
REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY  
rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy C,  

prowadzonych przez Podokręg Rybnik, 
w sezonie 2018/2019. 

 

 

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej , 

Regulaminem  Ramowym  Rozgrywek w piłce nożnej Śląskiego Związku Piłki Nożnej,  

Regulaminem  Dyscyplinarnym  PZPN, Wydział Gier, prowadzący przedmiotowe 

rozgrywki, postanawia co następuje: 

 

 

§ 1 
1. W rozgrywkach o mistrzostwo Klasy C bierze udział  10 drużyn. 

 

§ 2 
1. W zawodach mistrzowskich mogą brać udział zawodnicy po ukończeniu  

16 roku życia z  zachowaniem przepisu §3ust. 3 Uchwały IX/140 Zarządu PZPN 

 - junior młodszy – obowiązkowo badania lekarskie przez uprawnionego lekarza 

sportowego. 

2. W uzasadnionych przypadkach można uprawnić do gry zawodnika, który  

     ukończył 15 rok życia, za zgodą opiekunów prawnych i uzyskaniu pozytywnej  

     opinii przychodni lub lekarza, uprawnionego do badania sportowców. 

3.   Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, na podstawie zgłoszenia 

wyłącznie w  systemie Extranet. Do zgłoszenia należy dołączyć skan karty 

amatora. 

4.   Drużyny grają w 11 osobowych składach. W czasie spotkania każda drużyna   

      może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne. Minimalna     

      liczba   zawodników, mogących brać udział w zawodach, nie może być mniejsza   

     od siedmiu.  

      Udział zawodnika w meczu, w którym, zgodnie z postanowieniami regulaminu      

      rozgrywek, obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako  

      udział w meczu w pełnym wymiarze czasu gry.   

§ 3 
1. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut gry, z obowiązkową przerwą 

pomiędzy obiema częściami gry. Czas trwania przerwy nie może przekroczyć 15 

minut. 

2. Zawodnicy mają prawo do minimum 5 minut przerwy, pomiędzy obiema 

częściami gry. Sędzia nie może jej skrócić, w przypadku gdy choćby jeden 

zawodnik nie wyraża na to zgody. 



3. Każde porozumienie, pomiędzy sędzią i obiema drużynami, zmieniającymi czas 

trwania obu części gry, polegające na równym skróceniu każdej z części gry, być 

uzgodnione przed rozpoczęciem zawodów. 

 

§ 4 
Sędziów, do prowadzenia zawodów mistrzowskich Klasy C, wyznacza Kolegium 

Sędziów Podokręgu. 

 

 

§ 5 
1. Zawody rozgrywane są w terminach, wyznaczonych przez Wydział Gier  

 i podanych w oficjalnym terminarzu rozgrywek. 

2. W wyznaczonych terminach „sobota-niedziela”, gospodarz ma prawo do zmiany 

dnia  rozgrywania zawodów (sobota na niedziele i odwrotnie) oraz wyznaczenia 

godziny ich rozpoczęcia w przedziale czasowym pomiędzy godziną 11:00, a: 

a)  – 18:00, gdy zawody rozgrywane będą przy świetle dziennym, 

b) – 20:00, gdy zawody rozgrywane będą przy świetle elektrycznym. 

    Na rozegranie zawodów w soboty w godzinach dopołudniowych  

    ( przed godz.13.00) wymagana  jest zgoda drużyny przeciwnej. 

3. W wyznaczonych terminach w dni świąteczne (wolne od pracy), gospodarz ma 

prawo zmiany godziny rozpoczęcia zawodów, w przedziale określonym w 

punkcie 2. 

4. W przypadku wystąpienia o zmianę terminu na inny niż podany w oficjalnym 

terminarzu rozgrywek, zainteresowany klub musi uzyskać pisemną zgodę 

przeciwnej drużyny.  

 

§ 6 

1. Zasady spadków i awansów określa odrębny regulamin spadków i awansów, 

   obowiązujący w Podokręgu. 

 

§ 7 
W sezonie rozgrywkowym 2018/2019 obowiązują następujące opłaty, na rzecz 

Śląskiego ZPN, wiążące się z uczestnictwem klubu w rozgrywkach Klasy C: 

 

1.  Opłata startowa – płatna przy uprawnieniach   -    600 zł 

2.  Opłata za uprawnienie zawodnika do gry   -      15 zł 

3. Za każdy tydzień zwłoki w uiszczeniu opłat za   

     uprawnienia zawodników         -         100zł 

4. Sankcje za żółte kartki (ostrzeżenia) zawodnika: 

a) przy trzecim ostrzeżeniu  kara pieniężna      -      30 zł 

b) przy czwartym ostrzeżeniu kara dyskwalifikacji     -   1 mecz 

c) przy szóstym ostrzeżeniu kara pieniężna      -      50 zł 

d) przy ósmym ostrzeżeniu kara dyskwalifikacji     -   1 mecz 



e) przy dziewiątym ostrzeżeniu kara pieniężna      -       80 zł 

f) przy dwunastym ostrzeżeniu kara dyskwalifikacji     -   2 mecze 

g) przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu kara      

dyskwalifikacji               -        2 mecze      

5.Kaucja przy składaniu protestu do I instancji      -       150 zł 

6.Kaucja za odwołanie od decyzji I instancji      -       250 zł 

7.Opłata za wycofanie drużyny w trakcie sezonu      -    300 - 800 zł 

8.Opłata za nieusprawiedliwione niestawienie się 

drużyny na zawody          -    200- 500 zł 

9.Opłata za samowolne zejście drużyny z boiska 

w czasie zawodów          -    500-1000 zł  

10.Wystąpienie z wnioskiem o zmianę terminu zawodów, 

bez 14-dniowego wyprzedzenia     -       90 zł 

11.Wpisanie na listę zawodników uprawnionych do gry w danych 

zawodach osoby, bez ważnego badania lekarskiego  -     150 zł 

12. Wystawienie do zawodów zawodnika pod obcym nazwiskiem,  

      sfałszowana data urodzenia      -    1000 - 2000 zł 

13.  Wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego: 

  a)  na podstawie przepisów o rozgrywkach ,   -      100 - 1000 zł 

  b)  uprawnionego do innej drużyny w tym samym klubie -          20 – 100 zł 

14.Brak na zawodach służby medycznej, środków doraźnej 

pomocy         -           100 zł 

15.Brak na zawodach służby porządkowej, w ilości określonej 

Regulaminem        -      100-250 zł 

16.Nieczytelne lub błędne wypełnienie właściwych części 

sprawozdania sędziego z zawodów    -      90 zł 

  17. Niedopełnienie obowiązku właściwego przygotowania boiska  

       z winy którego zawody się nie odbyły     -    100 zł 

  18. Pozostałe opłaty, zgodnie z tabelą opłat – zał. do Uchwały  

      Zarządu Śląskiego ZPN  

 

 

 

Zatwierdzono Uchwałą  na posiedzeniu Zarządu w dniu 03.08.2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


