Żywiec, 31-07-2019

Komunikat Komisji Gier i Dyscypliny Nr 36/2019
Do dnia 10-08-2019 zobowiązuje się kluby, do przesłania na adres
Śląskiego Związku Piłki Nożnej e-mail: irena.wachowiak@slzpn.katowice.pl
deklaracji dotyczącej ilości meczów w rundzie jesiennej 2019/2020.
(Formularz do wykazania liczby meczów załączony w komunikacie)
Puchar Polski
W zawodach o Puchar Polski mogą brać udział jedynie zawodnicy potwierdzeni do danego
klubu na zasadach określonych w Regulaminie Ramowym rozgrywek w piłkę nożną Śl. ZPN.
Zawodnicy muszą być zarejestrowani w systemie extranet na sezon 2019/2020.
III runda – 04-09-2019 g.17:00
Półfinały – 25-09-2019 g.17:00
Finał – 11-11-2019 g.13:00
II runda Puchar Polski
LKS Grapa Trzebinia - TS Metal Węgierska Górka 10-08-2019 g.17:00
LKS Soła Rajcza - TS Koszarawa Żywiec 15-08-2019 g.15:00
TS Soła Żywiec - GKS Radziechowy Wieprz 04-08-2019 g.11:00
LKS Bory Pietrzykowice - TS Czarni Góral Żywiec 15-08-2019 g.14:00
LKS Juszczyna - LKS Metal WG Skałka Żabnica 15-08-2019 g.11:00
LKS Jezioro Żywieckie Zarzecze - wolny los
LKS Podhalanka Milówka - wolny los
LKS Pewel Ślemieńska - wolny los
Wydział Gier
LKS Podhalanka Milówka w rozgrywkach juniorów
przekłada następujące mecze:
z dnia 24 08 na dzień 25 08 g.12:00
z dnia 07 09 na dzień 08 09 g.12:00
z dnia 28 09 na dzień 29 09 g.12:00
TS Metal Węgierska Górka w rozgrywkach juniorów i trampkarzy
przekłada mecze z dnia 14/15 września. Termin do ustalenia.
Mecz A klasy pomiędzy
TS Metal Węgierska Górka – LKS Babia Góra Koszarawa
zostaje przełożony. Termin do ustalenia.

Rozgrywki seniorskie
Każdy klub musi posiadać podpisaną przez zawodnika deklarację gry amatora
na sezon 2019/2020. Przy rejestracji zawodników klub musi posiadać wypełnione oświadczenie
o zdeponowaniu w klubie podpisanych deklaracji gry amatora na bieżący sezon.
Regulamin ramowy (wyciąg z regulaminu)
§ 29
1. Zawodnicy wpisani do protokołu zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie.
2. Zawodnicy którzy nie ukończyli 23. roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia
lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy
czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez:
1) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego
certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny
sportowej.
4. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23. rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub
pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do złożenia w klubie, każdorazowo w nowym
sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych
uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.
5. Niezależnie od postanowień ust. 3, klub III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych może
zobowiązać zawodnika amatora do złożenia orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie
medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we
współzawodnictwie sportowym.
§ 47
1. Zawodnicy uprawiający piłkę nożną mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem są
obowiązani:
1) poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego zgłoszenia
do klubu,
2) przeprowadzać okresowe badania lekarskie, których wyniki są odnotowywane w karcie
badań lekarskich.
2. Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie
dłuższych niż 12-miesiecznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia
badań.
3. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie
pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich.
4. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym jest obowiązany do uzyskania
orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym
współzawodnictwie.
5. Gospodarze spotkań piłki nożnej są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego
meczu przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:
1) lekarza lub ratownika medycznego – na zawodach III ligi;
2) lekarza, ratownik medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie
udzielania pierwszej pomocy medycznej, w tym legitymującej się ukończeniem kursu
opieki przedmedycznej – w pozostałych klasach rozgrywkowych.
6. Gospodarze spotkań piłki nożnej mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym
przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej.
7. Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej.
8. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust. 7 spoczywa na klubie, który
zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych przez drużynę tego klubu.
9. Odpowiednio, obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust. 7 spoczywa na
właściwym Związku Piłki Nożnej, który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych
przez reprezentację tego Związku.
10. PZPN i związki nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po
zawodach organizowanych przez kluby.

