REGULAMIN ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ O
MISTRZOSTWO KLASY OKRĘGOWEJ
BESKIDZKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
W BIELSKU-BIAŁEJ w sezonie 2018/2019

Rozdział I – Postanowienia ogólne
§ 1
Rozgrywki o mistrzostwo klasy okręgowej prowadzone są na podstawie niniejszego
regulaminu wraz z aktualną Tabelą Opłat zatwierdzoną przez Zarząd BOZPN,
stanowiącą załącznik do regulaminu.
§ 2
Organem prowadzącym rozgrywki klasy okręgowej jest Beskidzki Okręgowy Związek
Piłki Nożnej w Bielsku-Białej, za pośrednictwem swych organów wykonawczych,
dyscyplinarnych i jurysdykcyjnych.
Adres - 43-300 Bielsko - Biała, ul. Widok 12
Tel./fax. 033 812-65-60, 515 037 210
Konto: PKO Bielsko-Biała 27102013900000630201166537
§ 3
W rozgrywkach klasy okręgowej biorą udział drużyny z BOZPN Bielsko-Biała, które
decyzją właściwego Śl. ZPN otrzymają licencje na występowanie w lidze Okręgowej.
Celem zawodów jest ustalenie kolejności drużyn do awansu i spadku.
§4
1. Rozgrywki prowadzone są systemem jesień-wiosna, w terminach ustalonych przez
Wydział Gier BOZPN w Bielsku-Białej.
2. Wydział Gier może wyznaczyć rozegranie nie więcej niż dwóch pierwszych terminów
wiosennych w rundzie jesiennej.
§5
1. Każdy Klub uczestniczący w rozgrywkach Klasy Okręgowej, zobowiązany jest do
uiszczenia opłaty startowej na jeden sezon rozgrywkowy w wysokości podanej w Tabeli
Opłat zatwierdzonej przez Zarząd BOZPN. Ostateczny termin wpłaty – to dzień
poprzedzający datę rozpoczęcia rozgrywek Ligi Okręgowej, Wpłatę należy dokonać na
podane wyżej konto BOZPN lub do kasy Okręgu.
2. Niezapłacenie opłaty startowej w terminie, powoduje automatyczne zawieszenie klubu
w prawach uczestniczenia w rozgrywkach Klasy Okręgowej.
3. Opłatę za tzw. uprawnienia zawodników, pobiera BOZPN wg ustaleń Zarządu BOZPN,
ogłoszonych w Tabeli Opłat BOZPN.

Rozdział II – Boiska
§ 6
1. Zawody mogą być rozgrywane tylko na boiskach uznanych do gry w wyniku weryfikacji
oraz Licencji otrzymanej ze Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Weryfikację boisk przeprowadza Wydział Gier BOZPN.
3. Weryfikacji dokonuje się co dwa lata przed rozpoczęciem rundy jesiennej, w okresach
zgodnych z okresem ważności licencji a ponadto w miarę zachodzących potrzeb.
4. Ważna Licencja oraz protokół z weryfikacji boiska winien
być wywieszony w
widocznym miejscu i udostępniony na każde żądanie sędziego lub obserwatora.
5. Klub jest zobowiązany do właściwego, zgodnie z przepisami przygotowania boiska do
zawodów mistrzowskich.
6. Klub ponosi konsekwencje z tytułu nieprzygotowania boiska do gry zgodnie
z przepisami PZPN.
7. Koszty weryfikacji boiska do rozgrywek, pokrywa klub w wysokości ustalonej przez
Wydział Gier.
8. W rozgrywkach klasy okręgowej nie może występować drużyna klubu, która decyzją
właściwych organów ZPN nie otrzymała licencji na występowanie w Klasie Okręgowej
w sezonach 2017/2018, 2018/2019.
9. Zasady przyznawania licencji reguluje odrębna Uchwała Zarządu PZPN. W sytuacji, gdy
drużyna klubu decyzją właściwych organów nie otrzyma licencji na występowanie w
Klasie Okręgowej lub drużyny zrezygnują z rozgrywek przed rozpoczęciu sezonu,
Prezydium Zarządu BOZPN może podjąć decyzję o uzupełnieniu składu Klasy
Okręgowej.
10. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody
uniemożliwiającej rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek
przenieść zawody na inne boisko zweryfikowane dla danej lub wyższej klasy
rozgrywkowej.
Rozdział III – Zawodnicy
§ 7
1. W rozgrywkach o mistrzostwo Klasy Okręgowej mogą brać udział wyłącznie zawodnicy
uprawnieni do Klasy Okręgowej przez Wydział Gier BOZPN, pod rygorem utraty
punktów walkowerem oraz innych konsekwencji dyscyplinarnych.
2. Każdy klub jest odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry.
Uprawnienie do gry może otrzymać jedynie zawodnik uprzednio potwierdzony przez
BOZPN do danego klubu i zarejestrowany w systemie „Extranet”.
3. W zawodach mistrzowskich Klasy Okręgowej w szczególnie uzasadnionych przypadkach
może brać udział 15 latek na wniosek klubu , za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych a przede wszystkim uzyskanie pozytywnej opinii przychodni sportowolekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej.
4. Zawodnicy-cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być bezwarunkowo
uprawnieni do gry jedynie na okres, na jaki mają prawo przebywania na terytorium
Polski oraz na jaki otrzymali zezwolenie na pracę.
5. W ramach obowiązujących w Polsce przepisów zawodnik może przejść do innego klubu
polskiego, gdy umowa transferowa stanowiąca załącznik do certyfikatu transferowego
nie zawiera żadnych ograniczeń.

6. Zawodnicy – cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być potwierdzeni
i uprawnieni do gry wyłącznie jako zawodnicy profesjonalni, bez względu na klasę
klubu w którym występuje, na okres na jaki ma prawo przebywania na terytorium
Polski oraz na jaki otrzymali pozwolenie na pracę, lub przyrzeczenie jej otrzymania.
7. Dopuszcza się uprawnienie do klubu Klasy Okręgowej i niższych klas rozgrywkowych
dodatkowo jednego zawodnika cudzoziemca o statusie amatora pod warunkiem
posiadania przez takiego zawodnika dokumentów legalizujących prawo pobytu
w Polsce.
§ 8
1. Zawodnicy rozpoczynający grę oraz zawodnicy rezerwowi, muszą mieć ponumerowane
koszulki zgodnie z zapisem w obowiązującym sprawozdaniu.
2. Numery koszulek powinny być wykonane w kolorze kontrastującym z kolorem
koszulek, tak aby ich widoczność była możliwa z dalszej odległości.
3. Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania okaże się że drużyny mają ubiory sportowe
o podobnych kolorach, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna gospodarzy jest
zobowiązana zmienić ubiory.
§ 9
1. Zawodnicy uczestniczący w zawodach muszą posiadać dokument tożsamości.
Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach przysługuje
wyłącznie kapitanowi drużyny do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po
zakończeniu zawodów nie mogą być przyjmowane przez sędziów. Zawodnika który na
żądanie sędziego w przypadku konfrontacji nie przedstawi dokumentu tożsamości,
należy traktować jako nieuprawnionego zawodnika.
2. Zawodnicy wpisani do do protokołu, muszą posiadać aktualne badanie lekarskie, które
są ważne 6 miesięcy od daty przeprowadzenia badania. Okres ważności badania
lekarskiego kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi
wyznaczonego terminu. Kierownicy drużyn składają u sędziów oświadczenie
o posiadaniu ważnych badań lekarskich zawodników uczestniczących w zawodach.
3. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowi drużyny przysługuje prawo do zmiany składu
drużyny o ile zawiadomi o tym sędziego. Zaznacza on nazwisko i imię zawodnika
wpisanego do protokołu w podstawowym składzie i odnotowuje nazwisko i imię
zawodnika z zawodników rezerwowych, który go zastępuje.
4. Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane czytelnie przez kapitana oraz
kierownika drużyny i dostarczone sędziemu, a zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte,
mają zastosowanie następujące zasady:
a) jeżeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodników wpisany do sprawozdania nie jest
zdolny do rozpoczęcia zawodów z jakiejkolwiek przyczyny, może być zastąpiony
przez jednego z zawodników rezerwowych. Takie zastąpienie nie pomniejszy
liczby zawodników rezerwowych. Zawodnik ten ma prawo być na ławce
rezerwowych i wejść na boisko w późniejszej fazie gry. Podczas zawodów nadal
można wymieniać liczbę zawodników wynikającą z regulaminu rozgrywek,
b) jeżeli jakikolwiek z 7 zawodników rezerwowych nie może wyjść na boisko
z jakiejkolwiek przyczyny, to nie może być zastąpiony, oznacza to, że ilość
zawodników rezerwowych zostanie pomniejszona,
c) jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach
z jakiejkolwiek przyczyny, to następny bramkarz który nie był wpisany do
sprawozdania może go zastąpić po wpisaniu do sprawozdania,

d) drużyna rozpoczynająca zawody w niekompletnym składzie (licząca mniej niż 11
zawodników) może w ciągu całego okresu trwania zawodów uzupełnić skład
zawodnikami wpisanymi do sprawozdania. O uzupełnieniu podstawowego składu
drużyny sędzia musi być powiadomiony przez kapitana lub kierownika drużyny
przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnicy którzy przybędą na zawody po
rozpoczęciu gry mogą być dopisani do protokołu z zawodów tylko w przypadku
niekompletnego składu (mniej niż 11 zawodników) oraz braku zawodników
rezerwowych.
5. Organ prowadzący rozgrywki Klasy Okręgowej nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
zaistniałe przed zawodami, w czasie ich trwania i po zawodach organizowanych przez
kluby, które powinny ubezpieczyć swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych
wypadków we własnym zakresie. Jeśli kluby tego nie uczynią, mają obowiązek
poinformować o tym zawodników, aby ubezpieczyli się indywidualnie.
§ 10
Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich
zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi
zasadami:
a. Jeżeli w jednym terminie gra o mistrzostwo lub Puchar Polski drużyna klasy wyższej,
pozostali zawodnicy tej drużyny, nie biorący udziału w tym meczu, mogą brać
udział w zawodach klasy niższej w tym samym terminie pod warunkiem
uprawnienia do gry w danej klasie,
b. Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 spotkaniu
w drużynie wyższej klasy klubu bez względu na czas gry zawodnika w każdym
z rozegranych spotkań (nie dotyczy zawodników grup młodzieżowych),
c. Zawodnik, który brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze
nie przekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej
drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu
pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry /przepis ten nie dotyczy
zawodnika występującego na pozycji bramkarza\.
d. Zawodnik, który brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze
przekraczającym połowę czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny
swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin, od zakończenia pierwszego meczu,
/przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza\.
e. Zawodnik występujący na pozycji bramkarza cały mecz lub mniej w pierwszym
spotkaniu, może brać udział w następnym spotkaniu przed upływem 48 wyłącznie
na pozycji bramkarza.
f. Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej zawodnik może uczestniczyć
w rozgrywkach klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej
niż 50% rozegranych oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy.
Powyższe ograniczenie nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach
młodzieżowych.
Rozdział IV – Sędziowie
§ 11
1. Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Wydział Sędziowski BOZPN na podstawie
terminarza rozgrywek.
2. Obserwatorów na zawody deleguje Wydział Sędziowski.

3. Koszty sędziowania pokrywają kluby będące gospodarzem zawodów na podstawie
otrzymanych rachunków z BOZPN po comiesięcznym okresie rozliczeniowym, płatnych
do 7 dni od ich otrzymania na odrębne konto:
ING Bank Śląski SA nr 67 1050 1070 1000 0023 4087 9051, lub w kasie BOZPN.
Brak zapłaty wymienionych rachunków w podanym powyżej terminie powoduje sankcje
dyscyplinarne określone w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN oraz zaprzestanie
obsługiwania zadłużonego klubu przez BOZPN.
4. Wydział Gier i Dyscypliny może delegować na zawody swego przedstawiciela, którego
koszty pokrywa BOZPN.
5. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych przyczyn przybyłym sędziom
przysługuje 50% ekwiwalentu.
§ 12
1. Jeżeli wyznaczony do prowadzenia sędzia związkowy z jakichkolwiek powodów jest
nieobecny, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed
wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości,
wzywając go do przedstawienia kandydata do prowadzenia spotkania.
2. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na
sędziego. W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje
mu prawo prowadzenia zawodów, w innych przypadkach o wyborze sędziego,
decyduje losowanie przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn.
3. Fakt wyboru sędziego, musi być potwierdzony na sprawozdaniu przed rozpoczęciem
zawodów własnoręcznymi podpisami kapitanów obu drużyn.
4. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania z zawodów, odpowiedzialny jest sędzia
lub organizator zawodów. Sprawozdanie winno być zamieszczone w Extranecie do
24 godzin po odbytych zawodach a w wersji oryginalnej do Wydziału Gier BOZPN
listem poleconym wysłanym 48 godzin po ich odbyciu (dotyczy przypadków zajść
przed, w czasie lub po zawodach opisanych również w sprawozdaniu Extranet).
5. Sędziowie przechowują oryginalne sprawozdania meczowe do końca sezonu i są
zobowiązani dostarczyć je do organu prowadzącego rozgrywki do 30 czerwca danego
roku, w którym zakończył się sezon. Na żądanie organu prowadzącego rozgrywki
sprawozdanie musi być dostarczone w ciągu dwóch dni.
6. Jeżeli z wyznaczonej przez Wydział Sędziowski trójki sędziowskiej, nie stawi się sędzia
główny zawodów, jego funkcję automatycznie przejmie sędzia asystent, uprzednio
wyznaczony przez Wydział Sędziowski BOZPN.
7. Prowadzenie zawodów z jednym sędzią liniowym jest niedopuszczalne. W przypadku
nie stawienia się jednego ze związkowych sędziów liniowych, kapitan drużyny
gospodarzy zobowiązany jest przedstawić sędziemu kandydatów na sędziego
liniowego, z których sędzia prowadzący zawody wybiera sędziego liniowego.
8. Po każdych zawodach sędzia zobowiązany jest do wypełnienia załącznika i sprawozdań
z zawodów ściśle wg wymogów.
9. Każde zawody niezależnie od zaistniałych opóźnień i sposobu wyznaczenia sędziego
zastępczego, muszą być rozegrane jako mistrzowskie pod rygorem walkoweru,
a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako towarzyskie jest
nieważna.
10. Obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli klubu z sędziami
wyznaczonymi do prowadzenia zawodów przed zawodami w sprawach nie związanych
z wymogami określonymi w przepisach gry. Naruszenie tego zakazu stanowi rażące
naruszeni przepisów związkowych i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

11. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:
- dokument zezwalający na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku,
- protokoły wypełnione przez oba zespoły w systemie extranet lub na sprawozdaniu
papierowym podpisane przez kapitanów i kierowników drużyn; protokoły muszą
zawierać oświadczenia o posiadaniu przez zawodników aktualnych badań lekarskich
podpisane przez kierowników lub trenerów drużyn.
12. Sędzia asystent przyjmujący kartkę wymiany zawodników sprawdza prawidłowość
wpisanych danych zawodnika. W przypadku błędnego zapisu musi nastąpić korekta
błędnego zapisu.
13. Sędzia główny zobowiązany jest do przechowywania kartek zmian do 14 dni po meczu.
14. Sędziowie prowadzący zawody zobowiązani są do wprowadzenia do extranetu wyniku
meczu poprzez wysłanie wiadomości SMS na otrzymany z extranetu numer w ciągu 15
minut po zakończeniu oraz wprowadzenie sprawozdania z zawodów w ciągu 24 godzin
po spotkaniu, pod rygorem nałożenia kar dyscyplinarnych.
Rozdział V – Trenerzy
§ 13
1. Trener prowadzący zespół piłki nożnej Klasy Okręgowej zobowiązany jest do wpisania
załącznika sprawozdania numeru ważnej licencji trenerskiej.
2. Brak wpisu numeru licencji będzie podstawą do zastosowania sankcji wobec klubu
określonych w Tabeli Opłat.
3. Niedopuszczalne jest wpisywanie do załącznika protokołu zawodów trenera posiadające
go licencje, a nie prowadzącego zespołu w czasie meczu i nieobecnego na meczu.
4. Dopuszczalny jest brak trenera na zawodach w przypadkach losowych [np. choroba].
Nieobecność trenera podczas meczu sędzia ma obowiązek odnotować w sprawozdaniu.
5. Do sprawdzania wiarygodności wpisanego numeru licencji upoważnieni są sędziowie.
Rozdział VI – Zasady rozgrywek
§ 14
Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, jedno jako gospodarz
drugie jako gość.
W rozgrywkach lig seniorów na danym szczeblu rozgrywek może brać udział tylko jedna
drużyna tego samego klubu.
§ 15
Mecze mistrzowskie punktuje się następująco:
- za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt;
- za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), przyznaje się 1 pkt (jeden).
- za spotkanie przegrane - 0 pkt (zero).
Wydział Gier może wyrazić zgodę na rozegranie po raz drugi zawodów na tym samym
boisku tylko w uzasadnionym przypadku i na podstawie umowy pomiędzy klubami.
§ 16
1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo Klasy Okręgowej uprawnione są
bez konieczności stwierdzenia kontuzji do wymiany siedmiu zawodników przez cały

2.

3.
4.
5.

okres trwania zawodów /3 w pierwszej połowie – 4 w drugiej, zmiana w przerwie
liczona jest do pierwszej połowy – do gwizdka rozpoczynającego drugą połowę\.
Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie obu drużyn zobowiązani są do wręczenia
sędziemu zawodów wypełnionego drukowanymi literami protokołu z wypisanymi
nazwiskami i imionami zawodników wyznaczonych do udziału w grze oraz oświadczenie
o posiadaniu ważnych badań lekarskich zawodników. Zawodnicy nie podpisują
sprawozdań. Za wiarygodność wypisanych w protokole zawodników odpowiedzialni są
kierownicy lub kapitanowie drużyn co potwierdzają własnoręcznymi i czytelnymi
podpisami w protokole. Należy wpisać przy nazwisku kapitana KPT, bramkarza BR
oraz w celach statystycznych przy nazwisku młodzieżowca M.
Do sprawozdania można wpisać maksymalnie 7 zawodników rezerwowych tylko przed
zawodami.
Zmiana zawodnika musi być wpisana na kartce zmian – imię i nazwisko, nr zawodnika,
czas zmiany oraz fakt ten musi być zgłoszony sędziemu.
Wymieniony zawodnik nie może być ponownie wprowadzony do gry.
Kluby będące gospodarzem zawodów zobowiązane są zapewnić 3 egzemplarze
załączników sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników
ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami oraz zmiany zawodników, kierownicy drużyn
zdobywców bramek dla swego zespołu. Kierownicy drużyn kwitują odbiór wypełnionych
załączników własnoręcznym podpisem, bez względu na to czy wnoszą zastrzeżenia, czy
też nie. W sprawozdania z zawodów, oddzielnych dla gospodarzy i gości zaopatrują się
drużyny we własnym zakresie /do pobrania na stronie internetowej BOZPN/.
§ 17

1. Zawody rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez Wydział Gier BOZPN
i podanych do wiadomości zainteresowanych klubów w oficjalnym terminarzu,
wszelkie zmiany powinny być ogłoszone w komunikacie. Każda drużyna zobowiązana
jest powiadomić Wydział Gier, przeciwnika oraz Wydział Sędziowski o terminie i
miejscu rozegrania zawodów przed rozgrywkami lub w przypadku zmian w trakcie
rozgrywek na 14 dni przed zawodami /decyduje data otrzymania powiadomienia\.
2. Termin sobota/niedziela, traktuje się jako jeden termin. Wyjątek stanowi sobotaniedziela wielkanocna zawody są rozgrywane obligatoryjnie w sobotę wielkanocną a
gospodarz ma prawo wyznaczenie godziny ich rozpoczęcia w przedziale czasowym
między godziną 11 oo a 13 oo.
3. Skrócenie 14 dniowego okresu może nastąpić na wniosek jednej z drużyn za zgodą
przeciwnika oraz Wydziału Gier – po dokonaniu opłaty regulaminowej 50,- zł.
4. Mecze rozgrywane w soboty i niedziele, winny odbywać się o godzinie wyznaczonej
terminarzem. W przypadku zmian, nie wcześniej niż o godz. 11 oo. W wyjątkowych
przypadkach zawody mogą być przełożone na inny termin niż wynika to
z terminarza rozgrywek z urzędu lub na uzasadniony wniosek klubu gospodarza
zawodów przez Wydział Gier BOZPN.
5. Klub nie będący gospodarzem zawodów który występuje do Wydziału Gier o zmianę
terminu meczu,powinien zaproponować inny uzgodniony na piśmie termin spotkania.
Prośba w tej sprawie winna wpłynąć na 14 dni przed datą wyznaczoną w terminarzu i
musi zawierać zgodę przeciwnika.
6. Jeżeli rozgrywki przypadają na roboczy dzień tygodnia, to zawody nie mogą się
rozpocząć się wcześniej niż o godz. 15 3o, chyba że na wcześniejszą porę zawodów
wyrażą zgodę obie drużyny.
7. Nowy termin zawodów musi być wyznaczony jako termin poprzedzający ostatnią
kolejkę rozgrywek i w zasadzie nie późniejszy niż 14 dni po terminie ustalonym

w terminarzu.
8. W ostatniej kolejce sezonu, obowiązują terminy wyznaczone przez Wydział Gier
BOZPN. Terminy te mogą być wyjątkowo zmienione (rozegrane wcześniej), tylko
między drużynami, którym teoretycznie nie grozi spadek albo których awans jest
przesądzony.
9. W żadnym przypadku zmieniony termin spotkania nie może przypadać po zakończeniu
rozgrywek (mistrzowskich).
§ 18
Każda drużyna wyjeżdża na zawody na własny koszt.
§ 19
a) Jeżeli z przyczyn niezależnych od obu drużyn spotkanie nie dojdzie do skutku lub
zostanie przerwane przez sędziego przed upływem przepisowego czasu gry i nie
zostanie ukończone, Wydział Gier BOZPN zarządzi powtórzenie całego spotkania lub
jego dokończenie w wyznaczonym przez Wydział terminie, na zasadach określonych
w §.21.
b) W innych przypadkach Wydział Gier BOZPN zweryfikuje zawody walkowerem na
niekorzyść drużyny, z winy której zawody nie odbyły się lub zostały przerwane i nałoży
sankcje określone w Regulaminie PZPN.
c) W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego,
sądowego lub związkowego Wydział Gier BOZPN może podjąć decyzję o zmianie
terminu zawodu piłkarskich lub uznania ich za nie odbyte bez przyznania punktów
(ogłosić zakaz gry).
§ 20
W przypadku wycofania drużyny z mistrzostw lub skreślenia jej z udziału w rozgrywka
zastosowane będą następujące zasady:
a) pozostałe do rozegrania zawody zostaną zweryfikowane jako walkower 3:0 dla
przeciwników, o ile drużyna wycofana z rozgrywek lub skreślona, rozegrała
przynajmniej 50% spotkań w ciągu całego sezonu rozgrywkowego, w tym zawodów
zweryfikowanych walkowerem,
b) anulowane zostają zawody (pkt. i bramki), jeżeli drużyna wycofana lub skreślona,
rozegra mniej niż 50% spotkań w ciągu całego sezonu rozgrywkowego,
c) klub, którego drużyna zostanie wycofana lub skreślona z rozgrywek zostaje ukarany
karą pieniężną, określoną w Tabeli Opłat z dnia 05.07.2016 r.
d) drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich
zrezygnuje z dalszego uczestnictwa musi być przesunięta w następnym cyklu
rozgrywek (sezonie) o dwie klasy rozgrywkowe niżej,
e) drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań,
zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i niezależnie od sankcji
finansowych, zdegradowana
o dwie klasy niżej, bez względu na ilość zdobytych
punktów.
§ 21
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem
regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od

2.

3.

4.

5.

organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to
należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie
zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie.
Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest
Wydział Gier BOZPN. Jeżeli zawody zostaną przerwane w drugiej połowie spotkania
Wydział Gier może, za zgodą stron, zweryfikować je zgodnie z wynikiem uzyskanym na
boisku.
Za prowadzenie zawodów powtórzonych w całości lub niedokończonych, koszty ponosi
organizator (gospodarz) w pełnej wysokości, natomiast koszty zawodów dokańczanych
(tylko koszty przejazdu) ponosi również organizator zawodów (gospodarz) według
stawek ustalonych przez Zarząd BOZPN – obecnie 0,50 zł za 1 km dla każdego
z sędziów.
W przypadku podjęcia przez właściwe organy związku decyzji o rozegraniu w nowym
terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane pierwotnie w wyznaczonym
terminie z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych
w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.
W przypadku podjęcia przez Wydział Gier BOZPN decyzji o dokończeniu zawodów
przerwanych przed upływem regulaminowego czasy gry obowiązują następujące
zasady:
a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów,
z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów;
b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych
z uwzględnieniem wykluczeń w zawodach przerwanych;
c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry
w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:
 którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku
z otrzymaniem czerwonej kartki lub w wyniku zmiany,
 którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikami klubu, w którego
barwach występują w chwili dokańczania zawodów,
 którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji
z powodu ilości żółtych kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub
z innych przyczyn;
d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał
ilości kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego
nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć
tej kary w dokończanych zawodach. Na poczet kary dyskwalifikacji określonych
ilością meczy nie zalicza się zawodów nie rozgrywanych z różnych przyczyn (np.
odwołanie zawodów, zweryfikowanie zawodów walkowerem bez ich rozegrania).
§ 22
Wszelka działalność klubu i jego kibiców na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką
sportową i rzucającą cień na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie
rozgrywek o mistrzostwo
Klasy Okręgowej, przypadki braku sportowej postawy,
ambicji i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku oraz w innym nie uzasadnionym
spadku formy zawodników – może spowodować podjęcie przez Wydział Gier
następującej decyzji:
a) pozbawienie drużyny zdobytych punktów i bramek w tych zawodach,
b) nakazanie powtórzenia rozegrania meczu mistrzowskiego na neutralnym boisku,
c) wprowadzenie minusowych punktów w ilości od jednego do sześciu w bieżącym
sezonie lub od nowego sezonu rozgrywkowego.

§ 23
1. W przypadku awarii własnego środka lokomocji, który może spowodować opóźnienie
stawienia się drużyny na wyznaczone zawody, kierownictwo tej drużyny powinno
zawiadomić o tym sędziego wyznaczonego do prowadzenia zawodów przez swego
przedstawiciela w czasie do 15 min. od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zawodów.
Jeżeli opóźniona drużyna stawi się na boisko przygotowane do rozpoczęcia gry w ciągu
15 min. (najpóźniej 30 min. po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia zawodów), to sędzia
i gospodarze obowiązani są czekać i przystąpić do rozegrania zawodów. Spóźnienie
takie musi być udowodnione awarią środka transportu, który przewoził drużynę na
zawody, lub zdarzeniem losowym.
2. Drużyna, która z własnej winy nie stawi się do zawodów lub spóźni się więcej niż 15
min. i w tym czasie nie powiadomi sędziego zawodów przez swego przedstawiciela,
przegrywa zawody walkowerem.
Rozdział VII – Obowiązki gospodarza zawodów
§ 24
Zawody organizują Kluby lub sekcje piłki nożnej klubu będącego gospodarzem zawodów
(w terminarzu wymienieni na pierwszym miejscu).
§ 25
1. Kluby organizujące zawody, zobowiązane są do spełnienia wymogów ustawowych
dotyczących organizacji imprez sportowych, oraz przepisów PZPN.
2. Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zakończeniu zawodów,
odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem spotkania.
3. Klub organizujący zawody, zobowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków
na stadionie oraz płycie boiska.
4. Każdy klub odpowiedzialny jest za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli,
trenerów, zawodników, kibiców i pracowników, zapewnienia odpowiedniej liczby
porządkowych, wyróżniających się opaskami na lewym przedramieniu o wyraźnych
numerach lub w kamizelkach służby porządkowej.
5. Zapewnienia odpowiedniego dojścia, jak również opuszczenia widowni.
6. Zapewnienia fachowej informacji (spiker zawodów).
7. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu,
może
przebywać najwyżej 6 osób, a mianowicie: kierownik drużyny, trener, jego
asystent, lekarz, masażysta i inne osoby wpisane do sprawozdania przed zawodami.
Obowiązek kontroli osób przebywających na miejscach wydzielonych spoczywa na
sędziach prowadzących zawody.
8. Zawodnik usunięty przez sędziego z boiska, nie może przebywać na ławce
rezerwowych.
9. Przestrzegania zakazu wywieszania wokół boiska flag i haseł o treści obelżywej
i prowokacyjnej oraz eliminowanie z widowni osób używających wulgarnych słów.
10. Oznaczenie punktu sanitarnego.
11. Zabezpieczenie fachowej pomocy lekarskiej (uprawnionej pielęgniarki lub
pielęgniarza).
12. Gospodarze zawodów mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym noszy,

przenośnej apteczki i koców.
13. Gospodarze zawodów są zobowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli
zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.
14. Ponadto klub będący gospodarzem zawodów powinien spełniać wszystkie wymogi
zawarte w przepisach PZPN w ramach przyznanej przez Śląski ZPN licencji.
Rozdział VIII – Sprawy Dyscyplinarne
§ 26
Klub ukarany zawieszeniem lub dyskwalifikacją nie może brać udziału w zawodach
mistrzowskich. Wyjątek stanowi zawieszenie za należności finansowe.
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy stosuje się
kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN z dnia 19.04.2013r z późniejszymi
zmianami.
2. Kary przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN można wymierzyć
kierownictwom drużyn przyjezdnych za niewłaściwe zachowanie się ich kibiców na
stadionie przeciwnika przed meczem, w czasie gry i po zawodach, w wyniku czego
doszło do poważnych zakłóceń porządku.
3. Zawodnik który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie [żółtą kartkę],
zostanie automatycznie ukarany:
- przy trzecim napomnieniu
- kara pieniężna.
- przy czwartym napomnieniu
- kara dyskwalifikacji 1 mecz.
- przy szóstym napomnieniu
- kara pieniężna.
- przy ósmym napomnieniu
- kara dyskwalifikacji 1 mecz.
- przy dziewiątym napomnieniu
- kara pieniężna.
- przy dwunastym napomnieniu
- kara dyskwalifikacji 2 mecze.
- przy kolejnych co 4 napomnieniach
- kara dyskwalifikacji 2 mecze.
4. Kluby posiadające drużyny w różnych klasach rozgrywkowych, zobowiązane są
prowadzić na podstawie załączników z zawodów ewidencję żółtych i czerwonych
kartek, oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej:
a) kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach
mistrzowskich musi być wykonana w tej klasie rozgrywek, w której została
wymierzona lub w tej klasie do
której drużyna awansowała bądź została
zdegradowana. Do czasu wykonania tej kary
zawodnik nie może uczestniczyć
w rozgrywkach mistrzowskich tej klasy,
b) kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach
pucharowych musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu jej wykonania
zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych rozgrywkach pucharowych,
c) w przypadku dyskwalifikacji czasowej lub na stałe, zawodnik nie może uczestniczyć
w żadnych zawodach piłkarskich, ani pełnić jakiejkolwiek funkcji związanych
z działalnością w piłce nożnej,
d) zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występować w zawodach w których
otrzymał karę (mistrzowskich albo pucharowych) do czasu wpłacenia orzeczonej
kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki.
5. Klub zobowiązany jest do natychmiastowego przesłania kserokopii dowodu wpłaty za
żółte kartki dokonywanych poza kasą BOZPN.
6. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich dokończenia otrzymane przez
zawodników żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar.
7. Zawody które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower bierze się pod uwagę
przy zaliczaniu na poczet kar.

8. Zawody zweryfikowane jako walkower z powodu niestawienia się drużyny na zawody
(nierozegrane) nie są zaliczane na poczet kar zawodników.
9. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów, działaczy.
10. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów, działaczy.
Wydział Dyscypliny może orzec karę za przewinienie związane z grą w przypadku, jeżeli
zawodnik dopuścił się szczególnie ciężkiego czynu podlegającego karze wykluczenia z gry
[czerwona kartka], który nie został dostrzeżony przez sędziego. Podstawą rozstrzygnięcia
organu dyscyplinarnego może być pisemne sprawozdanie obserwatora lub delegata, zapis
wideo, załącznik do sprawozdania.
Rozdział IX – Awans i spadek
§ 27
1. Drużyna, która w Klasie Okręgowej zajmie l miejsce w tabeli, automatycznie awansuje
do IV ligi.
2. W rozgrywkach, kolejność w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów.
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu
decydują:
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b) przy równej ilości punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c) przy dalszej równości, wg obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na
wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi
i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu rozgrywek,
e) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu
f) przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są zespoły
zajmujące
pierwsze i drugie miejsce w tabeli, a także zespoły których kolejność
decyduje o spadku, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b, c,d,e.
Jeżeli one nie rozstrzygną kolejności, zarządza się spotkania barażowe na
neutralnym boisku, wyznaczonym przez WG BOZPN.
3. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą
spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno
zasadami podanymi w ust. 1 pkt. a, b, c, d oraz e.
4. Drużyna, która zajmie ostatnie
miejsce w tabeli, spada do klasy niższej
i w przyszłym sezonie rozgrywać będzie zawody w klasie ,A" w macierzystym
Podokręgu.
5. Drużyna lub drużyny które po I rundzie sezonu wycofają się z rozgrywek zostanie
(zostaną) przesunięte w tabeli rozgrywek na ostatnie miejsca bez względu na ilość
zdobytych punktów.
6. W nowym sezonie rozgrywkowym 2019/2020 nastąpi reorganizacja rozgrywek lig
okręgowych. Ligę Okręgową Gr. 5 będą tworzyć Podokręgi: Bielsko-Biała i Tychy.
Gr. 6 będą tworzyć Podokręgi: Skoczów i Żywiec.

Rozdział X – Protesty i odwołania
§ 28
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klub, który uważa, że został złamany regulamin na skutek naruszenia przepisów przez
sędziego lub innych okoliczności, ma prawo wnieść protest do organu prowadzącego
rozgrywki w terminie 72 godz. po zawodach i po wpłaceniu kaucji, określonej
w aktualnej Tabeli Opłat – potwierdzenie wpłaty w załączeniu.
Dla Klasy Okręgowej, I Instancją jest Wydział Gier i Wydział Dyscypliny BOZPN,
a II Komisja Odwoławcza Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach.
Rozpatrzenie odwołania przez ZKO uzależnione jest od wpłacenia kaucji w terminie
3 dni od otrzymania orzeczenia I instancji – potwierdzenie wpłaty. Zwrot kaucji
następuje tylko w przypadku uwzględnienia odwołania w całości.
Odpis odwołania do II instancji, należy przesłać do I instancji.
W przypadku nie rozstrzygnięcia zastrzeżenia lub protestu I instancji w ciągu 21 dni
stronie zainteresowanej służy prawo wniesienia skargi na bezczynność organu
I instancji składane bezpośrednio do II instancji.
W przypadku nie uwzględnienia protestu lub odwołania kaucja przepada, zaś
w przypadku uwzględnienia protestu kaucja w całości podlega zwrotowi.
Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu z wyjątkiem
trybu kasacyjnego do Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN w sytuacji
naruszenia prawa związkowego.
Protesty i odwołania bez potwierdzenia wpłaty kaucji, nie będą rozpatrywane.
Wyniki protestów i odwołań, winne być przesłane zainteresowanemu klubowi WGiD
BOZPN.
Rozdział XI – Postanowienia końcowe
§ 29

1. Klub nie dotrzymujący terminów zapłaty zobowiązań finansowych wobec BOZPN, na
podstawie decyzji Wydziału Gier może zostać zawieszony w prawach członka do czasu
uiszczenia zobowiązania.
2. Klub, na który nałożono karę zawieszenia w prawach członkowskich za należności
finansowe, ma obowiązek rozgrywania zawodów mistrzowskich, traci jednak zdobyte
punkty i bramki. Rozegrane w czasie zawieszenia spotkania mistrzowskie weryfikuje
jako walkower na niekorzyść zawieszonego klubu, natomiast przeciwnikowi zalicza się
wynik uzyskany na boisku.
3. Decyzję Wydziału Gier lub Wydziału Dyscypliny – dotyczącą odebrania zdobytych
punktów i bramek – należy zamieścić w najbliższym komunikacie BOZPN.
§ 30
1. Nakłada się na wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich
obowiązek dokładnej znajomości:
a) przepisów PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną
b) przepisów gry w piłkę nożną,
c) regulaminu dyscyplinarnego PZPN,
d) niniejszego regulaminu rozgrywek wraz z Tabelą Opłat zatwierdzoną przez Zarząd.
2. Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich, mają obowiązek
zapoznania się z informacjami podawanymi w komunikatach BOZPN zamieszczanych

3.

na stronie internetowej BOZPN (www.bozpn-bielsko.pl), oraz przesyłanych pocztą
e-mail.
Nieznajomość obowiązujących przepisów lub też tłumaczenie się nie zapoznaniem się
z komunikatem, nie stanowi podstawy do uwzględnienia protestów lub odwołań.
§ 31

1. Tabela opłat w sprawie opłat statutowych i wynikających z regulaminu, stanowiąca
załącznik do Regulaminu Rozgrywek jest podstawą do wymierzania kar finansowych.
2. Termin płatności kar finansowych, wynosi 14 dni od daty zamieszczenia komunikatu na
stronie internetowej BOZPN , o ile nie ma podanego terminu zapłaty.
3. Nie opłacenie kary w terminie, powoduje podjęcie przez Wydział Gier decyzji
o okresowym zawieszeniu klubu w prawach członka i konsekwencje określone w & 29.
§ 32
W trakcie trwania rozgrywek nie mogą być wprowadzone żadne zmiany w niniejszym
regulaminie z wyjątkiem zmian wynikających z postanowień PZPN oraz Śl. ZPN.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie wszystkich spraw nie ujętych
w regulaminie, a wynikających z prowadzonych rozgrywek, przysługuje W G i Zarządowi
Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
§ 33
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd BOZPN i obowiązuje na
sezon 2018/2019.
Przewodniczący Wydziału Gier
Janusz Mędrzak

