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REGULAMIN
WYDZIAŁU GIER OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
§1
Wydział Gier OZPN jest organem wykonawczym Opolskiego Związku Piłki Nożnej, powołanym do
r eal i z a cj i z a dań w z ak r e si e prowadzenia rozgrywek, do ustalania ekwiwalentu i ryczałtu za
wyszkolenie zawodników zgodnie z obowiązującymi przepisami związkowymi a także sprawowania
nadzoru nad rozgrywkami prowadzonymi przez OZPN.
§2
Przewodniczącego Wydziału Gier powołuje i odwołuje Zarząd OZPN, a pozostałych członków Prezydium
OZPN.
§3
1) W skład Wydziału Gier wchodzi od 3 do 5 członków w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący
i Sekretarz.
2) Zmiany w składzie Wydziału Gier dokonywane są na podstawie decyzji Prezydium OZPN na
wniosek Przewodniczącego Wydział Gier OZPN.
3) Pracami Wydziału Gier kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności lub z powodu konfliktu
interesów – Wiceprzewodniczący.
4) Członkowie Wydziału Gier mają obowiązek wykonywać powierzone działania z wymaganym
profesjonalizmem i należytą starannością, zgodnie ze Statutem PZPN, OZPN, innymi przepisami
związkowymi oraz decyzjami organów statutowych.
5) Przy wykonywaniu swoich funkcji członkowie Wydziału Gier OZPN powinni zachować uczciwość,
bezstronność oraz lojalność wobec Związku, informując Przewodniczącego Wydziału Gier
o wystąpieniu konfliktu interesów. Nie mogą równocześnie podejmować działań sprzecznych
z normami etycznymi, co obejmuje w szczególności obowiązek powstrzymania się od jakichkolwiek
działań nie sportowych, a także zagrażających integralności OZPN lub rozgrywek piłkarskich,
względnie narażających na szwank dobre imię piłki nożnej.
§4
1. Posiedzenia Wydziału Gier odbywają się raz w tygodniu, a w okresie pomiędzy cyklami rozgrywek
w zależności od potrzeb.
2. W razie konieczności, Przewodniczący jest upoważniony do zwołania nadzwyczajnego
posiedzenia Wydziału Gier OZPN.
3. Do kompetencji Przewodniczącego Wydziału Gier należy w szczególności:
a) przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia planu posiedzeń Wydziału Gier,
b) przewodniczenie posiedzeniom,
c) prowadzenie dyskusji i zapewnienie sprawnego przebiegu posiedzeń,
d) niezwłoczne informowanie członków o sprawach nie cierpiących zwłoki,
e) reprezentowanie Wydziału Gier w stosunku do innych organów statutowych i podmiotów
zewnętrznych,

W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący może zarządzić głosowanie w drodze ustaleń
telefonicznych, korespondencyjnych lub z wykorzystaniem technicznych środków łączności,
w tym poczty elektronicznej.
Powyższe głosowanie nabiera mocy ważności wtedy, gdy jednakowe stanowisko zajmie co najmniej
połowa ogólnej liczby członków Wydziału Gier OZPN.
Decyzje, które zapadły w głosowaniu o których mowa powyżej wymagają podpisu na najbliższym
posiedzeniu Wydziału Gier OZPN.
§5
Do kompetencji Wydziału Gier należy:
I. W zakresie prowadzenia rozgrywek:
1. Organizacja zawodów:
a) na szczeblu między wojewódzkim (rotacyjnie z innymi wojewódzkimi związkami piłki
nożnej):
−
3 liga kobiet;
b) na szczeblu wojewódzkim:
−
4 liga;
−
Klasa Okręgowa;
−
Klasa A;
−
Klasa B;
−
Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim oraz terytorialnym;
−
4 liga kobiet;
−
Opolska Liga Juniorów;
−
1 Liga Juniorów;
−
2 Liga Juniorów;
−
Opolska Liga Juniorów Młodszych;
−
1 Liga Juniorów Młodszych;
−
2 Liga Juniorów Młodszych;
−
Opolska Liga Juniorek Młodszych U-17;
−
Opolska Liga Trampkarzy;
−
1 Liga Trampkarzy;
−
2 Liga Trampkarzy;
−
Terytorialna Liga Trampkarzy;
−
Opolska Liga Trampkarek U-15;
−
Opolska Liga Młodzików;
−
1 Liga Młodzików;
−
2 Liga Młodzików;
−
Terytorialna Liga Młodzików;
−
Opolska Liga Młodziczek U-13;
−
Turnieje Orlików;
−
Opolska Liga Orliczek U-11;
−
Turnieje Żaków;
−
Turnieje Skrzatów;
−
2 Liga Futsalu.
2. Uprawnienia zawodników do reprezentowania barw klubowych w oparciu o wymagane
odrębnymi przepisami dokumenty.
3. Weryfikacja zawodów na podstawie protokołów sędziowskich z uwzględnieniem orzeczeń
Wydziału Dyscypliny OZPN.
4. Opracowanie:
a) terminarzy rozgrywek;
b) regulaminów rozgrywek;
c) podziału drużyn do poszczególnych grup.

5. Rozpatrywanie odwołań i protestów dotyczących rozgrywek jako organ I instancji.
6. Sprawy prowadzone przez Wydziału Gier OZPN rozstrzygane są w drodze decyzji, które są
wydawane po dostatecznym wyjaśnieniu sprawy.
Wydział orzeka na podstawie dowodów i twierdzeń złożonych przez strony, a w uzasadnionych
przypadkach może również powoływać dowody z własnej inicjatywy.
7. Decyzje wymagają zwykłej większości głosów obecnych członków z prawem głosu.
8. Decyzje Wydziału Gier OZPN ogłaszane są na posiedzeniu do wiadomości stron, a w miarę
możliwości niezwłocznie po rozpatrzeniu sprawy. Stronę występującą bez zawodowego
pełnomocnika, Wydziału Gier OZPN poucza również o środkach odwoławczych.
9. Wydział Gier OZPN ma prawo odroczyć ogłoszenie decyzji. Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje
ogłoszenia decyzji.
10.Wydział Gier OZPN sporządza pisemne uzasadnienie decyzji, a następnie wysyła zainteresowanym
stronom poprzez pocztę związkową OZPN.
11.Regulamin Rozgrywek przygotowany przez Wydział Gier OZPN musi zostać przyjęty przez Zarząd
OZPN w formie uchwały a terminarze rozgrywek oraz podział drużyn do poszczególnych grup
przygotowany przez Wydział Gier OZPN musi zostać zatwierdzony przez Prezydium OZPN w formie
uchwały.
II. W zakresie prowadzenia rozgrywek Pucharu Polski:
1. Opracowanie regulaminu oraz terminarza rozgrywek.
2. Weryfikacja zawodów.
3. Rozpatrywanie odwołań i protestów jako organ I instancji.
III. W zakresie spraw organizacyjno-regulaminowych
1. Wspólny udział z innymi komórkami organizacyjnymi związku w opracowywaniu:
a) systemów;
b) przepisów dotyczących organizacji rozgrywek;
c) przepisów dotyczących reprezentowania klubów sportowych oraz zmian barw
klubowych.
2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji zawodników i klubów biorących udział
w rozgrywkach wyszczególnionych w § 5 ust. 1 pkt. „a” oraz „b”.
3. Ustalanie ekwiwalentów i ryczałtów za wyszkolenie zawodników.
IV. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydium i Zarząd OZPN.
§6
1. Orzeczenia Wydziału Gier OZPN zapadają w formie decyzji, zwykłą większością głosów przy
udziale co najmniej połowy członków Wydziału Gier OZPN, w tym Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego
posiedzenie.
2. Decyzje są podpisywane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego i przekazywane
zainteresowanym stroną w formie pisemnej.
3. Przewodniczący może upoważnić członka Wydziału do podpisywania decyzji w jego imieniu.
§7
Wydział Gier OZPN jest upoważniony do wydawania komunikatów dotyczących swojej działalności.
§8
W ramach Wydziału Gier OZPN działają:
1. Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego OZPN.
2. Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej OZPN.
3. Zespół ds. piłki dziecięcej OZPN.

§9
1. Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego OZPN jest komórką organizacyjną Wydziału Gier OZPN powołaną
w celu koordynowania wszystkich działań podejmowanych w zakresie piłki nożnej kobiet.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący powołany przez Zarząd OZPN.
3. W skład Komisji wchodzi od 3 do 4 członków, w tym Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Członka
Komisji powoływanych i odwoływanych przez Prezydium OZPN.
4. Do kompetencji Komisji należy:
a) Realizacja ustalonych przez PZPN i OZPN głównych kierunków szkolenia w piłce nożnej kobiet.
b) Powoływanie zawodniczek do kadr OZPN.
c) Współpraca z kierownikami oraz trenerami, klubów delegujących zawodniczki do drużyn
reprezentujących OZPN.
d) Współpraca z Komisją Piłkarstwa Kobiecego PZPN.
e) Organizacja zawodów sportowych dla drużyn kobiecych.
f) Ścisła współpraca z Wydziałem Szkolenia OZPN.
g) Powoływanie i odwoływanie Trenerów kadr Kobiet OZPN.
h) Przygotowanie i realizacja budżetu finansowego Komisji zgodnie z planem i obowiązującymi
przepisami prawnymi z zakresu finansów.
i) Podejmowanie działań zmierzających do popularyzacji i rozwoju sportu piłki nożnej kobiet, tworzenie
struktur terenowych oraz powstawania nowych klubów lub sekcji piłkarstwa kobiecego.
j) Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem reprezentacji Opolszczyzny kobiet
we wszystkich kategoriach wiekowy.
k) Dokonywanie oceny poziomu piłkarstwa kobiecego na Opolszczyźnie i przedstawianie w tym
zakresie wniosków władzom OZPN.
l) Organizowanie narad i spotkań z przedstawicielami klubów piłki nożnej kobiet.
ł) Wnioskowanie w sprawie środków finansowych na szkolenie młodzieży żeńskiej.
m) Przygotowywanie materiałów o charakterze szkoleniowym i informacyjnym dla mediów.
5. Postanowienie Komisji jest ważne tylko i wyłącznie gdy obecna jest ponad połowa członków
z prawem głosu.
6. Postanowienia, o których mowa w ust. 5 wymagają zwykłej większości głosów obecnych członków
z prawem głosu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
7. Głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu większości.
8. Kierujący pracami Przewodniczący Komisji może zwołać posiedzenia w zależności od potrzeb
w składzie niezbędnym do wypracowania decyzji lub postanowienia zgodnego z zakresem kompetencji
określonych w ust. 4.
9. Do prac Komisji oprócz jego członków mogą być zapraszane inne osoby w charakterze konsultantów
lub ekspertów.
10. Po każdym posiedzeniu Komisji Sekretarz Komisji sporządza protokół.
11. Członek Prezydium OZPN odpowiedzialny za współpracę z Komisją ds. Piłkarstwa Kobiecego OZPN
ma prawo uczestnictwa w pracach Komisji z prawem głosu.
§ 10
1. Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej OZPN jest komórką organizacyjną Wydziału Gier OZPN powołaną
w celu koordynowania wszystkich działań podejmowanych w zakresie futsalu i piłki plażowej na terenie
działalności OZPN.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący powołany przez Zarząd OZPN.

3. W skład Komisji wchodzi od 4 do 6 członków, w tym Wiceprzewodniczący, Sekretarz i 3 Członków
Komisji powoływanych i odwoływanych przez Prezydium OZPN.
4. Do kompetencji Komisji należy:
a) podejmowanie działań zmierzających do popularyzacji i rozwoju futsalu i piłki nożnej plażowej,
a także wśród kobiet,
b) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem reprezentacji
OZPN w futsalu i piłce nożnej plażowej każdej kategorii wiekowej oraz rozgrywanych meczów ligowych,
c) dokonywanie oceny poziomu piłki nożnej halowej oraz plażowej w OZPN i przedstawienie w tym
zakresie wniosków,
d) udział wspólnie z innym komórkami organizacyjnymi OZPN w opracowaniu systemów rozgrywek
w futsalu i piłki nożnej plażowej, przepisów dotyczących organizacji rozgrywek, statutu zawodników
oraz zmiany przynależności klubowej,
e) ocena przebiegu zakończonych rozgrywek Ligi Futsalu, Halowego Pucharu Polski i innych imprez
sportowych w futsalu, a także Ligi Piłki Plażowej, Pucharu Polski w Piłce Plażowej oraz innych imprez
sportowych w piłce nożnej plażowej organizowanych na terenie województwa opolskiego,
f) organizowanie narad i spotkań z przedstawicielami klubów futsalu i piłki nożnej plażowej,
h) współpraca z właściwymi merytorycznie Komisjami OZPN w procesie szkolenia i doszkalania kadry
trenersko-instruktorskiej dla potrzeb futsalu oraz piłki nożnej plażowej,
g) współpraca z Kolegium Sędziów OZPN odnośnie naboru i szkolenia sędziów futsalu oraz dla piłki
nożnej plażowej,
h) rozwój futsalu kobiecego,
i) opiniowanie zasad wydatkowania związkowych środków budżetowych przeznaczonych na rzecz piłki
nożnej plażowej oraz futsalu w ramach działalności OZPN.
5. Postanowienie Komisji jest ważne tylko i wyłącznie gdy obecna jest ponad połowa członków
z prawem głosu.
6. Postanowienia, o których mowa w ust. 5 wymagają zwykłej większości głosów obecnych członków
z prawem głosu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
7. Głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu większości.
8. Kierujący pracami Przewodniczący Komisji może zwołać posiedzenia w zależności od potrzeb
w składzie niezbędnym do wypracowania decyzji lub postanowienia zgodnego z zakresem kompetencji
określonych w ust. 4.
9. Do prac Komisji oprócz jego członków mogą być zapraszane inne osoby w charakterze konsultantów
lub ekspertów.
10. Po każdym posiedzeniu Komisji Sekretarz Komisji sporządza protokół.
12.Członek Prezydium OZPN odpowiedzialny za współpracę z Komisją ds. Futsalu i Piłki Plażowej OZPN
ma prawo uczestnictwa w pracach Komisji z prawem głosu.
§ 11
1. Zespół ds. piłki dziecięcej OZPN, zwany dalej zespołem jest komórką organizacyjną Wydziału Gier
OZPN do spraw:
a) Prowadzenia i organizacji rozgrywek na szczeblu wojewódzkim:
- Turniejów Orlików;
- Turniejów Żaków;
- Turniejów Skrzatów;
- innych turniejów dziecięcych organizowanych przez Polski i Opolski Związek Piłki Nożnej.
b) Nadzorowanie prac powiatowych trenerów koordynatorów OZPN;
c) Przygotowywania konsultacji, zgrupowań, a także obozów sportowych w grupach wiekowych Orlik
Żak oraz Skrzat;
d) Przygotowywania wniosków w zakresie dofinansowania przez podmioty zewnętrzne działań

określonych w punkcie „a”, „b” i „c”;
e) Przygotowywania i aktualizowania strony internetowej www.bawinaspilka.pl;
f) Współpracy z członkami OZPN w zakresie rozgrywek określonych w punkcie „a”;
g) Przygotowywania propozycji, wniosków i uchwał na Prezydium i Zarząd Opolskiego Związku Piłki
Nożnej wraz z opinią Przewodniczącego Wydziału Gier OZPN.
3. Pracami zespołu kieruje Przewodniczący powoływany i odwoływany przez Zarząd OZPN.
4. W skład zespołu wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i dwóch członków zespołu
powoływanych i odwoływanych przez Zarząd OZPN.
5. Bezpośredni nadzór nad pracą zespołu sprawuje Przewodniczący Wydziału Gier OZPN, a pośrednio
Wiceprezes OZPN ds. szkolenia i rozgrywek lub upoważniony przez niego Członek Zarządu OZPN.
6. Decyzje zespołu są ważne tylko i wyłącznie gdy na posiedzeniu obecnych jest 2 członków zespołu.
7. Decyzje, o których mowa w punkcie 6 wymagają zwykłej większości głosów obecnych. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
8. Przewodniczący zespołu może zwołać posiedzenia w zależności od potrzeb.
9. Do prac zespołu oprócz jego członków mogą być zapraszane inne osoby w charakterze konsultantów
lub ekspertów.
§ 12
Nadzór nad działalnością Wydziału Gier OZPN sprawuje Wiceprezes OZPN ds. szkolenia i rozgrywek
§ 13
Wydziału Gier OZPN realizuje swoją funkcję we współpracy z innymi Wydziałami i Komisjami OZPN.
§ 14
W posiedzeniach Wydziału Gier OZPN mogą uczestniczyć członkowie Zarządu OZPN, Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej OZPN, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego OZPN.
§ 15
Kadencja Wydziału Gier OZPN jest równa kadencji Zarządu OZPN.
§ 16
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi OZPN.
§ 17
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd OZPN w dniu 12.07.2018r. uchwałą
nr 54/2018 z późniejszymi zmianami i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.
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