Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej
43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60
NIP : 547 – 15 – 80 – 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537
e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com; www.bozpn-bielsko.pl
___________________________________________________________________
Bielsko-Biała, dnia 15.07.2014r.

Obowiązkowy login klubowy w extranecie od 1 lipca 2014r.

Tabela opłat związanych
z uczestnictwem klubów w rozgrywkach
piłki nożnej na sezon 2014/2015
(uzupełnienie do regulaminów rozgrywek)
Zarząd BOZPN w dniu 15.07.2014r. zatwierdził stawki opłat w rozgrywkach okręgowych i Podokręgach
BOZPN w sezonie 2014/2015, obowiązujące od dnia 01 lipca 2014r.

Podstawa prawna:.
1. Uchwała Zarządu PZPN nr V/49 z dnia 5.04.2011r. w sprawie przyjęcia zasad prowadzenia
rozgrywek mistrzowskich seniorów III ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz Uchwała nr V/73 z
dnia 5.04.2011r. Zarządu PZPN dot. zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r., Uchwałę
Zarządu PZPN Nr VI/168 z dn. 05.06.2013r. w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
2. Uchwała Zarządu PZPN nr IV/87 z dnia 19.IV.2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN..
3. Uchwała Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach Nr 213/5/14 z dnia 01.07.2014r.
4. Uchwała Zarządu Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej z dnia 15.07.2014r..

I.

OPŁATY na sezon 2014/2015

1) startowe:

1. Ekstraklasa ...........................................

4.000,- zł

2. III Liga

................................................

2.000,- zł

3. IV Liga

................................................

1.800,- zł

4. Klasa okręgowa
5. Klasa „A”

..................................

...........................................

1.400,- zł
750,- zł

6. Klasa „B” ............................................

600,- zł

7.

Wojewódzka Liga Juniorów Starszych – 2 Liga .........

400,- zł

8.

Wojewódzka Liga Juniorów Starszych – 3 Liga ……..

350,- zł

9.

Wojewódzka Liga Juniorów Starszych – 4 Liga .........

250,- zł

10. Wojewódzka Liga Juniorów Młodszych ……………

250,- zł

11. Wojewódzka Liga Trampkarzy Starszych i Młodszych ..

100,- zł

12. Wojewódzka Liga Młodzików Starszych i Młodszych …

100,- zł

Uwaga:
Powyższe opłaty muszą być uiszczone w całości przed rozpoczęciem rozgrywek. Kluby które nie
uiszczą powyższej opłaty , nie mogą brać udziału w rozgrywkach. W przypadku rozegrania zawodów
przez drużynę, której klub nie uiścił powyższej opłaty, automatycznie zastosowanie mają przepisy PZPN
w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z dnia 3 i 7.07.2008r. § 7, rozdz. II ust. 6 pkt. 1.

OPŁATY za uprawnienia zawodników do gry:

II.

a) dla zawodników Ekstraklasy, I i II ligi:

-

30,00 zł

b) dla zawodników III ligi:

-

25,00 zł

c) dla zawodników IV ligi:

-

20,00 zł

d) dla zawodników klasy okręgowej i klasy A

-

15,00 zł

e) dla zawodników klasy okręgowej i klasy B

-

12,00 zł

-

12,00 zł

g) dla zawodników juniorów

-

8,00 zł

h) dla zawodników młodzików

-

2,00 zł

dla zawodników niezrzeszonych w BOZPN

f)

a biorących udział w rozgrywkach Pucharu Polski

i)

dla zawodniczek piłki nożnej kobiet

-

8,00 zł

j)

dla zawodników futsalu - seniorów

-

10,00 zł

OPŁATY przy zmianie barw klubowych zawodników :

III.

1) . Obowiązujące zasady:
a)

Opłaty transferowe :

1. Klub otrzymujący ekwiwalent (klub zwalniający) za wyszkolenie transferowanego zawodnika
dokonuje wpłaty na konto macierzystego Związku lub Okręgu :
a)

klub zwalniający:
w wysokości 3% od ustalonego ekwiwalentu za transfer krajowy,
w wysokości 2% od ustalonego między klubami ekwiwalentu za transfer zagraniczny,
przy czym w tym drugim przypadku wpłata może być ewentualnie liczona od składki
transferowej i nie może być mniejsza niż równowartość 100 dolarów USA.

b) klub pozyskujący:
w wysokości 2% od ustalonego między stronami ekwiwalentu .
W przypadku, gdy – odpowiednio – kwota 3% lub 2% od ustalonego między klubami
ekwiwalentu jest niższa od ryczałtu podanego poniżej, kluby: – pozyskujący i odstępujący
zawodnika wpłacają przy uprawnianiu do gry ryczałt dla określonej klasy rozgrywkowej

w

wysokości określonej niżej:
b) Ryczałty:
1. W razie uprawnienia
nieodpłatnego:

zawodnika

na

mocy

transferu

definitywnego

odpłatnego

1) klub pozyskujący zawodnika wpłaca na rzecz Śl. ZPN lub Okręgu kwotę:
a) do zespołu Ekstraklasy ..............................

2.000,- zł

b) do zespołu I ligi …………...........................

1.500,- zł

c) do zespołu II ligi …………..........................

1.000,- zł

d) do zespołów Ekstraligi i I ligi Kobiet

..........

200,- zł

e) do zespołu II ligi kobiet ………………………

150,- zł

do zespołu III ligi ……………………………..

750,- zł

g) do zespołu IV ligi …………………………….

650,- zł

f)

lub

h) do zespołu klasy okręgowej ……………….

300,- zł

i)

dla zespołów Ekstraklasy PLF ………………

200,- zł

j)

dla zespołów I ligi PLF ……………………….

150,- zł

k) dla zespołów II ligi PLF ………………………

100,- zł

do zespołu klasy A …………………………..

200,- zł

m) do zespołu klasy B …………………………..

100,- zł

l)

2) klub odstępujący zawodnika wpłaca na rzecz Śl. ZPN lub Okręgu kwotę:
n) do zespołu Ekstraklasy ..............................

2.000,- zł

o) do zespołu I ligi …………...........................

1.500,- zł

p) do zespołu II ligi …………..........................

1.000,- zł

q) do zespołów Ekstraligi i I ligi Kobiet

..........

200,- zł

r) do zespołu II ligi kobiet ………………………

150,- zł

s) do zespołu III ligi ……………………………..

750,- zł

do zespołu IV ligi …………………………….

650,- zł

u) do zespołu klasy okręgowej ……………….

300,- zł

v) dla zespołów Ekstraklasy PLF ………………

200,- zł

w) dla zespołów I ligi PLF ……………………….

150,- zł

x) dla zespołów II ligi PLF ………………………

100,- zł

y) do zespołu klasy A …………………………..

200,- zł

z) do zespołu klasy B …………………………..

100,- zł

t)

2. W razie uprawnienia zawodnika na mocy transferu czasowego odpłatnego lub nieodpłatnego:
1) klub pozyskujący zawodnika, wpłacają na rzecz Śl. ZPN lub Okręgu kwotę:
a) do zespołu Ekstraklasy ……………………..

1.000,- zł

b) do zespołów I I II ligi .……...........................

750,- zł

c) do zespołów Ekstraklasy I I ligi kobiet …….

150,- zł

d) do zespołu II ligi kobiet ……..........................

100,- zł

e) do zespołu III ligi ………………………………

560,- zł

do zespołu IV ligi ………………………………

480,- zł

g) do zespołu klasy okręgowej ………...............

220,- zł

h) dla zespołów Ekstraklasy PLF ………………..

100,- zł

i)

dla zespołów I ligi PLF …………………………

75,- zł

j)

dla zespołów II ligi PLF ………………………..

50,- zł

k) do zespołu klasy A i B .……………………….

100,- zł

f)

2) klub odstępujący zawodnika, wpłacają na rzecz Śl. ZPN lub Okręgu kwotę :
a) do zespołu Ekstraklasy ……………………..

1.000,- zł

b) do zespołów I I II ligi .……...........................

750,- zł

c) do zespołów Ekstraklasy I I ligi kobiet …….

100,- zł

d) do zespołu II ligi kobiet ……..........................

50,- zł

e) do zespołu III ligi ………………………………

560,- zł

do zespołu IV ligi ………………………………

480,- zł

f)

g) do zespołu klasy okręgowej ………...............

220,- zł

h) dla zespołów Ekstraklasy PLF ………………..

100,- zł

i)

dla zespołów I ligi PLF …………………………

75,- zł

j)

dla zespołów II ligi PLF ………………………..

50,- zł

k) do zespołu klasy A i B .……………………….

100,- zł

3. W razie uprawnienia zawodnika, który nie jest związany kontraktem (umową) z klubem lub na
podstawie decyzji Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego, o której mowa w art. 14
Uchwały nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej: klub
pozyskujący zawodnika wpłaca na rzecz Śl. ZPN lub Okręgu kwotę:
a) do zespołu Ekstraklasy …….......................

4.000,- zł

b) do zespołów Ekstraligi i I ligi kobiet …........

400,- zł

c) do zespołu II ligi kobiet ……………………..

300,- zł

d) do zespołu III ligi …………………………….

1.500,- zł

e) do zespołu IV ligi ……………………………

800,- zł

f)

do zespołu klasy okręgowej ………………

600,- zł

g) dla zespołów Ekstraklasy PLF …………..

400,- zł

h) dla zespołów I ligi PLF …………………….

300,- zł

i)

dla zespołów II PLF ………………………..

200,- zł

j)

do zespołu klasy A …………………………

250,- zł

k) do zespołu kl. B i niższych ………………..

150,- zł

W przypadku kiedy transfer dotyczy zawodnika w ramach Beskidzkiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej, kwotę wpłaca klub pozyskujący zawodnika.
4. Niezależnie od wymienionych w tym rozdziale opłat, w przypadku przejścia zawodnika do innego
Związku Piłki Nożnej – Klub pozyskujący zawodnika, w tym również zawodnika, który nie jest
związany kontraktem (umową) z klubem, zobowiązany jest dokonać wpłaty na konto właściwego
Związku Piłki Nożnej, za uzyskanie danych o karalności i wyrejestrowanie zawodnika w
następującej wysokości:
1. w przypadku zawodników Ekstraklasy ……….. 750,- zł
2. w przypadku zawodników I i II ligi ................... 500,- zł
3. w przypadku zawodników III ligi ....................... 300,- zł
4. w przypadku zawodników klas niższych .......... 150,- zł
5. w przypadku zawodniczek ………………………150,- zł
W/w opłaty dotyczą także zawodników, o których mowa w § 28 ust. 3 Uchwały nr III/39 z dnia
14 lipca 2006 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach
piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej.
W przypadku pobrania opłat ryczałtowych za zmianę barw klubowych, opłaty określone w pkt. 4 za
wyrejestrowanie i potwierdzenie o niekaralności zawodnika – w ramach Związku nie obowiązują.

IV.

KARY REGULAMINOWE za żółte kartki :
1. Zawodnik który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma upomnienie (żółtą kartkę), zostaje
automatycznie ukarany:
– kara pieniężna w wysokości:

a) przy trzecim napomnieniu
klasa okręgowa

..........................

60,- zł

klasa A

..........................

50,- zł

klasa B

..........................

40,- zł

b) przy czwartym napomnieniu

– 1 mecz dyskwalifikacji,

c) przy szóstym napomnieniu

– kara pieniężna w wysokości :

klasa okręgowa

..........................

90,- zł

klasa A

..........................

80,- zł

klasa B

..........................

60,- zł

d) przy ósmym napomnieniu

– 1 mecz dyskwalifikacji,

e) przy dziewiątym napomnieniu

– kara pieniężna w wysokości:

f)

klasa okręgowa

..........................

150,- zł

klasa A

..........................

120,- zł

klasa B

..........................

90,- zł

przy dwunastym napomnieniu i każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą
kartką (szesnastym, dwudziestym, itd.) – 2 mecze dyskwalifikacji

g) jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami
(ż.k.) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie, to
zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte
kartki, lecz po dwunastym i każdym co czwartym napomnieniu w wysokości:
klasa okręgowa

……………………

150,00 zł

klasa A

……………………

120,00 zł

klasa B

……………………

90,00 zł

2. Zawodnik który w czasie zawodów pucharowych otrzyma upomnienie (żółtą kartkę), zostaje
automatycznie ukarany:
a) przy drugim napomnieniu

– 1 mecz dyskwalifikacji,

b) przy czwartym i każdym kolejnym co drugim napomnieniu (szóstym, ósmym, itd.)
– 2 mecze dyskwalifikacji,
Uwaga:
1. Zawodnikowi występującemu w więcej niż jedna klasa rozgrywkowa, napomnienia (żółte kartki)
liczą się oddzielnie nie są sumowane.
2. Zawodnik ukarany karą pieniężną (za 3, 6, 9, żółtą kartką) czy też dyskwalifikacją (za 4, 8, 12, i
każdym kolejnym co czwartym napomnieniem) lub karą dyskwalifikacji za czerwoną kartkę w
rozgrywkach mistrzowskich, do czasu jej zapłacenia, czy też odbycia w tej klasie rozgrywkowej w
której ją otrzymał, nie może występować w rozgrywkach mistrzowskich tej klasy.
3. Kary upomnienia zawodnika (żółte kartki), czy też dyskwalifikacji (czerwone kartki), otrzymane w
zawodach o Puchar Polski, nie liczą się w rozgrywkach mistrzowskich (liczą się oddzielnie).
4. Kary pieniężne za 3, 6, 9, w rozgrywkach juniorów nie mają zastosowania.

KARY WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY DOT. LICENCJI TRENERSKICH :

V.

Zgodnie z § 13 Regulaminu Rozgrywek : prowadzenie zespołu piłki nożnej podczas
rozgrywek mistrzowskich i pucharowych przez trenera nie posiadającego ważnej licencji
trenerskiej PZPN powoduje zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do:
Klub klasy okręgowej:
1) pierwszy mecz – kara pieniężna
–
do
500,00 zł
2) drugi mecz – kara pieniężna
–
do
1.000,00 zł
3) trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego
Klub klasy A:
1) pierwszy mecz – kara pieniężna
–
do
250,00 zł
2) drugi mecz – kara pieniężna
–
do
500,00 zł
3) trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego
Klub klasy B :
1) pierwszy mecz – kara pieniężna
–
do
125,00 zł
2) drugi mecz – kara pieniężna
–
do
250,00 zł
3) trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego

VI.

KAUCJE PROTESTACYJNE I ODWOŁAWCZE:

1. Kaucja za protest i odwołanie do I instancji :
a) klasa okręgowa ..........................

280,- zł

b) klasa A …………………………..

250,- zł

c) klasa B……………………………

200,- zł

d)

juniorzy Okręgu

……...........

200,- zł

e) Juniorzy Podokręgu …………….

150,- zł

dla osób fizycznych ...................

100,- zł

f)

3. Kaucja za odwołanie się do decyzji II instancji :
a) klasa okręgowa

....................

450,- zł

b) klasa „A”

.............................

350,- zł

c) klasa „B”

.............................

300,- zł

d) Juniorzy Okręgu

.................

e) dla osób fizycznych …..........
Za

200,- zł
200,- zł

Zarząd BOZPN :

Prezes BOZPN
mgr inż. Czesław Biskup

VII.
Lp
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

KARY FINANSOWE za n /w przewinienia
Rodzaj przewinienia

Kl. okręg.

Kl. ”A”

Kl. ”B”

Juniorzy

Młodz.

Nieusprawiedliwione niestawienie się na
zawody
Wycofanie drużyny z rozgrywek w trakcie
sezonu

800

500

400

300

200

1000

600

400

200

200

Wycofanie drużyny przed rozpoczęciem
rozgrywek

500

400

300

200

200

Samowolne zejście drużyny z boiska w
czasie zawodów

1000

800

600

400

300

Brak porządku na zawodach, brak służb
porządkowych i środków pomocy
doraźnej (apteczki), noszy :

do 500

do 200

do 150

do 100

do 100

do 800

do 500

do 500

do 300

do 300

Wstawienie do gry zawodnika
nieuprawnionego (dyskwalifikacja,
zawieszenie, gra pod obcym nazwiskiem,
sfałszowanie dokumentów upraw. do
udziału w zawodach).
Udział w zawodach zawodnika
nieuprawnionego (nieodbyta kara po
żółtych kartkach i czerwonej kartce)
Wystąpienie z wnioskiem o zmianę
terminu zawodów bez 14-dniowego
wyprzedzenia (samowolna zmiana
terminu)
Nieczytelne wypełnienie sprawozdania .z
zawodów. Niewpisanie prawidłowej
numeracji

Niesportowe zachowanie działaczy,
Trenerów, przedst. klubów na zawodach
10.
wobec sędziego wywołujące zakłócenia
podczas zawodów lub po zawodach
Niewłaściwe wypisanie danych
zawodników (imion, nazwisk, roczników)
11.
niezgodnych z danymi. W przypadku
powtórzenia-dodatkowo wo
Nieusprawiedliwiona nieobecność
przedst. klubu lub zawodn. na wezwanie
12.
WG i WD Okręgu lub Podokręgu

13.

Wpisanie do sprawozdania z zawodów
zawodników bez ważnych badań
lekarskich

do 500 zł

90

80

60

50

50

50

40

30

20

20

200

150

100

100

100

50

40

30

20

20

50

40

30

30

30

100

80

60

50
50

Inne nie wymienione przewinienia.
narusz. regulaminu rozgrywek. przepisów
14. dyscyplinarnych PZPN dla wszystkich
klas rozgrywkowych

od 20 do 500

Przewinienia dyscyplinarne związane z
naruszeniem porządku i bezpieczeństwa
15.
na obiektach sportowych wymienione w
uchwale Zarządu Śl. ZPN Nr 59/06/09 z
dnia 10.03.2009r.

do 1.000

