REGULAMIN ROZGRYWEK KOBIECYCH PROWADZONYCH
PRZEZ OPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
§1
IV LIGA KOBIET
1. W rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi kobiet bierze udział 7 drużyn.
2. Drużyna, która w rozgrywkach sezonu 2020/2021 zajmie 1. miejsce awansuje do III Ligi Kobiet.
W przypadku rezygnacji z awansu do III ligi przez drużynę zajmującej w tabeli końcowej pierwsze miejsce,
prawo udziału w rozgrywkach III ligi kobiet uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce
w rozgrywkach IV ligi kobiet.
3. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich IV ligi kobiet
zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie pozbawiona prawa udziału w następnej edycji rozgrywek.
4. Wszystkie drużyny mają prawo do wymiany siedmiu zawodniczek przez cały okres gry.
5. Czas gry wynosi 2 x 45 minut.
6. Zawody mogą rozpocząć się od godziny 11:00.
7. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki potwierdzone i uprawnione w systemie
EXTRANET
8. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodniczki, które ukończyły 16 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki opolskiej IV Ligi piłki
nożnej kobiet, może uprawnić do gry w zespole seniorek zawodniczkę, która ukończyła 15 rok życia, po
wypełnieniu wszystkich poniżej warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza
specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodniczki w rozgrywkach seniorek.
9. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji młodzieżowych w piłce nożnej kobiet, a także kadry
wojewódzkiej kobiet dwóch zawodniczek jednego klubu, jest powodem do przełożenia zawodów na inny
termin - na wniosek zainteresowanego klubu. W takim przypadku zainteresowany klub powinien złożyć
pisemny wniosek do Wydziału Gier OZPN w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania powołań, ale nie
później niż 14 dni przed zaplanowaną datą zawodów. W przeciwnym wypadku zawody zostaną rozegrane
zgodnie z terminarzem.
10. Zawodniczka, która w czasie zawodów opolskiej IV ligi kobiet otrzyma upomnienie żółtą kartką
zostanie automatycznie ukarana według następujących zasad:
a) po 4. napomnieniu żółtą kartką – 1 mecz dyskwalifikacji,
b) po 8. napomnieniu żółtą kartką – 1 mecz dyskwalifikacji,
c) po 12. napomnieniu żółtą kartką – 2 mecze dyskwalifikacji,
d) przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką (szesnastym, dwudziestym itd.) – 2 mecze
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dyskwalifikacji.

11. Zawody opolskiej IV ligi kobiet mogą odbywać się na stadionach zweryfikowanych dla minimum Klasy
„A”.
12. W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Wydział Gier OZPN.
§2
OPOLSKA LIGA JUNIOREK MŁODSZYCH U-17
1. Drużyna, które zajmie 1. miejsce w sezonie 2020/2021 otrzyma prawo gry w barażach o awans do
Centralnej Ligi Juniorek Młodszych U-17.
2. W rozgrywkach biorą udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2004-2006 potwierdzone
i uprawnione w systemie Extranet.
3. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut.
4. Wszystkie drużyny mają prawo do wymiany siedmiu zawodniczek przez cały okres gry.
5. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji młodzieżowych w piłce nożnej kobiet, a także kadry
wojewódzkiej kobiet dwóch zawodniczek jednego klubu, jest powodem do przełożenia zawodów na inny
termin - na wniosek zainteresowanego klubu. W takim przypadku zainteresowany klub powinien złożyć
pisemny wniosek do Wydziału Gier OZPN w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania powołań, ale nie
później niż 14 dni przed zaplanowaną datą zawodów. W przeciwnym wypadku zawody zostaną rozegrane
zgodnie z terminarzem.
6. Zawodniczka, która w czasie zawodów Opolskiej Ligi Juniorek Młodszych otrzyma upomnienie żółtą
kartką zostanie automatycznie ukarana według następujących zasad:
a) po 4. napomnieniu żółtą kartką – 1 mecz dyskwalifikacji,
b) po 8. napomnieniu żółtą kartką – 1 mecz dyskwalifikacji,
c) po 12. napomnieniu żółtą kartką – 2 mecze dyskwalifikacji,
d) przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką (szesnastym, dwudziestym itd.) – 2 mecze
dyskwalifikacji.
7. Zawody o mistrzostwo Opolskiej Ligi Juniorek Młodszych rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry,
zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-17 i obowiązującymi przepisami PZPN.
8. W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Wydział Gier OZPN.
§3
OPOLSKA LIGA TRAMPKAREK U-15
1. W rundzie jesiennej rozgrywki odbywają się systemem „każdy z każdym” mecz i rewanż.
2. Drużyny, które zajmą 1. i 2. miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej awansują do Centralnej Ligi
Juniorek U-15. Drużyny z pozostałych miejsc będą kontynuowały rywalizację w rundzie wiosennej
systemem „każdy z każdym” mecz i rewanż.
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3. W rozgrywkach biorą udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2006-2008 potwierdzone i
uprawnione w systemie Extranet
4. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40
5. Ustala się, że mecze Opolskiej Ligi Trampkarek U-15 będą odbywać się we wtorki i środy i będą
traktowane jako jeden termin.
6. W czasie trwania spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodniczek – obowiązują
zmiany powrotne.
7. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji młodzieżowych w piłce nożnej kobiet, a także kadry
wojewódzkiej kobiet dwóch zawodniczek jednego klubu, jest powodem do przełożenia zawodów na inny
termin - na wniosek zainteresowanego klubu. W takim przypadku zainteresowany klub powinien złożyć
pisemny wniosek do Wydziału Gier OZPN w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania powołań, ale nie
później niż 14 dni przed zaplanowaną datą zawodów. W przeciwnym wypadku zawody zostaną rozegrane
zgodnie z terminarzem.
8. Zawody o mistrzostwo Opolskiej Ligi Trampkarek rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry, zgodnie z
Regulaminem Rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-15 i obowiązującymi przepisami PZPN.
9. W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Wydział Gier OZPN.
§4
OPOLSKA LIGA MŁODZICZEK U-13
1. W rundzie jesiennej rozgrywki odbywają w formie turniejowej.
2. Drużyny, które zajmą 1. i 2. miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej awansują do rozgrywek
strefowych (międzywojewódzkich).
3. W rozgrywkach biorą udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2008-2010 potwierdzone i
uprawnione w systemie Extranet.
4. Czas trwania zawodów
a) przy 4 zespołach: 20 minut,
b) przy 3 zespołach: 30 minut.
5. W czasie gry na boisku może przebywać 9 zawodniczek po stronie jednej z drużyn, tj. 8 zawodniczek w
polu + bramkarka.
6. W rozgrywkach młodziczek dokonuje się zmian powrotnych bez ograniczeń
7. Mecze młodziczek odbywają się na skróconym polu gry boisk przeznaczonych dla drużyn 11osobowych, tzn. od szesnastki do szesnastki.
8. Mecze rozgrywane są piłką nr 4.
9. Wymiary bramek wynoszą 5 m x 2 m.
10. Pole karne wyznacza prostokąt od linii końcowej boiska dla młodziczek do wysokości 9 metrów pola
gry, natomiast ramiona wymierza się na długość 9 metrów licząc od słupków bramki.
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11. Rzuty karne wykonuje się z odległości 9 metrów.
12. W rozgrywkach młodziczek obowiązuje przepis o spalonym.
13. W rozgrywkach młodziczek wykonuje się tzw. krótkie rzuty rożne, tj. z miejsca, gdzie łączy się boczna
linia pola karnego z końcową linią boiska.
14. Obowiązują wykluczenia czasowe z gry w celach wychowawczych na okres 2 minut, kolejnych 2 minut
oraz wykluczenie z meczu.
15. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji młodzieżowych w piłce nożnej kobiet, a także kadry
wojewódzkiej kobiet dwóch zawodniczek jednego klubu, jest powodem do przełożenia zawodów na inny
termin - na wniosek zainteresowanego klubu. W takim przypadku zainteresowany klub powinien złożyć
pisemny wniosek do Wydziału Gier OZPN w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania powołań, ale nie
później niż 14 dni przed zaplanowaną datą zawodów. W przeciwnym wypadku zawody zostaną rozegrane
zgodnie z terminarzem.
16. W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Wydział Gier OZPN.
§5
OPOLSKA LIGA ORLICZEK U-11
1. Zespoły rywalizują o mistrzostwo Opolskiej Ligi Orliczek w formie turniejowej.
2. Drużyna, która zajmie 1. miejsce w rozgrywkach sezonu 2020/2021 otrzyma tytuł Mistrza Orliczek.
3. W rozgrywkach biorą udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2010 i młodsze potwierdzone i
uprawnione w systemie Extranet
4. Mecze rozgrywane są w składach 7-osobowych (1+6) na boiskach trawiastych lub ze sztuczną
nawierzchnią zgodnych z Unifikacją dla kategorii Orlik (bramki 5 m x 2 m) oraz składach 5-osobowych
(1+4) w halach (bramki 3 m x 2 m). W czasie trwania spotkania każda drużyna może wymienić dowolną
ilość zawodniczek – obowiązują zmiany powrotne.
5. Czas gry w turniejach wynosi:
a) przy 4 zespołach: 20 minut,
b) przy 3 zespołach: 30 minut.
6. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
7. Obowiązują wykluczenia czasowe z gry w celach wychowawczych na okres 2 minut, kolejnych 2 minut
oraz wykluczenie z meczu.
8. W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Wydział Gier OZPN.
§6
Regulamin Rozgrywek Kobiecych jest integralną częścią Regulaminu Rozgrywek o mistrzostwo 4 Ligi,
Klasy Okręgowej, Klasy „A” i „B” seniorów, Juniorów, Juniorów Młodszych, Trampkarzy oraz Młodzików
Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2020/2021.
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