t.j. U. 31/2020 z 24.06.2020 r.
zm. U. 39/NK/2020 z 18.12.2020 r.

Uchwała 31/2020
Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych
Na podstawie § 29 lit. g Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Opolskiego Związku Piłki
Nożnej uchwala co następuje:

§1
Nakłada się następujące kary pieniężne
z organizacją rozgrywek i meczów piłkarskich:

za przewinienia mające

bezpośredni

związek

1. Na klub zgłoszony do rozgrywek - za rezygnację z uczestnictwa w rozgrywkach mistrzowskich
i pucharowych przed ich rozpoczęciem, lecz po ogłoszeniu terminarza danych rozgrywek lub za
rezygnację z dalszego uczestnictwa w rozgrywkach w czasie ich trwania:
KLUBY
KLUBY 3 LIGI
KLUBY 4 LIGI
KLUBY KLASY OKRĘGOWEJ
KLUBY KLASY „A”
KLUBY KLASY „B”
KLUBY 3 i 4 LIGI KOBIET
KLUBY 2 LIGI FUTSALU KOBIET
KLUBY MŁODZIEŻOWE I DZIECIĘCE- MĘSKIE I DAMSKIE
2. Na klub za spowodowanie opóźnienia w rozpoczęciu zawodów:
KLUBY
KLUBY 3 LIGI
KLUBY 4 LIGI
KLUBY KLASY OKRĘGOWEJ
KLUBY KLASY „A”
KLUBY KLASY „B”
KLUBY 3 i 4 LIGI KOBIET
KLUBY 2 LIGI FUTSALU KOBIET
KLUBY MŁODZIEŻOWE I DZIECIĘCE- MĘSKIE I DAMSKIE

KWOTA
5000 zł
2000 zł
1000 zł
800 zł
500 zł
300 zł
300 zł
od 200 zł
do 1000 zł

KWOTA
200 zł
150 zł
100 zł
80 zł
50 zł
30 zł
30 zł
od 30 zł
do 100 zł

3. Na klub za niedokończenie zawodów przez drużynę na skutek jej zdekompletowania, przy czym
drużyna ta rozpoczęła i kontynuowała zawody w niekompletnym składzie (mniej niż 11 zawodników,
a w przypadku młodzików mniej niż 9):
KLUBY
KWOTA
KLUBY 3 LIGI
500 zł
KLUBY 4 LIGI
400 zł
KLUBY KLASY OKRĘGOWEJ
300 zł
KLUBY KLASY „A”
200 zł
KLUBY KLASY „B”
100 zł
KLUBY 3 i 4 LIGI KOBIET
100 zł
KLUBY 2 LIGI FUTSALU KOBIET
100 zł
od 30 zł
KLUBY MŁODZIEŻOWE I DZIECIĘCE- MĘSKIE I DAMSKIE
do 400 zł
4. Na klub za samowolne zejście drużyny z boiska przed zakończeniem meczu:
KLUBY
KLUBY 3 LIGI
KLUBY 4 LIGI
KLUBY KLASY OKRĘGOWEJ
KLUBY KLASY „A”
KLUBY KLASY „B”
KLUBY 3 i 4 LIGI KOBIET
KLUBY 2 LIGI FUTSALU KOBIET
KLUBY MŁODZIEŻOWE I DZIECIĘCE- MĘSKIE I DAMSKIE
5. Na klub za nieusprawiedliwione niestawienie się drużyny na zawody:
KLUBY
KLUBY 3 LIGI
KLUBY 4 LIGI
KLUBY KLASY OKRĘGOWEJ
KLUBY KLASY „A”
KLUBY KLASY „B”
KLUBY 3 i 4 LIGI KOBIET
KLUBY 2 LIGI FUTSALU KOBIET
KLUBY MŁODZIEŻOWE I DZIECIĘCE - MĘSKIE I DAMSKIE

KWOTA
2500 zł
1000 zł
800 zł
600 zł
500 zł
200 zł
200 zł
od 200 zł
do 500 zł

KWOTA
1500 zł
1000 zł
500 zł
400 zł
300 zł
200 zł
200 zł
od 200 zł
do 500 zł

od 100 zł
do 1000 zł

6.1 Na klub za ujawnienie uczestnictwa w grze nieuprawnionego zawodnika, a także za podpisanie
deklaracji gry amatora przez inne osoby niż zawodnik lub rodzice (opiekunowie prawni) oraz
niedopełnienie innych obowiązków określonych w Regulaminie Rozgrywek OZPN:
KLUBY
KWOTA
KLUBY 3 LIGI
KLUBY 4 LIGI
KLUBY KLASY OKRĘGOWEJ
KLUBY KLASY „A”
KLUBY KLASY „B”
KLUBY 3 i 4 LIGI KOBIET
KLUBY 2 LIGI FUTSALU KOBIET
KLUBY MŁODZIEŻOWE I DZIECIĘCE- MĘSKIE I DAMSKIE

6.2 zastrzega się, że karą pieniężną określoną w § 1 ust. 6 pkt 1 nie zostaną objęte kluby, które do gry
wystawiły zawodnika, za którego w terminie nie dokonały wpłaty za karę finansową nałożoną z tytułu
otrzymanych żółtych kartek.

od 100 zł
do 1000 zł

7. Na klub za ukaranie drużyny walkowerem z przyczyn innych niż określonych w § 1 ust. 3, 4, 5 i 6:
KLUBY
KWOTA
KLUBY 3 LIGI
KLUBY 4 LIGI
KLUBY KLASY OKRĘGOWEJ
KLUBY KLASY „A”
KLUBY KLASY „B”
KLUBY 3 i 4 LIGI KOBIET
KLUBY 2 LIGI FUTSALU KOBIET
KLUBY MŁODZIEŻOWE I DZIECIĘCE- MĘSKIE I DAMSKIE
8. Na klub za nierozegranie przez drużynę meczu z przyczyn innych niż określonych w § 1 ust. 3, 4 i 5:
a) po raz drugi – kara pieniężna wzrasta dwukrotnie;
b) po raz trzeci – kara pieniężna wzrasta trzykrotnie.
9. Na klub za niezgodne z regulaminem rozgrywek wypełnienie sprawozdania z zawodów piłki nożnej:
KLUBY
KWOTA
KLUBY 3 LIGI
200 zł
KLUBY 4 LIGI
100 zł
KLUBY KLASY OKRĘGOWEJ
80 zł
KLUBY KLASY „A”
60 zł
KLUBY KLASY „B”
50 zł
KLUBY 3 i 4 LIGI KOBIET
60 zł
KLUBY 2 LIGI FUTSALU KOBIET
60 zł
KLUBY MŁODZIEŻOWE I DZIECIĘCE- MĘSKIE I DAMSKIE
do 60 zł

10. Na sędziego prowadzącego zawody, niezależnie od sankcji dyscyplinarnych nakładanych przez
Wydział Dyscypliny OZPN, za nieterminowe lub niestaranne sporządzenie sprawozdania w systemie
Extranet, a także za nieterminowe wysłanie wyniku poprzez SMS dodatkową karę pieniężną:
ROZGRYWKI
KWOTA
3 LIGI
200 zł
4 LIGI
100 zł
KLASY OKRĘGOWEJ
80 zł
KLASY „A”
60 zł
KLASY „B”
50 zł
3 i 4 LIGI KOBIET
60 zł
KLUBY 2 LIGI FUTSALU KOBIET
60 zł
KLUBY MŁODZIEŻOWE I DZIECIĘCE- MĘSKIE I DAMSKIE
do 60 zł

11. Na sędziego za nieusprawiedliwione niestawienie się w celu prowadzenia zawodów:
ROZGRYWKI
3 LIGI
4 LIGI
KLASY OKRĘGOWEJ
KLASY „A”
KLASY „B”
3 i 4 LIGI KOBIET
KLUBY 2 LIGI FUTSALU KOBIET
KLUBY MŁODZIEŻOWE I DZIECIĘCE- MĘSKIE I DAMSKIE

KWOTA
400 zł
200 zł
150 zł
130 zł
100 zł
100 zł
100 zł
od 50
do 130 zł

12. Na sędziego, który na wniosek Wydziału Gier lub Wydziału Dyscypliny OZPN nie dostarczy
w ciągu 48 godzin oryginalnego protokołu w celu wyjaśnienia nieścisłości formalnych:
ROZGRYWKI
KWOTA
3 LIGI
500 zł
4 LIGI
400 zł
KLASY OKRĘGOWEJ
300 zł
KLASY „A”
200 zł
KLASY „B”
150 zł
3 i 4 LIGI KOBIET
200 zł
KLUBY 2 LIGI FUTSALU KOBIET
200 zł
od 150
KLUBY MŁODZIEŻOWE I DZIECIĘCE- MĘSKIE I DAMSKIE
do 300 zł
13. Na klub będący gospodarzem zawodów sportowych, który nie dopełnił obowiązku właściwego
przygotowania boiska i z winy którego zawody się nie odbyły:
KLUBY
KWOTA
KLUBY 3 LIGI
1000 zł
KLUBY 4 LIGI
500 zł
KLUBY KLASY OKRĘGOWEJ
200 zł
KLUBY KLASY „A”
100 zł
KLUBY KLASY „B”
100 zł
KLUBY 3 i 4 LIGI KOBIET
100 zł
KLUBY 2 LIGI FUTSALU KOBIET
200 zł
KLUBY MŁODZIEŻOWE I DZIECIĘCE- MĘSKIE I DAMSKIE
100 zł
14. Na Klub w przypadku prowadzenia zespołu przez trenera nie legitymującego się ważną licencją
trenerską:
1) w przypadku klubu 3 ligi:
a) pierwszy mecz – kara pieniężna 10000 zł;
b) drugi mecz – kara pieniężna 20000 zł;
c) trzeci i kolejne mecze – weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) na niekorzyść tej drużyny;
2) w przypadku klubu 4 ligi, CLJ U-17, CLJ U-15:
a) pierwszy mecz – 1000 zł;
b) drugi mecz – 2000 zł;
c) trzeci i kolejne mecze – weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) na niekorzyść tej drużyny;
3) w przypadku klubu Klasy Okręgowej, Opolskiej Ligi Juniorów (A1 i A2) i Opolskiej Ligi Juniorów
Młodszych (B1 i B2), 1 i 2 ligi kobiet, 1 i 2 ligi futsalu mężczyzn i kobiet:
a) pierwszy mecz – 500 zł;
b) drugi mecz – 1000 zł;

c) trzeci i kolejne mecze – weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) na niekorzyść tej drużyny;
4) w przypadku klubu Klasy „A”:
a) pierwszy mecz – 300 zł;
b) drugi mecz – 600 zł;
c) trzeci i kolejne mecze – weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) na niekorzyść tej drużyny;
5) w przypadku klubu Klasy „B” i „C”, zespołów 1 i 2 Ligi Juniorów, 1 i 2 Ligi Juniorów Młodszych,
Opolskiej Ligi Trampkarzy, 1 i 2 Ligi Trampkarzy, Ligi Młodzików oraz innych młodszych kategorii
wiekowych (od C1 do G2), 3 i 4 ligi kobiet oraz Makroregionalnej LJM Kobiet, a także pozostałych lig
futsalu mężczyzn i kobiet:
a) pierwszy mecz – 100 zł;
b) drugi mecz – 200 zł;
c) trzeci i kolejne mecze – weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) na niekorzyść tej drużyny.
15. Na Klub 3 ligi, który rozgrywa mecz w roli gospodarza, na którym nie jest obecny kierownik ds.
bezpieczeństwa spełniający wymogi określone przez przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych zostanie ukarany karę pieniężną w wysokości – 400 zł – za każdy mecz.
16. Na Klub 4 ligi, który rozgrywa mecz w roli gospodarza, na którym nie jest obecny kierownik
ds. bezpieczeństwa spełniający wymogi określone przez przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych - karę pieniężną w wysokości – 200 zł – za każdy mecz
17. Na Klub 3 ligi, który rozgrywa mecz w roli gospodarza, na którym nie jest obecny spiker
posiadający uprawnienia wydane przez PZPN lub WZPN - karę pieniężną w wysokości - 400 zł – za
każdy mecz.
18. Na Klub 4 ligi, który rozgrywa mecz w roli gospodarza, na którym nie jest obecny spiker
posiadający
uprawnienia
wydane
przez
PZPN
lub
WZPN
karę
pieniężną
w wysokości - 200 zł – za każdy mecz.
19. Na Klub 3 ligi, który rozgrywa mecz w roli gospodarza, na którym nie jest obecny lekarz lub
ratownik medyczny - karę pieniężną w wysokości – 400 zł – za każdy mecz.
20. Na Klub 4 ligi, Klasy Okręgowej oraz Klasy „A”, który rozgrywa mecz w roli gospodarza, na którym
nie jest obecna opieka medyczna w postaci lekarza lub ratownika medycznego lub innej osoby
posiadającej stosowne uprawnienia odpowiadające za udzielenie pierwszej pomocy medycznej
- karę pieniężną w wysokości - 100 zł – za każdy mecz.
21. Na Klub 4 ligi, Klasy Okręgowej, Opolskiej Ligi Juniorów, Opolskiej Ligi Juniorów Młodszych
Opolskiej Ligi Trampkarzy oraz Opolskiej Ligi Młodzików, który przed zawodami nie dostarczy
sędziemu wydruku sprawozdania meczowego zawierającego skład zawodników, wypełnionego
w systemie Extranet - karę pieniężną w wysokości - 100 zł.
22. Na Klub w przypadku nieprzestrzegania przez klub warunków umów zawartych przez Zarząd
Opolskiego ZPN ze sponsorami, w tym w zakresie informowania o nazwie sponsora, nazwy ligi
w przypadku sponsora tytularnego:
a) w przypadku klubów 4 ligi – 200 zł – za każdy mecz;
b) w przypadku klubów Klasy Okręgowej – 150 zł – za każdy mecz;
c) w przypadku klubów Klasy „A” i Opolskiej Ligi Juniorów – 100 zł – za każdy mecz;
d) w przypadku klubów Klasy „B” i pozostałych grup młodzieżowych – 50 zł – za każdy mecz.
23. Na Klub 4 ligi opolskiej, będący gospodarzem meczu, który nie zamieści kompletnego nagrania z
zawodów w terminie 48 godzin od ich zakończenia na serwerze wskazanym przez OZPN lub nie spełni

wymogów określonych w „Regulaminie zamieszczania zapisu materiału wideo z meczu 4 Ligi przez
gospodarza zawodów” - karę pieniężną w wysokości – 100 zł.
24. Na klub 4 ligi za kolejne naruszenie w danej rundzie rozgrywkowej norm określonych
w § 1 ust. 23:
a) po raz drugi –kara pieniężna wzrasta dwukrotnie;
b) po raz trzeci – kara pieniężna wzrasta trzykrotnie;
c) po raz czwarty – kara pieniężna wzrasta czterokrotnie;
d) po raz piąty i kolejny – kara pieniężna wzrasta pięciokrotnie.

§2
1. Kary pieniężne nakładane na zawodników z tytułu otrzymanych żółtych kartek w trakcie trwania
danego sezonu:

ROZGRYWKI
3 LIGI
4 LIGI
KLASY OKRĘGOWEJ
KLASY „A”
KLASY „B”
3 i 4 LIGI KOBIET

ILOŚĆ KARTEK OTRZYMANYCH PRZEZ
ZAWODNIKA
W TRAKCIE DANEGO SEZONU
TRZECIA
SZÓSTA
DZIEWIĄTA
100 zł
200 zł
300 zł
50 zł
100 zł
200 zł
30 zł
60 zł
120 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

2. Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub
wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze
pieniężnej orzeczonej przez Wydział Dyscypliny OZPN w wysokości:
a) 3 liga – 200 zł;
b) 4 liga – 100 zł;
c) Klasa Okręgowa – 100 zł;
d) Klasa „A i B” – 50 zł.
§3
Za prowokowanie kibiców do negatywnego zachowania, zawodnikom oraz osobom funkcyjnym
(wpisanym do protokołu meczowego) wymierza się, niezależnie od sankcji dyscyplinarnych
nakładanych przez Wydział Dyscypliny OZPN, karę pieniężną nie niższą niż 500 zł.
§4
Taryfikator kar pieniężnych związanych z naruszeniem porządku i bezpieczeństwa na obiekcie
piłkarskim dla klubów 3 ligi za:
1. Wtargnięcie kibiców na obiekt – boisko, jego strefę, trybuny, sektory lub do innych
pomieszczeń stadionu – od 1.000 zł.
2. Bójki kibiców ze służbami porządkowymi, pomiędzy sobą lub z interweniującą Policją,
konieczność użycia środków bezpośredniego przymusu na terenie stadionu – od 2.000 zł.
3. Wniesienie na obiekt środków pirotechnicznych, narzędzi walki oraz innych przedmiotów
stanowiących zagrożenie, a zabronionych ustawą i regulaminem stadionu, ich użycie na
stadionie, rzucanie w pole gry, jego strefę powodując zagrożenie zdrowia, ograniczenie
widoczności lub skażenie terenu – od 500 zł.
4. Rzucanie w kierunku sędziów, zawodników, osób funkcyjnych, służb porządkowych oraz
Policji przedmiotami użytymi jako pociski (siedziska, elementy konstrukcji, kamienie, butelki,

5.
6.
7.
8.

kosze, kratki ściekowe, serpentyny, itp.) – od 500 zł.
Wniesienie oraz spożywanie alkoholu, środków odurzających na stadionie, obecność pijanych
lub odurzonych widzów na obiekcie – od 500 zł.
Wzniecanie ognia, palenie serpentyn, flag, szalików, siedzisk oraz innych przedmiotów
i urządzeń socjalno – handlowych, tworzenie zagrożeń pożarowych na obiekcie - od 500 zł.
Pogróżki, zastraszanie, wyzwiska wobec innych widzów, zawodników, trenerów, osób
funkcyjnych, działaczy, sędziów – od 500 zł.
Naruszenie nietykalności osobistej, spowodowanie obrażeń ciała zawodników, trenerów,
osób funkcyjnych, służb porządkowych wobec siebie lub przez widzów na terenie obiektu –
od 1.000 zł.

9. Uszkodzenie autokarów gości, pojazdów osób fizycznych lub prawnych delegowanych na
zawody podlegające ochronie przez organizatora – od 500 zł.
10. Przerwanie zawodów spowodowane chuligańskimi wybrykami, zakłóceniami porządku
i bezpieczeństwa na trybunach, w polu gry jak i jego strefie – od 500 zł.
11. Dopuszczenie do pracy spikera, osób bez uprawnień, niewłaściwą pracę spikera, brak reakcji
na agresywne zachowania kibiców oraz inne negatywne zjawiska, jak też niewłaściwy
komentarz – od 500 zł.
12. Usunięcie z ławki rezerwowych trenera, zawodników, osób funkcyjnych za prowokacyjne,
podburzające zachowania wobec sędziów, publiczności, wobec siebie, opuszczanie strefy
technicznej oraz przebywanie osób nieuprawnionych na ławce rezerwowych – od 500 zł.
13. Niesportowe zachowanie zawodników w trakcie i po zawodach związane z bezpieczeństwem
i porządkiem, opuszczanie pola gry, podbieganie do sektorów, wykonywanie gestów,
poklepywanie z kibicami przy pożegnaniach, dewastacja urządzeń i pomieszczeń klubowych,
opóźnianie zejścia z boiska udzielanie wywiadów poza wyznaczonymi miejscami itp. - od 500
zł.
14. Organizacyjne zaniedbania w przygotowaniu do zawodów w trakcie i po zawodach przez
organizatora oraz osoby funkcyjne odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo
organizowanych zawodów – od 500 zł.
15. Naganną pracę służb porządkowych – ochrony przy bramach wejścia – wjazdu, brak
właściwej kontroli oraz niedostateczna praca służb wewnątrz obiektu – od 500 zł.
16. Nieobecność osób odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo oraz osób funkcyjnych na
odprawie przed i po meczu z udziałem delegata - obserwatora lub nieobecność trenera na
konferencji prasowej – od 500 zł.
17. Wpuszczenie kibiców na obiekt ponad dopuszczalną normę pojemności stadionu –
od 500 zł.
18. Inne niewłaściwe zachowanie zawodników, trenerów, osób funkcyjnych, działaczy, widzów,
służb porządkowych naruszających porządek i bezpieczeństwo ustawy, przepisów,
regulaminów oraz wytycznych PZPN mających związek z zawodami – od 500 zł.
19. Wznoszenie okrzyków o treści rasistowskiej, faszystowskiej, antysemickiej, nacjonalistycznej,
satanistycznej, rażąco nieetycznej, pochwalającej terroryzm, nawołującej do waśni
i nienawiści, a także eksponowanie napisów i znaków o tej treści – od 1.000 zł.
20. Znieważanie lub obrażanie grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej (ich)
przynależności narodowej, rasowej, etnicznej, wyznaniowej albo z powodu jej (ich)
bezwyznaniowości, względnie za popełnienie jakiegokolwiek innego aktu dyskryminującego
lub pogardliwego w stosunku do wskazanych osób – od 1.000 zł.
21. Wywieszanie przez kibiców transparentów, flag lub innych podobnych przedmiotów,
zawierających dyskryminujące, bądź pogardliwe treści, niezdjęcie ich natychmiastowo na
żądanie delegata lub obserwatora – od 1.000 zł.
22. Wywieszanie przez kibiców transparentów, flag lub innych podobnych przedmiotów
zawierających dyskryminujące bądź pogardliwe treści, które nie zostały zdjęte przez kibiców
na żądanie delegata lub obserwatora, powodujące czasowe przerwanie lub zakończenie
meczu – od 1.000 zł.

§5
Za inne przewinienia nie wymienione w niniejszej Uchwale, wymierza się kary zgodnie
z przepisami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN i OZPN.

§6
Sprawy nie ujęte w niniejszej Uchwale regulują uchwały, zarządzenia, regulaminy oraz wytyczne
Polskiego Związku Piłki Nożnej.
§7
Traci moc Uchwała 33/2019 z dnia 4.07.2019 r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

