ZAŁĄCZNIK NR 3 DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK
W PIŁCE NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2018-2019

§1
Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych:
1. Przez Częstochowski Związek Piłki Nożnej
a. Klasa Okręgowa
- seniorzy 18 drużyny
b. Klasa A
- seniorzy 28 drużyn
c. Klasa B
- seniorzy 21 drużyn
d. Juniorzy Starsi
- 10 drużyn
e. Juniorzy Młodsi III Liga Śląska
- 4 drużyny
f. Juniorzy Młodsi Grupa Okręgowa - 10 drużyn
g. Trampkarz C1 i C2
- 29 drużyn
h. Młodzicy D1 i D2
- 46 drużyn
i. Orliki E1 i E2
- 62 drużyn
j. Żacy F1
- 30 drużyn

§2
Roczniki zawodników dopuszczone do rozgrywek w danym sezonie rozgrywkowym
dla danej klasy rozgrywkowej:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Junior Starszy A1
rocznik 2000/2001 i młodsi /zgoda rodziców i lekarza sport./
Junior Młodszy B1
rocznik 2002/2003 i młodsi /zgoda rodziców i lekarza sport./
Trampkarz C1
rocznik 2004/2005 i młodsi /zgoda rodziców i lekarza sport./
Trampkarze C2
rocznik 2005/2006 i młodsi /zgoda rodziców i lekarza sport./
Młodzik D1
rocznik 2006/2007 i młodsi /zgoda rodziców i lekarza sport./
Młodzik D2
rocznik 2007/2008 i młodsi /zgoda rodziców i lekarza sport./
Orlik E1
rocznik 2008/2009 i młodsi /zgoda rodziców i lekarza sport./
Orlik E2
rocznik 2009/2010 i młodsi /zgoda rodziców i lekarza sport./
Żak
rocznik 2010/2011 i młodsi /po ukończeniu 7 roku życia./
Dziewczęta w rozgrywkach młodzieżowych zgodnie z Regulaminem Rozgrywek
Młodzieżowych.

§3
Czas trwania zawodów:
1. Seniorzy
2. Junior Starszy A1
3. Junior Młodszy B1
4. Trampkarz C1
5. Trampkarz C2
6. Młodzik D1
7. Młodzik D2
8. Orlik E1, E2
9. Żak F1

2x45’
2x45’
2x40’
2x40
2x40’
2x30’
2x30’
2x30’
2x10’

przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
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do 15’
do 15’
do 15’
do 15’
do 15’
do 15’
do 15’
do 15’
do 15’

§4
TABELA OPŁAT
związanych z uczestnictwem zawodników i klubóww rozgrywkach
piłki nożnej organizowanych przez Częstochowski Związek Piłki
Nożnej w sezonie 2018/2019
I. SKŁADKA CZŁONKOWSKA
-120,Ponieważ CzOZPN przekazuje jednorazowo składkę do ŚlZPN
za wszystkich swoich członków, kluby zobowiązane są ją uregulować
w tut. Okręgu przed rozpoczęciem rozgrywek.
II. OPŁATY STARTOWE:
KLASA OKRĘGOWA
- 1500,KLASA „A"
- 1000,KLASA „B"
- 800,LIGI: JUNIORÓW STARSZYCH, JUNIORÓW MŁODSZYCH,
TRAMPKARZY, MŁODZIK, ORLIK, ŻAK–
- bez opłat.
UWAGA!!!
Powyższe opłaty muszą być uiszczone w całości przed
rozpoczęciem rozgrywek. Kluby, które nie uiszczą powyższej
opłaty, nie mogą brać udziału w rozgrywkach i decyzją Zarządu
CzOZPN zostają zawieszone w rozgrywkach (§22 przepisów
w sprawie organizacji rozgrywek z dnia 05.06.2013r. Zarządu PZPN)
III. OPŁATY Z TYTUŁU UPRAWNIENIA ZAWODNIKA DO GRY
1. Uprawnienie zawodników I i II Ligi
30,2. Uprawnienie zawodników III Ligi
25, 3. Uprawnienie zawodników IVLigi
20,4. Uprawnienie zawodników do Klasy Okręgowej,„A" i „B" -15,IV. OPŁATY TRANSFEROWE
1. Klub zwalniający i klub przyjmujący zawodnika zobowiązane
są wpłacić na konto CzOZPN odpowiednio:
a) klub zwalniający:
* 3% od ustalonego ekwiwalentu netto za transfer krajowy
* 2% od ustalonego ekwiwalentu netto za transfer zagraniczny
b) klub pozyskujący:
* 2% od ustalonego ekwiwalentu netto za transfer krajowy,
2. W przypadku gdy ustalone procentowo kwoty /pkt.1/są niższe
od podanych poniżej ryczałtów, kluby dokonującetransferu
zobowiązane są uiścić opłatą ryczałtową za klub pozyskujący
i odstępujący w wysokościustalonej dla klasy rozgrywkowej
w której występują.
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3. W przypadku transferu definitywnego / odpłatnego lub nieodpłatnego/
ryczałt wynosi:
-I Liga
- 1500,
-II Liga
- 1000,
- III Liga
- 750,
- IVLiga
- 650,
- Klasa Okręgowa
- 300,
4. W przypadku transferu czasowego/odpłatnego lub nieodpłatnego/
ryczałt wynosi:
- I Liga
- 750,- II Liga
- 750,- III Liga
- 560,- IV Liga
- 480,- Klasa Okręgowa
- 220,5. W razie uprawnienia zawodnika wolnego, który nie jest
związanyz klubem żadną umową bądź kontraktem ani nie ma
obowiązującej deklaracji gry amatora klub pozyskujący wpłaca
ryczałt w wysokości :
-I Liga
- 3000,-II Liga
- 2000,-III Liga
- 1500,- IV Liga
- 800,- Klasa Okręgowa
600,V. ŻÓŁTE KARTKI
Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma żółtą kartkę
zostaje automatycznie ukarany karą pieniężnąw wysokości:
Klasa Okręgowa Klasa „A" Klasa „ B"
- po 3 żółtej kartce
60,50,40,- po 6 żółtej kartce
90,80,60,- po 9 żółtej kartce
150,120,90,- po 12 żółtej kartce – dwa mecze dyskwalifikacji
- przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką
(szesnastym, dwudziestym itd.) – dwa mecze dyskwalifikacji.
Wymierzone za żółte kartki, a nie wykonane w danym sezonie
rozgrywkowym, kary odsunięcia zawodnika od udziału w meczu
nie przenosi się na nowy sezon rozgrywkowy. W takim przypadku
ukarany zawodnik może wystąpić w meczu nowego sezonu dopiero po
wniesieniu opłaty w poniższej wysokości:
Klasa O" Klasa „A" Klasa „B"
IV żółta kartka
90,80,60,VIII żółta kartka
150,120,90,XII, XVI ,XX, XXIV
150,120,90,3

Uwaga: Każdy klub jest zobowiązany prowadzić rejestr upomnień
i dokonywać wpłat w ustalonej wysokości i zakreślonym
terminie bez dodatkowego powiadamiania przez organ
prowadzący rozgrywki
Kluby uczestniczące w rozgrywkach seniorów mogą przed
rozpoczęciem każdej rundy rozgrywek w sezonie 2017/2018 wnieść
na rzecz Częstochowskiego OZPN zaliczkę na poczet żółtych kartek
w wysokości określonej zgodnie z klasą rozgrywkową:
– Klasa O seniorów runda jesienna – 400 zł. runda wiosenna – 500 zł.
– Klasa A seniorów runda jesienna – 300 zł. runda wiosenna – 400 zł.
– Klasa B seniorów runda jesienna – 200 zł. runda wiosenna – 300 zł.
Opłata zaliczkowa na poczet żółtych kartek za rundę jesienną sezonu
2018/2019 musi zostać opłacona do dnia 31.08.2018. Rozliczenie opłat
nastąpi po zakończeniu każdej rundy. W przypadku przekroczenia przez
klub kwoty zaliczki – zobowiązany jest on do uregulowania zaległości
względem Związku do 7 dni, natomiast w przypadku nadpłaty zaliczki –
kwota pozostanie do rozliczenia na następna rundę. Nieuregulowanie
przez klub należności wynikających z rozliczenia zaliczki w ciągu 7 dni
po zakończeniu danej rundy, skutkować będzie weryfikacją zawodów jako
walkower.
W związku z powyższym zapisem przyjmuje się, że klub, który
do 31.08.2018r. nie wpłaci na konto Częstochowskiego OZPN zaliczki –
zobowiązany jest do zapłaty kar pieniężnych za żółte kartki
na bieżąco, tak aby zawodnik mógł uczestniczyć w następnym meczu
mistrzowskim – wpłata za kartki musi zostać dokonana na rzecz
Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Częstochowie
przed rozpoczęciem zawodów na rachunek bankowy CzOZPN 84 1020
1664 0000 3802 0138 5749 lub bezpośrednio w kasie Związku
w Częstochowie. Kserokopia dowodu wpłaty powinna być niezwłocznie
dostarczona organowi prowadzącemu rozgrywki bądź dołączona
do sprawozdania sędziego przed rozpoczęciem meczu.
VI. OPŁATY REGULAMINOWE
1.Nieczytelne wypełnienie sprawozdania z zawodów

90, -

2. Wystąpienie z wnioskiem o zmianę terminu bez
zachowania 14-dniowego wyprzedzenia

90,-

3. Wpisanie na listę zaw. bez badań lekarskich
150,4. Brak na zawodach służby medycznej i środków doraźnej pomocy 150,5. Brak na zwodach służby porządkowej w ilości określonej
regulaminem dyscyplinarnym
100-250,Za brak bezpieczeństwa lub należytego porządkuna stadionie przed,
w czasie lub po zawodach:
- Klasa Okręgowa
400-1200,
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- Klasa A i B
- pozostałe klasy rozgrywkowe

300-800,
200-500,-

6. Wystawienie do zawodów zawodnika pod obcym nazwiskiem,
sfałszowana data urodzenia;
drużyna seniorów
1000-2000,
drużyny młodzieżowe
500-1000,Wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego :
- na podstawie przepisów o rozgrywkach
100-1000
- uprawnionego do innej drużyny w tym samym klubie 20-100
7.Nieusprawiedliwione niestawienie się drużyny na zawody:
- Klasa Okręgowa
800-1500
- Klasa A
500-1000
- Klasa B
300-800
- Puchar Polski
200-500
- Liga Juniorów, Trampkarzy, Młodzików, Orlików
200-500,8. Samowolne zejście drużyny z boiska w trakcie zawodów:
- Klasa Okręgowa
900-1800,- Klasa „A"
700-1400,- Klasa „B"
600-1200,- Liga Juniorów, Trampkarzy, Młodzików, Orlików
400-1000,9. Wycofanie drużyny z rozgrywek w trakcie sezonu:
- Klasa Okręgowa
1000-1800
- Klasa „A"
700 - 1000
- Klasa „B"
500- 800
- Puchar Polski
500
- Liga Juniorów, Trampkarzy, Młodzików, Orlików
300- 900
10. Kaucja za protest
- Klasa Okręgowa
280,- Klasa „A"
250,- Klasa „B"
200,- Liga Juniorów, Trampkarzy, Młodzików i Orlików
150,11. Kaucja za odwołanie się od decyzji 1 instancji
- Klasa Okręgowa
450,- Klasa „A"
350,- Klasa „B"
300,- Ligi Juniorów, Trampkarzy, Młodzików i Orlików 200,- dla osób fizycznych
200,12. Niedopełnienie obowiązku właściwego przygotowaniaboiska do gry z
winy, którego się nie odbyły:
- Klasa Okręgowa
200, - Pozostałe klasy
100,13. Naruszenie przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera
lub instruktora nie posiadającego ważnej licencji :
W przypadku klasy okręgowej
- pierwszy mecz
500 zł
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- drugi mecz
W przypadku klasy A
- pierwszy mecz
- drugi mecz
W przypadku pozostałych klas rozgrywkowych
- pierwszy mecz
- drugi mecz

1000 zł
250 zł
500 zł
125 zł
250 zł

14.Za przewinienia dyscyplinarne nieuregulowane w niniejszym
Taryfikatorze Kar organ dyscyplinarny CzOZPN może wymierzyć karę
pieniężną w wysokości od 100 – 1000,- zł, chyba że przepis szczególny
stanowi inaczej.
Wpłaty z tytułu opłat wymienionych w niniejszej Tabeli można wnosić
przelewem na konto: 84 10201664 0000 3802 0138 5749 bądź gotówką
w kasie, w siedzibie Okręgu ul. Kopernika 10/12 w Częstochowie

§5
ZASTOSOWANIE KAR WYCHOWAWCZYCH
W ROZGRYWKACH DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH
Zawodnik, który w czasie zawodów juniorów starszych i młodszych otrzyma
upomnienie żółtą kartką zostanie automatycznie ukarany według następujących
zasad:
a) po czwartym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji
b) po ósmym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji
c) po dwunastym napomnieniu żółtą kartką – dwa mecze dyskwalifikacji
przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniużółtą kartką (szesnastym,
dwudziestym itd. – dwa mecze dyskwalifikacji. W rozgrywkach Junior Starszy i Junior
Młodszy nie pobiera się opłat za żółte kartki. Kary nie wykonane w sezonie
2017/2018 przechodzą na kolejny sezon.
Niezależnie od kar zaczerwone kartki przewidzianych w obowiązujących przepisach
gry w piłkę nożną(trampkarz i młodsi), sędzia zawodów w celach wychowawczych
może czasowo wykluczyć zawodnika:
- w trampkarzachna okres 2 min., 2 min. wykluczenie,
- w młodziku na okres 2 min., 2 min. wykluczenie,
- w orliku na okres 2 min., 2 min. wykluczenie (zawodnik kończy grę, zespół gra
w komplecie),
- w żaku kara czasowa 2 min.(wymiana zawodnika ukaranego, zespół gra
w komplecie)
Trzecie czasowe wykluczenie tego samego zawodnika powoduje całkowite
wykluczenie go z gry (czerwona kartka).
Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika całkowicie wykluczonego z gry (czerwona
kartka) orzeka Wydział Dyscypliny organu prowadzącego rozgrywki.

§6
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Przedział godzinowy, w ramach którego gospodarz może
wyznaczyć czas rozpoczęcia zawodów:
1. Termin sobotnio-niedzielny traktuje się jako jeden termin bez
odrębnej zgody przeciwnika
2. Zawody SENIORSKIE rozgrywane w soboty winny odbywać się
o godzinie wyznaczonej terminarzem. Zmiana godziny rozgrywania
zawodów na wcześniejszą wymaga zgody drużyny przyjezdnej
i Wydziału Gier Okręgu.

§7
Zasady awansu do wyższej, a także spadku do niższej klasy
rozgrywkowej zostały przedstawione w osobnych regulaminach
poszczególnych klas rozgrywkowych.

§8
Uprawnienia obowiązujące trenerów do
prowadzeniaposzczególnych klas rozgrywkowych:
1. Klasa Okręgowa
-UEFA B
+licencja Śl. ZPN
2. Klasa A
-UEFA C/ PZPN C
+licencja Śl. ZPN
3. Klasa B
-UEFA C/ PZPN C
+licencja Śl. ZPN
4. Juniorzy
-UEFA C/ PZPN C
+licencja Śl. ZPN
5. Trampkarze
-UEFA C/ PZPN C
+licencja Śl. ZPN
6. Młodzik
-UEFA C/ PZPN C
+licencja Śl. ZPN
7. Orlik
-animator
+licencja Śl. ZPN
8. Żak
-animator
+licencja Śl. ZPN

Przewodniczący Wydziału Gier
Czozpn

Prezes
Częstochowskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej

Grzegorz Derek

Artur Szymczyk
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