
 

 

 

Wydział Gier i Ewidencji Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

 
Wydział Gier i Ewidencji POZPN przedstawia skrót ważnych paragrafów z regulaminu MZPN. Uważamy, że ponowne 
przypomnienie poszczególnych zasad przez kluby uniknie w zbliżającej się rundzie jesiennej sezonu 2016/17r. 
niepotrzebnych kar i niedomówień . Ponadto zachęcamy do zapoznania się szczegółowo z regulaminem MZPN.  
 

1. Zawodnik musi być uprawniony do gry we wszystkich klasach rozgrywkowych danego klubu w których będzie 
występował. Wstawienie do składu zawodnika uprawnionego do gry w innym zespole tego samego klubu, a nie 
umieszczonego na liście zgłoszeniowej do danej klasy rozgrywkowej będzie skutkowało karą finansową w 
wysokości 100.- zł niezależnie od klasy rozgrywkowej. 
 

2. Przed rozgrywkami - Kluby zgłaszające zespoły do rozgrywek wypełniają wniosek o uprawnienie w systemie 
Extranet  – najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. 
 

3. W trakcie rozgrywek - Zgłoszenia zawodników dokonywane za pośrednictwem systemu Extranet muszą być 
przeprowadzane co najmniej na dwa dni robocze przed kolejką w której zawodnicy mają wystąpić . 

 
4.  Należy porównać listy zgłoszeniowe przez extranet do POZPN z listami zawodników wystawianych do składów 

meczowych, każdy zawodnik musi być zarejestrowany do rozgrywek poprzez extranet. 
 

5. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma obowiązek sprawdzić 
w macierzystym związku (okręgu) piłki nożnej, jakie kary ciążą na danym zawodniku i uwzględnić je w swojej 
ewidencji Pamiętając, że czerwona kartka ,,idzie ‘’za zawodnikiem .  

 
6. Wstawianie zawodnika do składu pod obcym nazwiskiem skutkuje bardzo wysokimi karami finansowymi. 

 
7. Terminy zawodów mogą być zmienione przez WG na prośbę jednego z klubów. Klub zwracający się o zmianę 

terminu, obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz 
uzyskać akceptacje drużyny przeciwnej w systemie Extranet (lub zgodę na piśmie w przypadku awarii systemu). 
Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia w 
systemie Extranet propozycji zmiany terminu meczu  drużyna przeciwna jest zobowiązana do udzielenia 
odpowiedzi w ciągu 24 godzin. 

 
8. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem klub 

wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty na konto organu prowadzącego rozgrywki w wysokości:  
a. LO, Kl. A, Kl. B  -    80 zł 
b. pozostałe klasy   -    50 zł 

W przypadku zmiany terminu meczu na trzy dni bądź mniej przed planowaną kolejką kwota opłaty 
wymienionej powyżej ulega podwojeniu. Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty 
regulaminowej organ prowadzący pozostawia bez rozpatrzenia. 
Opłata zostanie naliczona przez POZPN na koniec każdego miesiąca, za wszystkie ewentualne zmiany, po 



 

 

czym zostanie wystawiony rachunek z 7 dniowym terminem płatności.  
 

9. W meczach mistrzowskich seniorów muszą brać udział zawodnicy młodzieżowi, których na boisku musi 
występować przez cały mecz co najmniej: 

a. dwóch w III lidze; 
b. dwóch w IV lidze i klasie okręgowej; 
c. jeden w klasie A 

 
10. Zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzone w 

książeczce/karcie zdrowia zawodnika lub zaświadczeniu. Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu 
miesięcy, licząc od daty badania. Kapitan i kierownik drużyny odpowiadają za wpisanie do protokołu z 
zawodów zawodników zdolnych do gry, uprawnionych przez lekarza. W przypadku nie posiadania w/w 
dokumentów sędzia nie dopuszcza takiego zawodnika do gry.  

 
11. Na podstawie terminarza kluby  pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, 

godziny  i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i wprowadzić do systemu extranet w terminie nie 
krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej. W przypadku nie wykonania w/w czynności na 
gospodarza zawodów nałożona zostanie automatycznie kara finansowa w wysokości  100 zł. 

 
12. W przypadku, gdy zawodnik otrzymał żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze jednego meczu, 

wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane jako walkower, orzeczona kara 
dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodnik taki nadal jest obowiązany do jej odbycia. Jeśli zawodnik 
wystąpił w meczu mimo aktywnych kar i otrzymał w nim kolejne kartki to mimo wyżej wymienionych 
konsekwencji zaliczane są jako kolejne w ewidencji. 

 
13. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi, wpisanymi do protokołu, może przebywać 

najwyżej 6 osób, Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane czytelnie na załączniku do sprawozdania 
meczowego. Wśród tych sześciu osób nie może być wpisany zawodnik ani osoba funkcyjna, którzy w czasie 
rozgrywania zawodów odbywają karę dyskwalifikacji. Osoba nie wpisana przed meczem do sprawozdania nie 
ma prawa przebywać na ławce dla zawodników rezerwowych. Zawodnik wykluczony przez sędziego z gry nie 
może przebywać na ławce dla zawodników rezerwowych oraz w obrębie boiska niezależnie od tego w jakim 
ubiorze się znajduje. Obowiązek kontroli osób przebywających na ławce dla zawodników rezerwowych 
spoczywa na sędziach prowadzących zawody. Nie przestrzeganie powyższych zapisów skutkować będzie 
nałożeniem kar finansowych przewidzianych w § 19 ust. 8 i 9 Reg. MZPN. 
 

14. Co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, drużyny są obowiązane do wręczenia sędziemu 
wypełnionych składów na protokole z wyszczególnieniem nazwiska i imienia,  daty urodzenia wszystkich 
zawodników oraz nazwisk i imion osób uprawnionych wraz z ich funkcjami (w przypadku trenera, dodatkowo 
numer licencji trenerskiej). Zobowiązuje się wypełnianie tego dokumentu w systemie extranet, (dotyczy 
rozgrywek IV ligi, Klasy Okręgowej, Klasy A i B oraz Ekstralig i I lig wojewódzkich Juniorów Starszych i 
Młodszych) a w pozostałych kategoriach czynność ta jest zalecana. 
 



 

 

15. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi posiadać aktualną kartę 
zawodnika (zgodną z systemem Extranet), a zawodnicy nie posiadający karty muszą przedstawić ważny 
oryginalny dokument ze zdjęciem, np.: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub 
studencka. Zawodnicy nieposiadający dokumentu tożsamości ze zdjęciem, traktowani są, jako osoby 
nieuprawnione, czyli osoby bez prawa do uczestniczenia w zawodach. 

 
16. Ponadto kluby mają obowiązek ubezpieczyć swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych  

wypadków. Jeśli kluby tego nie uczynią, powinny poinformować o tym zawodników aby 
ubezpieczyli się indywidualnie. 

 
 

z wyrazami Szacunku 
i Sportowym  Pozdrowieniem 

 
 
 


