
 

 

            Wydział Gier i Ewidencji Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej  
 

 

Wydział Gier  przedstawia skrótowo niektóre  bardzo ważne  paragrafy z regulaminu MZPN. 

Uważamy że ponowne przypomnienie poszczególnych  zasad przez kluby uniknie w 

przyszłości niepotrzebnych kar i niedomówień. Ponadto zachęcamy do zapoznania się 

szczegółowo z regulaminem MZPN  
 

§5 

 Zgłoszenie do rozgrywek  
 
 

11.  Kluby zgłaszające zespoły do rozgrywek przesyłają do właściwego WG listy zawodników  

 w trzech  egzemplarzach – najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. Listy te, oddzielnie dla 

każdej klasy rozgrywkowej, muszą być sporządzone w porządku alfabetycznym   i zawierać: nazwisko i 

imię, datę urodzenia, numer karty zawodnika, poprzednią    przynależność klubową, status zawodnika, okres 

obowiązywania kontraktu. 

 

12. Zawodnik musi być uprawniony do gry we wszystkich klasach rozgrywkowych danego klubu, w których 

będzie występował, a opłata z tytułu uprawnienia zawodnika do gry pobierana będzie w wysokości 

przewidzianej dla najwyższej klasy rozgrywkowej, w której uczestniczy zawodnik.  

 

 

13. 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.  

 

 

§8 
Młodzieżowcy 

 
1. 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. 

 

2. Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie lub szkoleni w klubach 

zrzeszonych w PZPN, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu 

rozgrywkowego ukończyli 21 rok życia oraz zawodnicy młodsi. 

 

 

4. W protokóle zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literką „M”.  

 
 

 

     



 

§11 
Dotyczy licencji trenerskich 

  
1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera bądź instruktora 

posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską. 

 

3. Licencje trenerskie przyznaje się na okres trzech lat, a warunkowo na okres jednego roku. 

 

4. Trener prowadzący zespół zobowiązany jest do okazania ważnej licencji trenerskiej sędziemu  zawodów.   

 

5. Niedopuszczalne jest wpisywanie do protokołu  zawodów trenera posiadającego licencję, a nie 

prowadzącego zespołu w czasie meczu  i nieobecnego na ławce trenerskiej podczas tego meczu. 

 

6.W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera lub instruktora 

posiadającego ważnej licencji będą stosowane przez Wydział Dyscypliny kary:  

 

  

 

 

1) w przypadku klubu IV ligi 

a. pierwszy mecz   - kara pieniężna     1.000.- zł 

b. drugi mecz        - kara pieniężna     2.000.- zł 

c. trzeci i kolejne mecze  - weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/ na niekorzyść tej 

drużyny 

2)  w przypadku klubu klasy okręgowej 

a. pierwszy mecz   - kara pieniężna         500.- zł 

b. drugi mecz         - kara pieniężna      1.000.- zł 

c. trzeci i kolejne mecze  - weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/na niekorzyść tej 

drużyny 

3)  w przypadku klubu klasy A 

a. pierwszy mecz   - kara pieniężna        250.- zł 

b. drugi mecz         - kara pieniężna        500.- zł 

c. trzeci i kolejne mecze  - weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/na niekorzyść tej 

drużyny 

4)  w przypadku klubu klasy B 

a. pierwszy mecz   - kara pieniężna        125.- zł 

b. drugi mecz         - kara pieniężna        250.- zł 

c. trzeci i kolejne mecze  - weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/na niekorzyść tej 

drużyny 

5) w przypadku klubów młodzieżowych: 

a. pierwszy mecz  - kara pieniężna 100.- zł 

b. drugi mecz   - kara pieniężna 200.- zł 

c. trzeci i kolejne mecze  - weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/na niekorzyść tej 

drużyny 

 

 

 

 

 

 

 



§14 

Terminarz oraz zmiany terminów 

 
3. Na podstawie terminarza – kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne 

daty, godziny  i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i przesłać na piśmie (listem poleconym, 

faksem lub e-mailem) – w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej 

organowi  prowadzącemu rozgrywki danej klasy oraz przeciwnikowi.  

 

 

4. W przypadku nie przesłania powiadomienia o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu - na 

gospodarza zawodów nałożona zostanie automatycznie  kara finansowa w wysokości  100 zł.  

 

5. W przypadku nie przesłania informacji o terminie i miejscu rozegrania zawodów   przeciwnikowi zgodnie 

z ust. 3 niniejszego paragrafu - jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia organu prowadzącego 

rozgrywki o zaistniałym fakcie na 14 dni przed terminem kolejki.  

 

6. W takiej sytuacji właściwy Wydział Gier najpóźniej na 7 dni przed terminem kolejki wyznacza z urzędu 

dokładną datę rozegrania takich zawodów (miejscem ich rozegrania będzie boisko drużyny występującej w 

roli gospodarza), a gospodarz zawodów zostanie ukarany zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu.  

 
11. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej   

wyznaczonym terminem (liczy się data wpływu pisma do WG) zmienić datę zawodów bez zgody 

przeciwnika (z obowiązkiem jego pisemnego powiadomienia). Zmiana ta może dotyczyć tylko tego 

samego terminu rozgrywkowego.  

 

12. 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 zgodę przeciwnika (na piśmie). Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody 

przeciwnika – nie będą rozpatrywane. 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. III liga   - 200 zł 

b. IV liga   - 100 zł 

c. LO, Kl. A, Kl. B  -    80 zł 

d. 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.  

 

13. Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po zakończeniu rozgrywek lub 

wyznaczonych już terminach obligatoryjnych. 

§15 

 Walkower  

 
7. Zawody należy zweryfikować jako walkower 3:0 na niekorzyść: 

 

a. drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa  

w rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały Nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008roku Zarządu 

PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (tekst jednolity);  

b. drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut; 

c. drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 Uchwały Nr 

IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008roku Zarządu PZPN  w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną 



(tekst jednolity) oraz nie zapewniła opieki medycznej; 

d. drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie 

zastąpi jej ciągu 10 minut inną przepisową piłką ;  

e. drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w 

ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia; 

f. drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z 

przepisami; 

g. drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub 

uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów; 
h. drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej, o 

których mowa w § 24 Uchwały Nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną (tekst jednolity); 

i. drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba 

zawodników będzie mniejsza niż 7; 

j. drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich  w trzecim i 

kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym  

orzeczeniu kary finansowej przez właściwy Wydział Dyscypliny zgodnie z Uchwałą nr VII/190 

Zarządu PZPN z dnia 06 maja 2009. 

k. drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie znieważył 

któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane; 

l. drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z 

sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane lub nie rozpoczęte; 

m. drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez 

sędziego przed upływem ustalonego czasu gry,  

n. drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie i zakończenie meczu 

przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry, 

o. drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut, 

p. drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład zawodników, 

wraz z załącznikiem, 

q. drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono 

pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom, 

r. drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej lub 

wojewódzkiej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem 

treści § 20 Uchwały Nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN  w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną (tekst jednolity), 

s. drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od 

wymaganej liczba zawodników młodzieżowych (§ 8 ust. 4 stosuje się odpowiednio). 

t. drużyny, która rażąco naruszyła inne paragrafy regulaminu rozgrywek lub przepisów gry w piłkę 

nożną. 

 

8. W przypadku weryfikacji zawodów z przyczyn wymienionych w ust. 7 niniejszego paragrafu Wydział     

Dyscypliny MZPN/OZPN nakładać będzie kary finansowe zgodne z § 19 niniejszego regulaminu. 

 

9. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem. 

 

10. Jeżeli różnica goli na koniec meczu jest równa bądź wyższa niż trzy na niekorzyść ukaranego klubu,  

wówczas utrzymywany jest w mocy rzeczywisty wynik meczu. 

 

§18 

Kartki  

 
3. Kluby  posiadające drużyny seniorów i juniorów w różnych klasach  rozgrywkowych obowiązane są 

prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową ewidencję żółtych i 

czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek należy prowadzić  oddzielnie dla każdej 



klasy rozgrywkowej oraz Pucharu Polski. 

 

4. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie 

automatycznie ukarany : 

 

a. przy trzecim napomnieniu żółtą kartką - kara pieniężna wg. Załącznika nr 2(czytaj regulamin) 

b. przy czwartym napomnieniu żółtą kartką - jeden meczy dyskwalifikacji 

 c. przy szóstym napomnieniu żółtą kartką - kara finansowa wg. Załącznika nr 2 

d. przy ósmym napomnieniu żółtą kartką - jeden mecz dyskwalifikacji 

e. przy dziewiątym napomnieniu żółtą kartką - kara finansowa wg. Załącznika nr 2 

f. przy dwunastym napomnieniu żółtą kartką - dwa mecze dyskwalifikacji 

      g. przy każdym kolejnym napomnieniu żółtą kartką – kara dyskwalifikacji w wymiarze jednego  

      meczu     oraz kara finansowa wg. Załącznika nr 2.  

 
12. Kara dyskwalifikacji wymierzona liczbą meczów, a niewykonana w danej rundzie (sezonie) zostaje 

automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji rozgrywek. 

 

16. 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. W tym wypadku organ prowadzący rozgrywki jest zobowiązany do powiadomienia klubu o 

fakcie braku uprawnienia zawodnika do gry w kolejnych zawodach jako konsekwencji otrzymania 

żółtych kartek. 

Żółte i czerwone kartki otrzymane przez zawodnika w spotkaniach pucharowych powodują 

konsekwencje dyscyplinarne tylko w tych rozgrywkach. Zawodnicy, którzy otrzymali kartki w 

rozgrywkach mistrzowskich powodujące konsekwencje dyscyplinarne nie mogą odbywać kar w 

rozgrywkach pucharowych. 

 

 

§23 

Protesty i odwołania 
 

Po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują załącznik do sprawozdania bez względu na to czy 

wnoszą protesty, czy też nie. 

 

1. Protesty i odwołania dotyczą: 

a. organizacji zawodów; 

b. stanu pola gry, w tym nieprawidłowego przygotowania, oznaczenia i wyposażenia; 

c. opóźnionego przybycia drużyny na miejsce rozgrywania zawodów; 

d. prawidłowości wypełnienia i czasu dostarczenia sprawozdania z zawodów; 

e. tożsamości zawodników; 

f. przebiegu zawodów oraz dyscypliny. 

 

2. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić zastrzeżenia w załączniku do sprawozdania 

sędziowskiego na następujących zasadach: 

a) zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów, późniejsze zgłoszenia 

nie będą przyjmowane chyba, że dotyczą spraw zaistniałych w czasie trwania zawodów, wszystkie 

zastrzeżenia muszą być przez sędziego zbadane, a w przypadkach uzasadnionych sędzia musi 

wyznaczyć kapitanowi drużyny gospodarzy czas na usunięcie ewentualnych usterek. Sędzia musi 

umieścić w sprawozdaniu zawodów treść zgłoszonych zastrzeżeń, jak również wydane zarządzenia.  

Zastrzeżenia dotyczące tożsamości zawodników mogą być wnoszone do sędziego najpóźniej do 

zakończenia zawodów. Sprawdzenia tożsamości zawodników sędzia może dokonać przed zawodami, 

w czasie przerwy między częściami gry lub po zawodach, zawsze jednak w obecności kapitanów 

obydwu drużyn. Konieczność sprawdzenia tożsamości zawodników po zakończeniu zawodów 



zobowiązuje kapitanów i kierowników drużyn do zatrzymania wszystkich zawodników, którzy 

uczestniczyli w grze w momencie zgłoszenia protestu do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym 

przez niego miejscu.  

b) zastrzeżenia  w załączniku do sprawozdania sędziowskiego muszą być czytelnie podpisane przez 

kapitana i kierownika drużyny, są one wolne od opłacenia kaucji 

 

3. Protesty o których mowa w punkcie 1 - mogą być zgłoszone przez klub w formie pisemnego protestu 

skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki, wraz z załączonym dowodem opłacenia kaucji w 

wysokości: 

a. III liga   - 500.- zł 

b. IV liga    - 400.- zł 

c. LO, Kl. A, Kl. B - 300.- zł 

d. pozostałe klasy  - 200.- zł 

 

 

4. Protesty po zawodach muszą być dostarczone w ciągu 48 godzin, przy czym kopie protestów powinny 

zostać przekazane stronie przeciwnej. Nieopłacenie kaucji, lub też złożenie protestu po 48 godzinach, 

powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. Wszystkie ewentualne koszty związane z 

przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego dotyczącego złożonego protestu ponosi strona 

protestująca. 

 

5. W przypadku oddalenia protestu wpłacona kaucja na rzecz organu  prowadzącego rozgrywki nie podlega 

zwrotowi. Uzasadnienie każdorazowo należy przesłać przeciwnikowi. 

 

6. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje zasada dwuinstancyjności. W rozgrywkach 

prowadzonych przez Związek Piłki Nożnej, OZPN pierwszą instancją jest właściwy w sprawie Wydział 

Gier bądź Wydział Dyscypliny, a drugą instancją Związkowa Komisja Odwoławcza ZPN. W 

rozgrywkach III Ligi organem I instancji jest Wydział Gier  Związku prowadzącego rozgrywki, a II 

instancją jest Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, natomiast w stosunku do 

decyzji podjętych w I instancji przez Wydział Dyscypliny związku prowadzącego rozgrywki organem II 

instancji jest Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN .  

 

7. Odwołanie od decyzji organów pierwszej instancji mogą być wnoszone do drugiej instancji w terminie 14 

dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Niezachowanie ww. terminu powoduje uprawomocnienie się decyzji pierwszej instancji.  

 

§ 26 
Ubezpieczenia-wypadki 

 
2.Mazowiecki Związek Piłki Nożnej nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po 

zawodach organizowanych przez kluby.  
 

3.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 

 

Grzegorz Marian Sikora  ,   Andrzej Staśko 
                                                   

 
 



  

Grzegorz Marian Sikora 
 

 
Przewodniczący  

Wydziału Gier i Ewidencji POZPN 
 

Płock, 12.września 2013 r. 

 

 

 

 
 

 


