
 

 

Wydział Gier i Ewidencji Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

 
Wydział Gier Przedstawia skrótowo nowe zapisy w regulaminu MZPN na sezon 2017/18. Ponadto zachęcamy do 
zapoznania się szczegółowo z regulaminem MZPN.  
 
 

6.MŁODZIEŻOWIEC 
 
Od sezonu 2017/2018 w meczach mistrzowskich seniorów nie ma obowiązku udziału zawodników o statusie 
młodzieżowca. 

 
7.PROTOKÓŁ SĘDZIOWSKI 

§ 9 
pkt. 9 

Wypełnianie składów przed meczowych w extranecie wprowadza się we wszystkich ligach. Obecnie ten obowiązek 
dotyczył LO, Klasy A, Klasy B oraz lig wojewódzkich. 
Po rozpoczęciu zawodów dopisywanie zawodników do składów jest niedopuszczalne. Za przestrzeganie tych zapisów 
czyni się odpowiedzialnymi kierowników drużyn i sędziów. 
 

 10. SĘDZIOWIE 
§ 12 
pkt.2  

 
We wszystkich klasach rozgrywkowych sędziowie mają obowiązek przeprowadzenia odprawy przedmeczowej.  
 

pkt.4 
Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję automatycznie przejmuje sędzia 
asystent, uprzednio wytypowany przez Kolegium Sędziów lub Wydział Sędziowski. Prowadzenie zawodów bez 
sędziów asystentów lub z jednym sędzią asystentem jest niedopuszczalne. W przypadku nie stawienia się 
związkowych sędziów asystentów lub jednego z nich, kapitan drużyny gospodarzy zobowiązany jest przedstawid 
sędziemu kandydatów na sędziów asystentów. Przepisy nie dotyczą rozgrywek od C-1 do F-2, chyba, że klub 
uczestniczący w zawodach zwróci się z pisemną prośbą o wyznaczenie asystentów. 
 

pkt.9 d 
 

Znosi się obowiązek sprawdzania kart zdrowia przez sędziów. Kierownik/Trener przedstawia oświadczenie (załącznik 
nr 7 do regulaminu) sędziemu o fakcie posiadania przez zawodników  ważnych badao lekarskich W przypadku braku 
oświadczenia – sędzia nie dopuszcza do meczu. 



 

 

 
 
 

11. ZASADY ROZGRYWEK 
§ 13 

pkt.10 
Wprowadza się możliwośd dokonania 7 zmian zawodników rezerwowych w drużynach seniorów. 

 
pkt.12 

 
Wprowadza się kary czasowe ligach młodzieżowych od C1-do F2.W rozgrywkach trampkarzy C-1 i C2 i młodzików D1 i 
D2  zamiast żółtych kartek, stosuje się 2-minutowe kary wychowawcze. Trzecia kara wychowawcza skutkuje 
wykluczeniem tego zawodnika z gry w danym meczu, a zespół gra w osłabieniu do kooca zawodów (sędzia nie 
wpisuje czerwonej kartki do sprawozdania z zawodów). W rozgrywkach Orlików E-1 i E-2 przewiduje się następujące 
kary wychowawcze: 2 min., 2 min., wykluczenie – zawodnik ukarany kooczy grę, a zespół gra w komplecie.  W 
rozgrywkach Żaków F-1 i F-2 karą wychowawczą jest zmiana zawodnika ukaranego na 2 minuty, a zespół gra w 
komplecie.  Niezależnie od kar czasowych, we wszystkich rozgrywkach młodzieżowych mają zastosowanie czerwone 
kartki za wybitnie niesportowe zachowanie (zgodnie z przepisami gry) i fakt ukarania czerwoną kartką sędzia opisuje w 
sprawozdaniu z zawodów. W przypadku otrzymania bezpośredniej czerwonej kartki zespół gra w osłabieni 

 
 

14. OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW 
§ 16 
pkt.9 

 
m. wskazania miejsca parkingowego dla osób funkcyjnych (sędziowie, obserwator, delegat).  

n. wywieszenia w szatni sędziowskiej Unifikacji PZPN.  
 

16. KARTKI - SPRAWY DYSCYPLINARNE 
§ 18 

pkt.19 
 
Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte kartki w trakcie odbywania przez zawodnika kary 
dyskwalifikacji za czerwoną kartkę lub innej kary dyskwalifikacji wymierzonej przez WD. 
 

 
20. POSTANOWIENIA FINANSOWE 

§ 25 
pkt.22 

Za wycofanie się drużyny po opublikowaniu terminarza (lecz przed rozpoczęciem rozgrywek) lub Komunikatu Pucharu 
Polski Klub ponosi opłatę: 

rozgrywki mistrzowskie  - 500.- zł 
rozgrywki pucharowe  - 500.- zł 

 


