Wydział Gier i Ewidencji Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej
1. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma obowiązek
sprawdzid w macierzystym związku (okręgu) piłki nożnej, jakie kary ciążą na danym zawodniku i uwzględnid
je w swojej ewidencji wg następujących zasad:
a. jeżeli zmiana barw klubowych następuje w ramach tej samej klasy rozgrywkowej, to zawodnik w dalszym
ciągu posiada w rejestrze tę samą liczbę kartek, które posiadał dotychczas.
b. jeżeli zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej, to żółte kartki, które otrzymał w poprzednim klubie nie
podlegają rejestracji w nowej drużynie. Nie zwalnia to jednak zawodnika z odbycia kary dyskwalifikacji bądź
konieczności uiszczenia kary finansowej.
2. Po zakooczeniu rundy jesiennej w rozgrywkach młodzieżowych anuluje się żółte kartki, które otrzymali
zawodnicy w tych rozgrywkach. Kary dyskwalifikacji wyrażone ilością meczów lub czasowo za żółte i czerwone
kartki z rundy jesiennej muszą zostad wykonane w rundzie wiosennej.
3. Ze względu na wymagania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) klub zobowiązany jest przy
pierwszej rejestracji zawodnika do załączenia w systemie Extranet skanu/zdjęcia wydrukowanego,
opieczętowanego i podpisanego przez zawodnika (w przypadku zawodników niepełnoletnich przez
opiekunów ustawowych) formularza rejestracyjnego. Rejestracja zawodnika bez dołączenia w systemie
Extranet skanu wniosku rejestracyjnego będzie niemożliwa. POZPN nie będzie przyjmował oryginalnych
wydrukowanych wniosków rejestracyjnych zawodników. Instrukcja rejestracji nowego zawodnika znajduje się
na stronie http://www.pozpn.plo.pl komunikat z dnia 02.02.2019r.
4. Kluby zobowiązane są do ponownego uprawnienia zawodników do rozgrywek młodzieżowych rundy
wiosennej w systemie Extranet- najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek (do lig z przypisem RW).
5. W trakcie rozgrywek - Zgłoszenia zawodników dokonywane za pośrednictwem systemu Extranet, muszą byd
przeprowadzane co najmniej na dwa dni robocze przed kolejką, w której zawodnicy mają wystąpid .
6. Zawodnik musi byd uprawniony do gry we wszystkich klasach rozgrywkowych danego klubu, w których
będzie występował. Zawodnik, który do tej pory nie brał udziału w rozgrywkach w żadnym klubie lub po
12-miesięcznej karencji, może byd uprawniony do gry w trakcie całego sezonu rozgrywkowego.
7. Składy przedmeczowe należy wypełniad w systemie Extranet we wszystkich klasach rozgrywkowych.
8. W przypadku złożenia w systemie Extranet propozycji zmiany drużyna przeciwna jest zobowiązana do
udzielenia odpowiedzi w ciągu 24 godzin.
9. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wstawid swoich zawodników do gier o
mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:
a. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym
połowy czasu gry, może uczestniczyd w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48

godzin po zakooczeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników
występujących na pozycji bramkarza);
b. Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek obowiązuje system
tzw. wymian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy
czasu gry;
10. W kategoriach wiekowych od C1 do F2 zawodnik może wystąpid w dwóch meczach w tym samym terminie, ale
tylko w jednym meczu dziennie.
11. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki w meczu, którego
termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a nie odbył się z różnych przyczyn.
12. W rozgrywkach, w których obowiązują zmiany „powrotne”, przyjmuje się, że każdy zawodnik wpisany do
protokołu brał udział w meczu.
13. Od rundy wiosennej w rozgrywkach kategorii Junior Młodszy (B2-U16/B1-U17) czas gry wynosi 2x45 minut,
natomiast w rozgrywkach kategorii Trampkarz (C2-U14/C1-U15) czas gry wynosi 2x40 minut.
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