Decyzje Zarządu OZPN – 12 lipca 2018 roku
„Wyciąg z najważniejszych zmian w poszczególnych dokumentach” NOWINKI
I. Przyjęcie Regulaminu Rozgrywek na sezon 2018/2019:
a) nagroda finansowa 5.000 zł. dla mistrza 4 ligi opolskiej,
b) nagroda finansowa 3.000 zł. dla mistrza Opolskiej Ligi Juniorów,
c) nagroda finansowa 2.000 zł. dla mistrza Opolskiej Ligi Juniorów Młodszych,
d) nagroda finansowa 1.500 zł. dla mistrza Opolskiej Ligi Trampkarzy,
e) nagroda finansowa 1.000 zł. dla mistrza województwa Młodzików,
f) w sezonie 2018/2019 4 liga opolska będzie liczyła 16 zespołów,
g) z Klasy Okręgowej do 4 ligi opolskiej awansują mistrzowie, natomiast wicemistrzowie
rozegrają mecze barażowe o awans do 4 ligi z dwoma drużynami, które na koniec sezonu
zostały sklasyfikowane w tabeli 4 ligi opolskiej na dwóch ostatnich pozycjach powyżej
miejsca objętego spadkiem,
h) od sezonu 2019/2020 zostanie utworzona Opolska Liga Młodzika na zasadach określonych
w regulaminie;
i) w sezonie 2018/2019 kluby seniorskie grające w poniższych ligach zobowiązane są do
posiadania drużyn młodzieżowych w ilości nie mniejszej niż:
- 4 liga opolska: 3 zespoły,
- Klasa Okręgowa: 2 zespoły,
- Klasa A: 1 zespół.

II. Przyjęcie uchwały w sprawie licencji dla klubów 4 ligi i dla klubów klas niższych:
Obowiązek posiadania następującej liczby zawodników młodzieżowych do 21 roku życia
w czasie trwania zawodów:
- 4 liga opolska: 2 zawodników,
- Klasa Okręgowa: 1 zawodnik.

III. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rozgrywek o Pucharu Polski na
szczeblu województwa
Zwycięzca Pucharu Polski na szczeblu województwa opolskiego otrzymuje od PZPN nagrodę
w wysokości 40 000 zł., medale i puchar, a finalista 10 000 zł.
IV. Kolejną nowością dla drużyn występujących w 4 lidze opolskiej i w Klasie Okręgowej jest
program PRO JUNIOR SYSTEM „Opolska młodzież na +”, dzięki któremu kluby za występy
młodzieżowców i wychowanków w swoich drużynach otrzymają nagrody finansowe:
- Kluby, które zajmą miejsca od 1 do 5 w klasyfikacji końcowej klubów 4 ligi opolskiej,
otrzymają nagrody w wysokości:
a) 1 miejsce

– 30.000,00 złotych (brutto);

b) 2 miejsce

– 20.000,00 złotych (brutto);

c) 3 miejsce

– 15.000,00 złotych (brutto);

d) 4 miejsce

– 10.000,00 złotych (brutto);

e) 5 miejsce

–

5.000,00 złotych (brutto).

- Kluby, które zajmą miejsca od 1 do 3 w klasyfikacji końcowej poszczególnych grup Klasy
Okręgowej, otrzymają nagrody w wysokości:
a) 1 miejsce

- 10.000,00 złotych (brutto);

b) 2 miejsce

- 7.500,00 złotych (brutto);

3 miejsce

- 5.000,00 złotych (brutto).

c)

V. Przyjęto Regulamin Dyscyplinarny i uchwałę w sprawie opłat dyscyplinarnych.
VI. Przyjęto nowe zasady przyjmowania zorganizowanych grup kibiców gości.
VII. Wybrano partnera technicznego OZPN i sponsora tytularnego dla obu grup Klasy
Okręgowej na sezon 2018/2019, którym została firma Grzegorz Paliszewski Tim Sport - marka
„Adidas”. Zwycięzcy grup I i II Klasy Okręgowej otrzymają komplet strojów meczowych.

