęte zostaną
drużyny z miejsc 6, 7 i 8 oraz 9 i 10 w przypadku większej ilości drużyn w OLT;
f) jeżeli w wyniku meczów barażowych zwycięzca OLT nie uzyska awansu do CLJ U-15, a
żadna drużyna z województwa opolskiego nie zostanie objęta spadkiem z CLJ U-15 (tj. jeżeli
po rundzie wiosennej drużyna z Opolszczyzny nie zajmie miejsca 7 lub 8) to spadkiem z OLT
objęta zostanie drużyna z miejsca 7 i 8 oraz 9 i 10 w przypadku większej ilości drużyn w OLT.
6. Drużyna, która zostanie mistrzem województwa trampkarzy otrzyma puchar, 25 złotych
medali dla zawodników oraz nagrodę finansową w wysokości 1500 zł, natomiast wicemistrz,
puchar oraz 25 srebrnych medali, a drużyna, która zajęła 3 miejsce, puchar i 25 brązowych
medali.
7. Jeżeli w czasie trwania rozgrywek lub po sezonie wycofa się jedna lub więcej drużyn,
wówczas po zakończeniu rozgrywek zmniejsza się ilość drużyn objętych spadkiem z
Opolskiej Ligi Trampkarzy oraz klas niższych.
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§ 31
1. 1 Liga Trampkarzy składa się z dwóch grup po 10 drużyn w każdej.
2. W sezonie 2018/2019 występować mogą tylko zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 2004 r.
, 2005 r., 2006 r. oraz 2007 r., zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu.
Jeżeli kluby nie będą wstanie spełnić powyższego wymogu zobowiązane będą stworzyć w
wyniku połączeń kilku klubów regionalnych (miasto, gmina, powiat), łączoną międzyklubową
drużynę trampkarzy zwaną Łączoną Drużyną Młodzieżową Trampkarzy (ŁDMT).
3. Czas gry 2 x 35 minut.
4. W rozgrywkach trampkarzy dokonuje się zmian powrotnych bez ograniczeń.
5. Rozgrywki prowadzone będą systemem dwurundowym, jesień - wiosna (mecz i rewanż).
6. Mistrzowie grup, 1 Ligi Trampkarzy awansują do Opolskiej Ligi Trampkarzy.
7. W przypadku drużyny, która rezygnuje z awansu, promocję do Opolskiej Ligi Trampkarzy
uzyska kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna 1 Ligi Trampkarzy.
W takim przypadku procedura wyłonienia drużyny zastępującej, drużynę awansującą,
dotyczy tej grupy z której dany klub uzyskał promocję.
Jeśli kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna także zrezygnuje z awansu to wyżej opisana
procedura ma zastosowanie dla drużyny do 3 miejsca włącznie.
8. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki § 31 ust. 7, wówczas miejsce w Opolskiej Lidze
Trampkarzy zachowuje najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.
9. Z 1 Ligi Trampkarzy spadają drużyny, które zajmą na zakończenie rozgrywek miejsce 9 i
10 w swojej grupie (przy 4 grupach, 2 Ligi Trampkarzy), a w przypadku większej ilości drużyn
spadających z Opolskiej Ligi Trampkarzy dodatkowo kolejna drużyna z miejsca 8 z
najmniejszą ilością punktów. Przy równej ilości punktów, spada drużyna z niekorzystną
różnicą bramek, przy dalszej równości, spada drużyna z mniejszą ilością bramek zdobytych.
Przy spadku następnej drużyny z Opolskiej Ligi Trampkarzy, spada dodatkowo kolejna
drużyna z 8 miejsca , następnie z 7 miejsca, według powyższych zasad.
Jeżeli w sezonie 2018/2019, 2 Liga Trampkarzy będzie liczyła więcej jak 4 grupy, to zasada
dotycząca kolejności spadków z 1 Ligi Trampkarzy, będzie obowiązywać według zasad
opisanych powyżej.
10. Jeżeli w czasie trwania rozgrywek lub po sezonie, wycofa się jedna lub więcej drużyn,
wówczas po zakończeniu rozgrywek zmniejsza się ilość drużyn objętych spadkiem z 1 Ligi
Trampkarzy dla tej grupy z której wycofana drużyna pochodzi.
§ 32
1. 2 Liga Trampkarzy składać się będzie z minimum 6 drużyn, w grupach podzielonych
terytorialnie. Ilość grup, uzależniona jest od ilości zgłoszonych drużyn przed rozpoczęciem
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sezonu 2018/2019. Jeżeli w wyniku podziału terytorialnego jedna z grup będzie liczyć 6
drużyn to rozgrywki w takiej grupie będą przeprowadzone systemem czterorundowym, tj.
mecz i rewanż w rundzie jesiennej oraz wiosennej.
2. W sezonie 2018/2019 występować mogą tylko zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 2004
r. , 2005 r., 2006 r. oraz 2007 r., zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu.
Jeżeli kluby nie będą wstanie spełnić powyższego wymogu zobowiązane będą stworzyć w
wyniku połączeń kilku klubów regionalnych (miasto, gmina, powiat), łączoną międzyklubową
drużynę trampkarzy zwaną Łączoną Drużyną Młodzieżową Trampkarzy (ŁDMT).
3. Czas gry 2 x 35 minut.
4. W rozgrywkach trampkarzy dokonuje się zmian powrotnych bez ograniczeń.
5. Rozgrywki prowadzone będą systemem dwurundowym, jesień - wiosna (mecz i rewanż),
chyba, że jedna z grup będzie liczyła 6 drużyn to w przypadku takiej grupy rozgrywki zostaną
przeprowadzone systemem czterorundowym, jesień (mecz i rewanż) - wiosna (mecz i
rewanż).
6. Mistrzowie grup, 2 Ligi Trampkarzy awansują do 1 Ligi Trampkarzy.
7. W przypadku drużyny, która rezygnuje z awansu, promocję do 1 Ligi Trampkarzy uzyska
kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna 2 Ligi Trampkarzy.
W takim przypadku procedura wyłonienia drużyny zastępującej, drużynę awansującą,
dotyczy tej grupy z której dany klub uzyskał promocję.
Jeśli kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna także zrezygnuje z awansu to wyżej opisana
procedura ma zastosowanie dla drużyny do 3 miejsca włącznie.
8. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki § 32 ust. 7, wówczas miejsce w 1 Lidze Trampkarzy
zachowuje najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.
9. Po zakończeniu sezonu z 2 Ligi Trampkarzy nie spada żadna drużyna ze względu na to, iż
jest to najniższa klasa rozgrywkowa w tej kategorii wiekowej.
10. Przed rozpoczęciem każdego nowego sezonu możliwe jest zgłoszenie do 2 Ligi
Trampkarzy nowych drużyn.
§ 33
W rozgrywkach w kategorii młodzików dopuszcza się drużyny w składach których, mogą
występować chłopcy i dziewczęta.
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§ 34
1. Rozgrywki młodzików prowadzone są w formie rozgrywek ligowych, systemem jesień –
wiosna w następujący sposób:
a) w rundzie jesiennej w 8 grupach podzielonych terytorialnie będzie uczestniczyć minimum
10 drużyn;
b) po rundzie jesiennej dwie najlepsze drużyny z każdej grupy stworzą dwie podzielone
terytorialnie grupy mistrzowskie po 8 drużyn w każdej, natomiast pozostałe drużyny
rozegrają rundę wiosenną w swoich grupach, pomniejszonych o drużyny zakwalifikowane do
grupy mistrzowskiej dla których opracowany zostanie nowy terminarz z uwzględnieniem
parytetów gospodarze – goście tak, aby uniknąć meczów z pauzą;
c) wyniki uzyskane z drużynami zakwalifikowanymi do grupy mistrzowskiej zostaną
utrzymane;
d) w rundzie wiosennej drużyny w grupach mistrzowskich rozegrają ze sobą mecz i rewanż;
e) zwycięzcy mistrzowskich grup rozegrają ze sobą dwa mecze finałowe (mecz i rewanż jeden w roli gospodarza i jeden w roli gościa) o tytuł mistrza województwa opolskiego
młodzików;
f) mistrzem województwa opolskiego młodzików zostanie drużyna, która w meczach
finałowych uzyska większą ilość punktów, a w przypadku równej ilości punktów o
zwycięstwie zdecyduje:
- korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych
drużyn;
- 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;
- jeżeli w czasie dogrywki (2 x 10 minut) oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, to
bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie (zwycięstwo drużyny gości) zgodnie z
zasadami przyjętymi w UEFA w rozgrywkach europejskich;
- jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły nie zdobędą żadnej bramki, sędzia zawodów zarządza
wykonanie rzutów karnych, według obowiązujących przepisów do momentu wyłonienia
zwycięzcy.
g) drużyny, które po zakończeniu sezonu 2018/19 zajęły w swojej grupie mistrzowskiej
miejsca od 1 do 6 w sezonie 2019/20 utworzą Opolską Ligę Młodzików;
h) prawo gry w Opolskiej Lidze Młodzików w sezonie 2019/20 uzyska tylko jedna drużyna
klubu niezależnie od tego, które miejsce na zakończenie sezonu 2018/19 w swojej grupie
mistrzowskiej uzyska druga drużyna tego samego klubu, jeżeli taka drużyna zakwalifikuje się
do gry w grupie mistrzowskiej na rundę wiosenną.
i) jeżeli na zakończenie sezonu 2018/19 miejsce od 1 do 6 w swojej grupie mistrzowskiej
zajmie druga drużyna tego samego klubu, to do Opolskiej Ligi Młodzików na sezon 2019/20
zakwalifikowana zostanie kolejna drużyna z tej grupy w której uczestniczyła druga drużyna
tego samego klubu.
2. W przypadku drużyny, która po rundzie jesiennej zakwalifikuje się do grupy mistrzowskiej,
a która zrezygnuje z gry w tej grupie w rundzie wiosennej, to w takim przypadku drużynę
zakwalifikowaną, zastąpi kolejna najwyżej sklasyfikowana drużyna z tej grupy z której dany
klub uzyskał wcześniej promocję.
Jeśli kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna także zrezygnuje z gry w grupie mistrzowskiej
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to wyżej opisana procedura ma zastosowanie dla kolejnych drużyn z tej grupy.
3. Drużyna, która zostanie mistrzem województwa młodzików otrzyma puchar, 25 złotych
medali dla zawodników oraz nagrodę finansową w wysokości 1000 zł, natomiast wicemistrz,
puchar oraz 25 srebrnych medali.
4. W sezonie 2018/19 w drużynie młodzików mogą występować zawodnicy i zawodniczki
urodzeni w 2006 r. i młodsi.
5. Czas gry 2 x 30 minut.
6. W czasie gry na boisku może przebywać 9-ciu zawodników po stronie jednej z drużyn, tj. 8
zawodników w polu + bramkarz.
7. W rozgrywkach młodzików dokonuje się zmian powrotnych bez ograniczeń.
8. Mecze Ligi Młodzików odbywają się na skróconym polu gry, boisk przeznaczonych dla
drużyn 11-osobowych, tzn. od szesnastki do szesnastki.
9. Mecze rozgrywane są piłką nr 4.
10. Wymiary bramek wynoszą 5 m x 2 m.
11. Pole karne wyznacza prostokąt od linii końcowej boiska dla młodzików do wysokości 9
metrów pola gry, natomiast ramiona wymierza się na długość 9 metrów licząc od słupków
bramki.
12. Rzuty karne wykonuje się z odległości 9 metrów.
13. W Lidze Młodzików obowiązuje przepis o spalonym.
14. W Lidze Młodzików wykonuje się tzw. krótkie rzuty rożne, tj. z miejsca, gdzie łączy się
boczna linia pola karnego z końcową linią boiska.
15. Celem uzyskania licencji klubowej, drużyny młodzików zalicza się do ilości drużyn
wymaganych dla poszczególnych klas rozgrywkowych w kategorii seniorów.
§ 35
1. Rozgrywki w kategoriach wiekowych Orliki, Żaki i Skrzaty rozgrywane są w formie
turniejów powiatowych, w cyklu całorocznym, tj. jesień (boisko typu Orlik) – zima (hala
sportowa) – wiosna (boisko typu Orlik) w terminach wyznaczonych przez Wydział Szkolenia
OZPN, według zasad, które reguluje odrębny regulaminu.
2. W sezonie 2018/19 w drużynie orlików mogą występować zawodnicy i zawodniczki
urodzeni w 2008 r. i młodsi, w drużynie żaków urodzeni w 2010 r. i młodsi, natomiast w
drużynie skrzatów urodzeni w 2012 r. i młodsi.
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§ 36
1. Przed każdym nowym sezonem, dopuszcza się tworzenie łączonych międzyklubowych
drużyn juniorów, juniorów młodszych i trampkarzy (zwanych Łączoną Drużyną
Młodzieżową). Drużyny zrzeszone w Opolskim ZPN mogą być tworzone w obrębie jednej
jednostki administracyjnej (miasta, gminy, powiatu).
2. Zawodnicy kategorii junior, junior młodszy i trampkarz mogą bez zmiany barw
klubowych zostać uprawnieni do gry w łączonej drużynie młodzieżowej, tylko dla ww.
kategorii wiekowych.
3. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach drużyny w kategorii junior, junior młodszy i
trampkarz jest zgodność uchwał klubów zainteresowanych w utworzeniu takiej drużyny,
przedłożonych Wydziałowi Gier Opolskiego Związku Piłki Nożnej do dnia 31.08.2018 r. w
treści których wskazany zostanie klub wiodący, który formalnie odpowiadać będzie za udział
w rozgrywkach. Do uchwał należy załączyć listę z zawodnikami, którzy będą przekazani do
klubu wiodącego z klubu tworzącego łączoną drużynę młodzieżową.
PRZYKŁAD:
- jeżeli w wyniku porozumienia trzech klubów, np. Orkan, Arka, Victoria zostanie utworzona
Łączona Drużyna Młodzieżowa Trampkarzy (ŁDMT) to w uchwale przedłożonej Wydziałowi
Gier Opolskiego Związku Piłki Nożnej zainteresowane strony muszą wskazać klub wiodący,
który będzie reprezentował połączone kluby w młodzieżowych rozgrywkach ligowych.
Ponadto przed nazwą zwyczajową należy wstawić skrót – ŁDMJ (Juniorzy), ŁDMJM (Juniorzy
Młodsi), ŁDMT (Trampkarze) w celu identyfikacji kategorii wiekowej łączonych
międzyklubowych drużyn, np. jeżeli kluby stworzą Łączoną Drużynę Młodzieżową Trampkarzy
i wskażą jako klub wiodący drużynę Orkan, to drużyna będzie nosić nazwę: ŁDMT Orkan.
4. Po zatwierdzeniu przez Wydział Gier Opolskiego Związku Piłki Nożnej łączonej drużyny
młodzieżowej, zawodnicy i zawodniczki (w przypadku drużyn trampkarzy) przekazani do
klubu wiodącego mogą uczestniczyć w rozgrywkach tylko i wyłącznie w tej drużynie,
natomiast zawodnicy którzy w momencie tworzenia łączonej drużyny młodzieżowej byli
zawodnikami klubu wiodącego, mogę uczestniczyć w rozgrywkach również w innej drużynie
swojego klubu.
5. Przynależność zawodników Łączonej Drużyny Młodzieżowej jest zgodna ze stanem
faktycznym przed jej utworzeniem.
6. Wcześniejszy powrót zawodnika Łączonej Drużyny Młodzieżowej do klubu macierzystego
możliwy jest tylko w zimowym okienku transferowym za zgodą stron i zawodnika.
7. Powrót zawodnika Łączonej Drużyny Młodzieżowej do klubu macierzystego następuje
automatycznie po zakończeniu sezonu rozgrywkowego.
8. Zawodnik przekazany do Łączonej Drużyny Młodzieżowej może być transferowany do
klubu trzeciego tylko po wcześniejszym porozumieniu się klubu wiodącego z klubem z
którego pochodzi zawodnik przed połączeniem się drużyn młodzieżowych, a także za zgodą
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zawodnika oraz rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku zawodnika
niepełnoletniego.
Jeżeli ww. warunki zostaną spełnione to zawodnik zostanie przeniesiony w systemie Extranet
do klubu macierzystego, który przeprowadzi transfer do klubu trzeciego.
9. W celu uzyskania przez klub licencji, Łączoną Drużynę Młodzieżową (ŁDM), zalicza się do
ilości drużyn młodzieżowych, wymaganych dla poszczególnych klas rozgrywkowych w
kategorii seniorów.
VII SĘDZIOWIE
§ 37
1. Sędziów do prowadzenia zawodów mistrzowskich wyznacza Kolegium Sędziów Opolskiego
ZPN. Sędziami głównymi i sędziami asystentami w rozgrywkach prowadzonych na szczeblu
Opolskiego ZPN mogą być tylko sędziowie zatwierdzeni do tych klas rozgrywkowych i
posiadający aktualna licencję sędziowską. Sędziowie zobowiązani są do uczynienia
wszystkiego, aby zawody prowadzić nawet w przypadku spóźnienia się jednej z drużyn w
sytuacji gdy druga jest jeszcze na obiekcie.
Sędziowie powinni dopełnić wszelkich starań, aby doprowadzić do rozegrania zawodów.
Sędzia nie może dopuścić do rozegrania zawodów tylko w przypadku braku podpisania przez
kierownika lub trenera danej drużyny oświadczenia o posiadaniu przez klub ważnych badań
lekarskich zawodników wpisanych do protokołu zawodów, a w razie odmowy podpisania
oświadczenia, nie przedstawienia ważnych badań lekarskich tych zawodników, braku
przygotowania boiska przez gospodarza, a także w przypadku braku aktualnej weryfikacji
boiska. W pozostałych przypadkach zawody powinny się odbyć. W razie niedociągnięć
organizacyjnych sędzia odnotowuje ten fakt w protokole zawodów, który jest podstawą
do podjęcia ostatecznej decyzji o zawodach przez Wydział Gier Opolskiego ZPN.
2. Sędziowie zobowiązani są do:
a) przybycia na zawody co najmniej 45 minut przed ich rozpoczęciem, sprawdzenia stanu
przygotowania boiska, sprawdzenia dokumentów zawodników oraz przeprowadzenia
procedury sprawdzenia tożsamości zawodników obu zespołów;
b) odnotowania w protokole zawodów wszelkich niedociągnięć i uchybień regulaminowych
w zakresie organizacji zawodów oraz utrzymania porządku i bezpieczeństwa;
c) sprawdzenia przed rozpoczęciem zawodów ważności licencji trenerskich w obecności
trenerów obu zespołów, a także odnotowania tego faktu w protokole zawodów.
Niedopełnienie tego obowiązku pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne, określone
przez Wydział Dyscypliny.
d) sporządzenia protokołu zawodów zgodnie z ich punktami i obowiązującymi wytycznymi;
e) umożliwienia kierownikom (kapitanom) drużyn wnoszenia w protokole zawodów
protestów i zastrzeżeń dotyczących tylko spraw określonych przepisami gry i niniejszego
Regulaminu;
f) informowania kierowników (kapitanów) drużyn o ewentualnych uwagach i
zastrzeżeniach wobec drużyn, poprzez odnotowanie i żądanie złożenia podpisu.
3. Sędziom delegowanym na zawody, Opolski ZPN wypłaca ekwiwalent zdeponowany przez
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kluby na podstawie przepisów ustalonych przez Zarząd OZPN oraz odprowadza podatek
do właściwego Urzędu Skarbowego dla miejsca zamieszkania sędziego.
4. Sędziowie prowadzący zawody zobowiązani są w ciągu 15 minut od zakończenia zawodów
wysłać do systemu „Extranet” wiadomość SMS z wynikiem meczu, natomiast wprowadzenie
protokołu do systemu „Extranet” należy wykonać najpóźniej do poniedziałku, do godz.
24:00, a w przypadku rozgrywania zawodów w terminach innych niż weekendowe, w ciągu
24 godzin od zakończenia zawodów. Niedopełnienie ww. formalności pociąga za sobą
konsekwencje dyscyplinarne, określone przez Wydział Dyscypliny.
5. Sędzia główny zawodów zobowiązany jest do przechowywania kartek ze zmianami
zawodników przez okres 14 dni od zakończenia danego meczu.
6. Sędziowie prowadzący zawody mają obowiązek kompletować oryginalne (papierowe)
protokoły prowadzonych przez siebie zawodów we własnym zakresie do końca lipca od
zakończenia danego sezonu. W sprawach spornych, sędzia na wniosek Wydziału Gier lub
Wydziału Dyscypliny OZPN ma obowiązek w ciągu 48 godzin dostarczyć oryginalny protokół.
Jeżeli sędzia nie dostarczy z różnych względów ww. dokumentu, to zostaną wyciągnięte
wobec niego konsekwencje dyscyplinarne, określone przez Wydział Dyscypliny.
7. Do szatni sędziowskiej mogą wchodzić tylko na czas załatwiania niezbędnych formalności
– kierownicy, kapitanowie i trenerzy drużyn oraz oficjalni obserwatorzy i delegaci związkowi.
8. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać protokoły, wypełnione przez oba zespoły, z
czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod składami swoich drużyn oraz z czytelnie
wpisanymi imionami i nazwiskami osób towarzyszących drużynie i siedzących na ławce
rezerwowych.
9. Jeżeli drużyna zostaje zdekompletowana w wyniku kontuzji zawodnika, w sytuacji, gdy
na boisku zostaje mniej niż 7 zawodników (w przypadku młodzików 6 zawodników), sędzia
prowadzący zawody ma obowiązek, po konsultacji z zawodnikiem, kierownikiem drużyny lub
trenerem, dokonać dokładnego opisu zaistniałej sytuacji w sprawozdaniu. Na wezwanie
Wydziału Gier Opolskiego ZPN zawodnik ma obowiązek przedstawienia zaświadczenia
lekarskiego potwierdzającego kontuzję i/lub jej leczenie.
VIII ORGANIZACJA ZAWODÓW
§ 38
1. Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia związkowy z jakichkolwiek powodów
będzie nieobecny, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed
wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym fakcie kapitana drużyny gości,
wzywając go do przedstawienia kandydata do poprowadzenia zawodów.
2. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego
głównego. W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, jemu przysługuje
prawo prowadzenia zawodów. Taki wybór musi być potwierdzony w protokole przed
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rozpoczęciem zawodów, własnoręcznymi podpisami kapitanów obu drużyn. Pierwszeństwo
w wyborze ma kandydat będący sędzią związkowym, posiadającym najwyższe uprawnienia.
Za dostarczenie w ciągu 48 godzin do Opolskiego Związku Piłki Nożnej protokołu z tych
zawodów, odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. Niedopełnienie tego
obowiązku pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne, określone przez Wydział Gier oraz
Wydział Dyscypliny.
§ 39
1. Zawody mistrzowskie seniorów rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez Wydział
Gier Opolskiego ZPN, podanych zainteresowanym klubom w oficjalnym terminarzu. Mecze w
4 lidze opolskiej, Klasie Okręgowej, Klasie „A” oraz Klasie „B”, powinny rozpoczynać się nie
wcześniej, niż o godz. 13:00. Za zgodą drużyny przeciwnej dopuszcza się zmianę godziny
rozpoczęcia zawodów, jednak nie na wcześniejszą, niż godzina 11:00.
a) Każda zmiana terminu oraz godziny rozpoczęcia zawodów musi zostać zgłoszona drużynie
gości przez gospodarzy zawodów oraz Wydziałowi Gier na co najmniej 14 dni przed
terminem zawodów.
b) W przypadku gdy zawody mistrzowskie seniorów są rozgrywane w terminie sobota –
niedziela, a klub biorący udział w tych rozgrywkach posiada pierwszą drużynę oraz co
najmniej jedną drużynę rezerw, pomiędzy meczem pierwszej drużyny tego klubu, a meczem
drużyny rezerw tego klubu musi zostać zachowany odstęp czasu w wymiarze co najmniej 18
godzin, bez względu na to czy taki klub występuje w roli gospodarza czy gościa zawodów,
chyba że klub posiadający pierwszą drużynę i co najmniej jedną drużynę rezerw wyrazi zgodę
na odstępstwo od wyrażonej powyżej zasady i rozegranie meczu bez zachowania wskazanego
powyżej odstępu czasu.
Powyższa zasada nie znajduje zastosowania w przypadku gdy w danym meczu występują dwa
kluby posiadające pierwszą drużynę oraz co najmniej jedną drużynę rezerw. W takim
przypadku termin rozegrania meczu określa decyzja Wydziału Gier OZPN, który nie będzie
związany wskazaną powyżej zasadą.
c) Dla terminu poniedziałek-piątek ustalenia ust. 1 pkt. „b” nie obowiązują.
2. Termin sobota-niedziela traktowany jest jako jeden termin rozgrywkowy.
3. Na rozegranie meczu o wcześniejszej godzinie, niż wyznaczono w terminarzu, w dniu,
który nie jest dniem wolnym od pracy, gospodarz zobowiązany jest uzyskać zgodę
przeciwnika, z zachowaniem godzin ujętych w ust. 1.
4. Terminy zawodów:
- sobotni w 4 lidze, Klasie Okręgowej, Opolskiej Lidze Juniorów oraz 1 i 2 Lidze Trampkarzy
można traktować jako jeden z niedzielą;
- niedzielny w Klasie „ A” i „B”, 1 i 2 Lidze Juniorów, Opolskiej Lidze Juniorów Młodszych,
1 i 2 Lidze Juniorów Młodszych można traktować jako jeden z sobotą, bez odrębnej
zgody przeciwnika, powiadamiając drużynę przeciwnika oraz Wydział Gier Opolskiego ZPN
na co najmniej 14 dni przed zawodami za pomocą poczty elektronicznej e-mail nadanej przez
OZPN z domeną @pilkaopolska.pl.
5. Zawody drużyn młodzieżowych nie mogą być rozgrywane wcześniej, niż o godz. 10:00.
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6. Terminy spotkań z soboty lub niedzieli w poszczególnych klasach rozgrywkowych mogą
być przeniesione przez Wydział Gier Opolskiego ZPN na inny termin, na wniosek
zainteresowanych, tylko w nadzwyczajnych i uzasadnionych przypadkach z zachowaniem
co najmniej 14-dniowego okresu złożenia wniosku o zmianę, po uzyskaniu zgody drużyny
przeciwnej oraz Wydziału Gier.
7. W szczególnych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach, Wydział Gier Opolskiego
ZPN może dokonać przesunięcia terminu zawodów, w którym nie zachowano 14-dniowego
okresu powiadomienia pod warunkiem przedłożenia pisemnej zgody przeciwnika oraz
wniesieniu opłaty na konto OZPN, według poniższych stawek przez wnioskującego:
a) 4 liga - 500 zł;
b) Klasa Okręgowa - 400 zł;
c) Klasa „A” i Opolska Liga Juniorów – 300 zł;
d) Klasa „B” i 1 Liga Juniorów – 200 zł;
e) pozostałe klasy oraz rozgrywki kobiet – 100 zł.
8. Wydział Gier Opolskiego ZPN wyznacza jednakowy dla wszystkich drużyn termin
rozgrywania dwóch ostatnich kolejek sezonu rozgrywkowego.
9. Związek zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zawodów lub ogłoszenie zakazu
gier.
10. Kluby uczestniczące w rozgrywkach 4 ligi opolskiej, Opolskiej Ligi Juniorów, Opolskiej Ligi
Juniorów Młodszych, oraz Opolskiej Ligi Trampkarzy zobowiązane są do wprowadzania
propozycji zmian terminów, godzin i miejsc rozgrywanych meczów tylko za pośrednictwem
modułu klubowego w systemie Extranet z zachowanie zasad ujętych w § 39 pod nadzorem
Wydziału Gier.
§ 40
1. Klub organizator zawodów posiada (pod karą grzywny) szczegółowo określone w
wymogach licencyjnych poszczególnych klas rozgrywkowych obowiązki, do których należą:
a) powiadomienie w terminie 14-tu dni przed imprezą (meczem) służb medycznych i policji;
b) zapewnienie warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie boiska;
c) przygotowanie zgodnie z przepisami gry, boiska i szatni dla wszystkich zainteresowanych
stron;
d) utrzymanie porządku przed, w czasie i po zawodach;
e) zradiofonizowanie obiektu (dotyczy rozgrywek 4 ligi);
f) zabezpieczenie spikera imprezy (z obowiązku tego zwolnieni są organizatorzy meczów
drużyn młodzieżowych oraz Klasy Okręgowej, a także Klasy „A” i „B”);
g) dostarczenie delegatowi meczowemu, obserwatorowi, a w przypadku ich nieobecności,
sędziemu:
- wypełnionej informacji organizatora zawodów na oficjalnym druku zamieszczonym na
stronie internetowej OZPN pod adresem: pilkaopolska.pl w zakładce Wydział
Bezpieczeństwa/Dla Klubu, który po podpisaniu przez delegata meczowego, obserwatora lub
sędziego należy przechowywać w dokumentacji klubowej do końca sezonu i okazywać na każde

- 36 -

Opolski Związek Piłki Nożnej – sezon 2018/2019

żądanie upoważnionych przedstawicieli OZPN;
- imiennej listy porządkowych, wytypowanych przez klub do pomocy w organizacji zawodów
i ubranych w wyróżniające się kamizeli z numerami zgodnymi z listą w ilości nie mniejszej
niż: 4 liga, Klasa Okręgowa – 6 osób (jeżeli ilość kibiców nie przekracza 200 widzów, jeżeli
przekracza to na każdych kolejnych 100 kibiców – 2-óch kolejnych członków służb
porządkowych np. 300 kibiców – 8 porządkowych itd.), Klasy niższe – 3 osoby (jeżeli ilość
kibiców nie przekracza 100 widzów, jeżeli przekracza to na każdych kolejnych 100 kibiców –
2-óch kolejnych członków służb porządkowych np. 200 kibiców – 5 porządkowych itd.);
h) zapewnienie widzom odpowiedniego dojścia do widowni jak również łatwego jej
opuszczenia;
i) wydzielenie przejść dla sędziów i zawodników oraz zapewnienie zawodnikom,
towarzyszącym im członkom kierownictwa ekipy i sędziom, bezpiecznego dojścia do boiska
i zejścia z boiska;
j) zapewnienie miejsc, specjalnie wydzielonych dla przedstawicieli mediów;
k) zapewnienie pełnej ochrony osobistej sędziom i zawodnikom, zarówno przed zawodami,
w czasie ich trwania, jak i po zawodach;
l) odpowiednie zabezpieczenie szatni dla sędziów i przeciwnika;
m) zabezpieczenie transportu (samochodu) umożliwiającego w razie potrzeby odwiezienie
uczestnika zawodów lub osoby przebywającej na obiekcie do najbliższego punktu
medycznego;
n) zabezpieczenie toalet dla widowni, zawodników i sędziów;
o) wydzielenie i zabezpieczenie miejsc dla autokarów drużyny gości i osób funkcyjnych;
p) wyposażenie obiektu sportowego w tablice informacyjne, regulamin stadionu,
regulamin imprezy masowej w oparciu o ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, a w
przypadku meczu piłki nożnej niebędącego imprezą masową – regulamin meczu piłki nożnej,
według wzoru OZPN (załącznik nr 4);
q) oznaczenie punktów sanitarnych;
r) udostępnienie dla kibiców drużyny gości co najmniej 5 % łącznej liczby miejsc
przewidzianych dla publiczności.
§ 41
1. Każdy klub odpowiedzialny jest za postawę swoich przedstawicieli w tym działaczy,
trenerów, zawodników i pracowników.
2. Wszystkie osoby ujęte w załączniku do sprawozdania z zawodów zobowiązane są do
noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu.
3. Działalność przedstawicieli klubów na boisku lub poza nim, sprzeczna z etyką sportową,
rzucającą cień na dobrą opinię sportu piłkarskiego (w szczególności stwierdzone przypadki
niesportowej postawy, ambicji, woli walki), może stanowić podstawę do weryfikacji
spotkania oraz wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
§ 42
Opolski Związek Piłki Nożnej nie bierze odpowiedzialności za szkody i nieszczęśliwe
wypadki członków ekip, wynikłe lub powstałe przed, w czasie oraz po zawodach.
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§ 43
1. Za niestawienie się drużyny na zawody mistrzowskie z własnej winy stosowana jest
sankcja w postaci weryfikacji meczu walkowerem z przyznaniem 3 punktów na korzyść
drużyny przeciwnej oraz kara finansowa określona w Regulaminie Dyscyplinarnym.
2. Niestawiennictwo drużyny na zawody mistrzowskie uznaje się za niezawinione i odstępuje
się od wymierzenia wskazanych w ust. 1 sankcji oraz kary finansowej oraz wyznacza się nowy
termin zawodów wyłącznie w przypadku gdy niestawiennictwo drużyny na zawody nastąpiło z
przyczyn niezależnych od tej drużyny, tj. z powodu przeszkód żywiołowych takich jak pożar,
powódź lub katastrofa, wypadku lub kolizji pojazdu, którym byli transportowani zawodnicy,
awarii pojazdu, którym byli transportowani zawodnicy, choroby zawodników w skali
uniemożliwiającej dopuszczenie drużyny do gry.
3. Warunkiem uznania niestawiennictwa drużyny za niezawinione jest odpowiednie
usprawiedliwienie niestawiennictwa, tj. z powodu przeszkód żywiołowych takich jak pożar,
powódź lub katastrofa – odpowiednim dokumentem urzędowym, z powodu wypadku lub
kolizji pojazdu, którym byli transportowani zawodnicy – odpowiednim dokumentem
urzędowym takim jak notatka policyjna lub oświadczeniem sprawcy szkody, z powodu awarii
pojazdu, którym byli transportowani zawodnicy – rachunkiem lub fakturą za holowanie
pojazdu, rachunkiem lub fakturą za naprawę pojazdu, z powodu choroby zawodników w skali
uniemożliwiającej dopuszczenie drużyny do gry – zaświadczeniem lekarza o właściwej
specjalizacji potwierdzającym stan zdrowia każdego niezdolnego do gry zawodnika w
terminie 48 godzin od terminu meczu, który nie został rozegrany.
§ 44
Kapitan drużyny zobowiązany jest do noszenia na lewym rękawie widocznej opaski
kapitańskiej.
§ 45
Opolski ZPN może delegować na zawody swojego przedstawiciela i udzielić mu statusu
oficjalnego obserwatora. Kluby nie ponoszą kosztów z tytułu obserwacji zawodów.
§ 46
Z przebiegu zawodów sporządzany jest przez sędziego głównego protokół meczowy. W razie
nieobecności sędziego związkowego, protokół wypełnia sędzia wybrany przez kapitanów
obu drużyn.
a) W rozgrywkach Opolskiego Związku Piłki Nożnej obowiązuje oficjalny formularz protokołu
zawodów, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu;
b) Protokół w odpowiednich rubrykach podpisują: sędzia (sporządzający), kierownicy
drużyn i kapitanowie drużyn;
c) Do protokołu wpisuje się wszystkich jego uczestników (zawodników oraz osoby
funkcyjne), nawet jeśli przed rozpoczęciem zawodów nie są oni jeszcze obecni. Po
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rozpoczęciu zawodów dopisywanie zawodników jest niedopuszczalne. Do wzięcia udziału w
zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wpisani do protokołu
przed rozpoczęciem meczu.
d) Za prawdziwość danych podanych w protokole odpowiada kierownik drużyny.
§ 47
1. Weryfikacje zawodów odbywają się w ciągu 7 dni od przeprowadzonych zawodów.
Termin weryfikacji zawodów może być wydłużony jeśli zachodzi potrzeba dodatkowych
wyjaśnień.
2. Zawody zweryfikowane mogą zostać poddane ponownej weryfikacji w trakcie sezonu
jeżeli w późniejszym czasie pojawią się nowe okoliczności wynikające z nieprawidłowości
regulaminowych popełnionych przez klub, a które były wcześniej nieznane organowi
weryfikującemu.
3. Przyczyny zmiany rezultatu meczu (w wyniku weryfikacji), będą publikowane w
specjalnym komunikacie na stronie Opolskiego ZPN (www.pilkaopolska.pl)
4. Po ogłoszeniu decyzji o weryfikacji zawodów, stronom przysługuje w ciągu 3 dni od
daty otrzymania stosownego pisma, prawo wniesienia odwołania do Komisji Odwoławczej
Opolskiego ZPN.
5. Zatwierdzone decyzje i weryfikacje Wydziału Gier Opolskiego ZPN, nabierają mocy
wykonawczej po 3 dniach od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji, jeżeli nie
wniesiono odwołania.
§ 48
1. Każda drużyna rozgrywa w sezonie 2018/19 po dwa spotkania z jednym przeciwnikiem
(jedno w roli gospodarza, drugie w roli gościa). Dopuszcza się rozgrywanie zawodów w
systemie dwóch meczów w rundzie jesiennej oraz wiosennej. Decyzje w tej sprawie
podejmuje Zarząd Opolskiego ZPN.
2. Gry mistrzowskie punktuje się następująco:
- za zwycięstwo drużyna otrzymuje
- 3 punkty,
- za mecz nierozstrzygnięty (tj. remis)
- 1 punkt,
- za przegrany mecz
- 0 punktów.
3. Za zwycięstwo ogłoszone walkowerem przyznaje się 3 punkty.
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IX OPIEKA MEDYCZNA
§ 49
Zawodnicy uprawiający piłkę nożną zobowiązani są:
1. Poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego
zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja o dopuszczeniu do uprawiania piłki nożnej musi być
odnotowana w karcie zdrowia zawodnika.
2. Przeprowadzić okresowe badania lekarskie, których wyniki są odnotowane w karcie
zdrowia zawodnika.
3. Poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie dłuższych niż półrocznych, o ile
lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia badań.
§ 50
1. Gospodarze spotkań zobowiązani są do zabezpieczenia obecności podczas całego
meczu przedstawicieli służby zdrowia (lekarz, sanitariusz, pielęgniarz, ratownik medyczny) lub
co najmniej osoby przeszkolonej w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej i posiadającej odpowiedni dokument.
2. Gospodarze spotkań piłki nożnej wszystkich klas rozrywkowych mają obowiązek
posiadania na obiekcie sportowym apteczki, noszy, koca i telefonu (umożliwiających
udzielenie pierwszej pomocy) w oznaczonym ogólnie dostępnym miejscu.
X OCENA WYNIKÓW
§ 51
1. Kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przy dwóch zespołach, o kolejności
decyduje:
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy tymi zespołami;
b) przy równej ilości punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniu tych drużyn;
c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły FIFA o bramkach strzelonych na
wyjeździe, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach
tych drużyn;
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego
cyklu;
e) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego
cyklu;
f) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są zespoły zajmujące
pierwsze i drugie miejsce w tabeli, a także zespoły których kolejność decyduje o spadku,
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stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach: a, b, c – a jeżeli one nie rozstrzygną o
kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym boisku wyznaczonym przez
Opolski ZPN.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły,
przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą, wyłącznie między zainteresowanymi
drużynami i na tej podstawie ustala się kolejność. W przypadku równej liczby punktów w
punktacji pomocniczej przez dwie lub więcej drużyn stosuje się zasady z ust. 2.
4. Jeżeli w danej klasie rozgrywkowej występują co najmniej dwie lub więcej grup, to z
każdej grupy spada jednakowa liczba drużyn zajmujących te same miejsca w tabeli
końcowej. Przy nieparzystej ilości drużyn spadających, o kolejności następnych spadków z
grup decyduje mniejsza ilość zdobytych punktów, przy równości punktów, niekorzystna
różnica bramek, a przy dalszej równości, mniejsza ilość zdobytych bramek.
Z powyższych zasad wyłączone są rozgrywki Klasy Okręgowej, w których obowiązują zasady
ujęte w § 21 ust. 6, 7, 8 i 9.
XI OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA MECZÓW BARAŻOWYCH
§ 52
1. Do udziału w meczach barażowych są uprawnieni zawodnicy potwierdzeni do klubów i
uprawnieni do gry w systemie Extranet przez Opolski Związki Piłki Nożnej na sezon
2018/2019.
2. Drużyny są uprawnione do wymiany zawodników w trakcie meczu w takiej liczbie jaka
obowiązywała w danych rozgrywkach ligowych w sezonie zasadniczym.
3. Liczba ostrzeżeń (żółtych kartek) otrzymanych przez zawodników w bieżących
rozgrywkach sezonu zasadniczego nie jest uwzględniana w bilansie początkowym ostrzeżeń
(żółtych kartek) w meczach barażowych – zawodnicy przystępują do meczów barażowych z
zerowym bilansem ostrzeżeń (żółtych kartek).
4. Kary dyskwalifikacji nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania określonej
liczby ostrzeżeń (żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka) w bieżących rozgrywkach
sezonu zasadniczego, podlegają wykonaniu w meczach barażowych.
5. Zawodnik, który w czasie meczów barażowych otrzyma drugie ostrzeżenie (żółtą kartkę)
zostanie automatycznie ukarany karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu.
6. Zawodnik, który w czasie meczów barażowych zostanie wykluczony z gry przez sędziego –
w konsekwencji otrzymania samoistnej czerwonej kartki, zostaje automatycznie zawieszony
(ukarany dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w tych rozgrywkach do czasu rozpatrzenia
sprawy i wydania decyzji przez Wydział Dyscyplinarny OZPN.
7. W przypadku drużyny, która awansowała lub spadła w wyniku rozegrania meczów
barażowych, kary dyskwalifikacji nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania
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określonej liczby ostrzeżeń (żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka) w meczach
barażowych, podlegają wykonaniu w rozgrywkach do których drużyna awansowała lub
spadła, a także w innych rozgrywkach, w których będzie uczestniczył zawodnik.
8. W przypadku drużyny, która nie awansowała lub nie spadła w wyniku rozegrania meczów
barażowych, kary dyskwalifikacji nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania
określonej liczby ostrzeżeń (żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka) w meczach
barażowych, podlegają wykonaniu w rozgrywkach, w których będzie uczestniczył zawodnik.
9. Obsady sędziów na mecze barażowe dokonuje Kolegium Sędziów OZPN.
10. Koszty obsady sędziowskiej pokrywa OZPN.
§ 53
1. Awans do rozgrywek wyższej ligi lub klasy uzyska zespół, który zgromadzi większą liczbę
punktów.
2. Stosuje się następującą punktację:
- 3 punkty za zwycięstwo,
- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis),
- 0 punktów za spotkanie przegrane.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie decyduje:
- przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w
spotkaniach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
- 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;
- przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut;
- jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki zdobyte na
wyjeździe liczone są podwójnie, zgodnie z zasadami przyjętymi w UEFA w rozgrywkach
europejskich;
- jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki, zarządza się rzuty karne
według obowiązujących przepisów.
XII SPRAWY DYSCYPLINARNE
§ 54
Klub ukarany dyskwalifikacją nie może brać udziału w zawodach mistrzowskich. Rozgrywanie
zawodów z klubami zdyskwalifikowanymi lub zawieszonymi jest niedopuszczalne i karalne.
Wyjątek stanowi zawieszenie za należności finansowe. W tym przypadku zawody o
mistrzostwo należy rozegrać, jednak klub zawieszony traci zdobyte punkty i bramki przez
drużynę seniorów najwyższej klasy wojewódzkiej, a przeciwnikowi utrzymuje się wynik
uzyskany na boisku. Klub ukarany utratą punktów za należności finansowe powinien być
powiadomiony przed terminem rozegrania następnego meczu mistrzowskiego.
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§ 55
1. Zawody zostają zweryfikowane jako przegrane (walkower 0:3) na niekorzyść :
a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa
w rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały nr IX/140 Zarządu PZPN z dnia 03
i 07.07.2008 r. w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźnia się więcej niż 15 minut i
mecz nie dojdzie do skutku;
c) gospodarza, który nie przygotował boiska zgodnie z wymogami przepisów;
d) gospodarza, który na żądanie sędziego lub obserwatora nie przedstawił dokumentu o
aktualnej weryfikacji boiska i z tego powodu zawody się nie odbyły;
e) drużyny, która nie zgodzi się na przeprowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego
zgodnie z przepisami;
f) drużyny, która zejdzie z boiska przed zakończeniem spotkania lub zostanie
zdekompletowana (tj. posiada w składzie mniej niż 7 zawodników, w przypadku młodzików 6
zawodników);
g) drużyny, która przystąpi do zawodów w składzie mniejszym niż 7 zawodników lub wpisze
do protokółu mniej niż 7 zawodników, a w przypadku młodzików 6 zawodników;
h) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuści boiska w ciągu 2
minut;
i) drużyny, która nie dostarczy sędziemu składu zespołu wpisanego do protokołu lub
dostarczony skład nie jest wpisany drukowanymi i czytelnymi literami;
j) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie
uszkodzenia nie zastąpi jej w ciągu 10 minut inną przepisową piłką.
k) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie
usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;
l) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony był
uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów oraz
dla drużyny, której zawodnik nie spełnił wymogów § 17 niniejszego regulaminu;
m) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener w czasie zawodów
czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a które z tego powodu
zostały przerwane;
n) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył
któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a które z tego powodu zostały przerwane;
o) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników, u których
stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się
badaniom;
p) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone
przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
q) drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i
każdym kolejnym meczu, nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim,
dwukrotnym orzeczeniu kary finansowej przez Wydział Dyscypliny, zgodnie z
postanowieniami Uchwały IV/63 z dnia 20.04.2017 r. Zarządu PZPN;
r) drużyny, która w rozgrywkach młodzieżowych wpisała do protokołu zawodów zawodnika(ów) z rocznika, który nie kwalifikuje go do udziału w danej kategorii wiekowej lub w ciągu

- 43 -

Opolski Związek Piłki Nożnej – sezon 2018/2019

całego meczu lub jego części wystąpiła większa od wymaganej, liczba zawodników z
najmłodszego rocznika w kategorii wiekowej juniora (ust. 2, § 23, 24, 25) oraz juniora
młodszego (ust. 2, § 26, 27, 28);
s) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego
powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
t) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece
zdrowotnej, o której mowa w § 24 Uchwały nr IX/140 Zarządu PZPN z dnia 03 i 07.07.2008 r.;
u) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry OZPN, ale
w nim nie uczestniczy bez zgody lekarza kadry;
v) drużyny, w której z winy klubu w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza
od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych;
w) drużyny, w której z winy klubu w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła większa
od wymaganej liczba zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej;
x) drużyny gospodarza, która nie dokona przedpłaty na pokrycie kosztów delegowania
sędziów, obserwatorów i delegatów, a z tego powodu zawody zostaną odwołane;
y) drużyna, której zawodnik, działacz lub trener nie uregulował w terminie kary pieniężnej
nałożonej przez Wydział Dyscypliny;
z) w przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego niż walkower –
utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem drużyny ukaranej zdobytych
bramek.
2. W przypadku naruszenia przez obie strony zasad zawartych w ust. 1, zostają one ukarane
obustronnym walkowerem.
3. Klub ukarany walkowerem zostanie powiadomiony o utracie punktów w stosownym
komunikacie, opublikowanym na stronie Związku (www.pilkaopolska.pl), w ciągu 7 dni od
daty podjęcia decyzji przez Wydział Gier Opolskiego ZPN.
§ 56
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów ich zawodników, trenerów, kierowników i działaczy
stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym Opolskiego ZPN.
2. W przypadku pojawienia się w trakcie zawodów zachowań nagannych na lub wokół
boiska, Opolski ZPN ma prawo przenieść zawody na inne boisko z zachowaniem na nim praw
i obowiązków gospodarza zawodów. Przeniesienia można dokonać niezależnie od innych
kar, obejmujących jedno lub więcej spotkań.
§ 57
1. Zawodnik usunięty z boiska (czerwona kartka) jest zawodnikiem zawieszonym
automatycznie i nie może brać udziału:
a) w dwóch meczach – chyba, że Wydział Dyscypliny Opolskiego ZPN podejmie inną decyzję
o czym powiadomi oficjalnym komunikatem na stronie internetowej Opolskiego ZPN
(www.pilkaopolska.pl);
b) w jednym meczu – za akcję ratunkową.
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2. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma upomnienie (żółta kartka)
zostanie automatycznie ukarany:
- przy 3 upomnieniu – kara finansowa,
- przy 4 upomnieniu – kara dyskwalifikacji 1 meczu,
- przy 6 upomnieniu – kara finansowa,
- przy 8 upomnieniu - kara dyskwalifikacji 1 meczu,
- przy 9 upomnieniu – kara finansowa,
- przy 12 upomnieniu - kara dyskwalifikacji 2 meczów,
- przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką (szesnastym, dwudziestym,
itd.) - kara dyskwalifikacji 2 meczów.
Kary finansowe z tytułu otrzymanych żółtych kartek, według powyższego zestawienia nie
obowiązują zawodników występujących w Klasie „A” i „B”.
3. Kluby zobowiązane są prowadzić rejestr żółtych i czerwonych kartek otrzymanych przez
poszczególnych zawodników oraz dokonywać wpłat regulaminowych zgodnie z ww.
rejestrem za otrzymane kartki. Opłaty należy dokonywać na konto Opolskiego ZPN lub w
kasie Opolskiego ZPN.
Rejestr żółtych i czerwonych kartek dostępny jest również w module klubowym systemu
Extranet.
4. W związku z wprowadzeniem indywidualnych kar finansowych dla zawodników za żółte
kartki, do czasu wpłacenia stosownej kary pieniężnej – zawodnik traci uprawnienia do gry i
nie może uczestniczyć w spotkaniach mistrzowskich. O wykonaniu kary decyduje
udokumentowana data dokonania przelewu, również przelewu elektronicznego, przekazu
lub osobista wpłata do kasy OZPN.
5. Klub zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania za pośrednictwem dostępnych
środków przekazu dowodu wpłaty za żółte kartki do Opolskiego ZPN. Niewykonanie
powyższego obowiązku skutkuje odpowiedzialnością dyscyplinarną.
6. Zapisy § 57 ust. 2, 3, 4 i 5 dotyczące opłat i kar finansowych z tytułu otrzymanych żółtych
kartek w trakcie trwania danego sezonu nie obowiązują kluby (zawodników) występujące w
Klasie „A” i „B”.
7. Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub
wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze
finansowej orzeczonej przez Wydział Dyscypliny w wysokości:
a) 4 liga – 100 zł;
b) Klasa Okręgowa – 100 zł;
c) Klasa „A” – 50 zł;
d) Klasa „B” – 50 zł.
8. Ewidencja żółtych i czerwonych kartek prowadzona jest oddzielnie dla rozgrywek
pucharowych oraz rozgrywek ligowych.
9. Zawodnik ukarany karą pauzy musi karę odbyć. Jeżeli mimo kary zawodnik bierze udział
w zawodach, to zawody takie weryfikuje się jako walkower dla przeciwnika. Weryfikacja
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meczu walkowerem nie anuluje kary, zawodnik musi ją odbyć, a odbycie kary narzuca
Wydział Dyscypliny Opolskiego ZPN.
Niezastosowanie się do decyzji Wydziału Dyscypliny Opolskiego ZPN, skutkuje kolejną
weryfikacją zawodów walkowerem.
10. Karę pauzy meczowej należy uznać za nie odbytą w przypadku nieuzasadnionego
niestawienia się drużyny przeciwnej na mecz lub nie przystąpienie do meczu, zgodnie z
terminarzem rozgrywek oraz zweryfikowanie tego meczu przez Wydział Gier Opolskiego ZPN
jako walkower.
11. Jeżeli zawodnik ukarany karą pauzy meczowej wpisany jest do protokołu meczu, który
się nie odbył ze względu na nie przystąpienie przeciwnika do jego rozegrania (np. nie
przybycia na zawody), stosuje się karę obustronnego walkowera.
12. Kierownicy drużyn mają obowiązek podpisywania po meczu protokołu sędziowskiego,
informującego o karach udzielonych przez arbitra.
13. Zawodnik ukarany dyscyplinarną karą finansową za żółte kartki nie może brać udziału w
rozgrywkach do momentu uregulowania kary.
14. Na zawodach juniorów oraz juniorów młodszych obowiązują kary indywidualne, tj.
żółta i czerwona kartka.
15. Na zawodach trampkarzy i młodzików obowiązują kary wychowawcze w postaci
czasowego wykluczenia z gry na 2 minuty, 2 minuty, a także do końca meczu jako trzecia kara
(czerwona kartka).
W przypadku poważnego przewinienia (np. poważny rażący faul, gwałtowne agresywne
zachowanie, oplucie przeciwnika/innej osoby, używanie ordynarnego, obelżywego,
obraźliwego języka/gestów) sędzia powinien od razu zastosować karę indywidualną w
postaci czerwonej kartki.
16. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18-stu lat nie wnoszą opłat z tytułu kar finansowych za
żółte kartki w żadnych rozgrywkach.
Kar finansowych z tytułu opłat za żółte kartki nie wnoszą, także zawodnicy, którzy w trakcie
sezonu ukończyli 18-cie lat i uczestniczą w rozgrywkach młodzieżowych.
17. Ustala się okres przerwy między rundami od 15 grudnia do 15 lutego następnego
roku, tytułem wliczania zawieszeń przy karach większych niż 6 miesięcy.
18. Klub odpowiada solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.
§ 58
W przypadku udowodnienia drużynie (tj. piłkarzom, trenerom, działaczom) porażki ze
względów pozasportowych, drużyna która przewinienie popełniła, zostanie karnie
relegowana do klasy niższej, niezależnie od innych nałożonych kar.
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XIII PROTESTY
§ 59
1. Protesty i odwołania dotyczące organizacji i przebiegu zawodów mogą być wnoszone
do Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny Opolskiego ZPN jako organy I instancji. II instancją
jest Komisja Odwoławcza Opolskiego ZPN.
2. Protesty do I instancji muszą być dostarczone w terminie 48 godzin od zakończenia
zawodów przy czym kopie protestów powinny być przekazane stronie przeciwnej.
3. Odwołania wnoszone do II instancji z równoczesną wpłatą kaucji odwoławczej ustalonej
odrębną uchwałą należy przesyłać najpóźniej w terminie 3 dni od daty uzyskania
powiadomienia o podjętej decyzji w I instancji.
4. Do składanego protestu i odwołania należy dołączyć pokwitowanie o wpłacie na konto
Opolskiego ZPN kaucji protestowej w wysokości ustalonej osobną uchwałą przez Zarząd
Opolskiego ZPN.
5. Protesty i odwołania nie potwierdzone pokwitowaniem o wpłaceniu kaucji protestowej nie
będą rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu lub odwołania kaucja
przepada, natomiast w przypadku uwzględnienia protestu, kaucja podlega zwrotowi.
6. Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne.
7. Od ostatecznych orzeczeń organów przysługuje prawo złożenia kasacji do Najwyższej
Komisji Odwoławczej PZPN w sytuacji naruszenia prawa związkowego. Tryb postępowania
określają odrębne przepisy.
XIV SPRAWY FINANSOWE
§ 60
Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. W przypadku powtórzenia zawodów
koszt organizacji meczu pokrywa zespół z winy którego nie doszło do rozegrania zawodów
w wyznaczonym terminie.
§ 61
1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach, zobowiązane są wnieść opłatę startową za udział
każdej zgłoszonej drużyny seniorów swojego klubu na rzecz Opolskiego Związku Piłki Nożnej
w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Zarządu Opolskiego ZPN.
2. Opłata startowa za udział w rozgrywkach seniorskich możliwa jest do uiszczenia w dwóch
ratach po 50% (rata I do 1 sierpnia, rata II do 1 marca) po akceptacji pisemnej prośby klubu
przez Wiceprezesa ds. organizacyjnych.
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3. Od klubów uczestniczących w rozgrywkach Klasy „A” i „B” nie będą pobierane opłaty z
tytułu transferów dokonanych do tych klubów.
§ 62
1. Kluby, które nie uregulują zaległości z minionego sezonu z tytułu należnych kar i opłat
regulaminowych przed rozpoczęciem nowego sezonu nie zostaną dopuszczone do
rozgrywek.
2. Kluby, które nie uregulują obowiązujących opłat bieżących, po napomnieniu będą karane
odebraniem punktów drużynie seniorów występującej w najwyższej klasie rozgrywkowej
prowadzonej przez Opolski ZPN.
XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 63
1. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Wydział Gier
Opolskiego ZPN, opierając się o obowiązujące przepisy gry w piłkę nożną.
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Opolskiego ZPN
po zasięgnięciu opinii Wydziału Gier Opolskiego ZPN.
§ 64
Organ prowadzący rozgrywki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed
zawodami, w czasie ich trwania i po zawodach organizowanych przez kluby, które powinny
ubezpieczyć swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
§ 65
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej w dniu
12.07.2018 r. i obowiązuje od dnia uchwalenia.

PREZES OZPN
TOMASZ GARBOWSKI
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