Kielce, dn. 12.03.2019

UCHWAŁA Nr 174/27/V/2019
Zarządu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach
z dnia 12.03.2019 r. w/s zatwierdzenia Aneksu nr 1
do Regulaminu Rozgrywek ŚZPN na sezon 2018/2019
Zarząd Świętokrzyskiego ZPN na podstawie Art. 46 ust. 8 Statutu ŚZPN
postanawia wprowadzić do Regulaminu Rozgrywek ŚZPN o Mistrzostwo IV
ligi i niższych klas rozgrywkowych w kategorii seniorów oraz młodzieżowych
na sezon 2018/2019 Aneks nr 1:
§ 9 ust. 16 dotychczasowe brzmienie:
16.Czas trwania zawodów oraz wymiana zawodników wynosi:
- w IV lidze, Klasie „O”, „A” i „B” seniorów 2 x 45 min. z 15 min przerwą i wymianą
po 5 zawodników,
- w klasie junior starszy (A 1 i A2 ) 2 x 45 min. z 15 min. przerwą i wymianą po 7
zawodników,
- w klasie junior młodszy (B1 i B2) 2 x 40 min. z 15 min z przerwą i wymianą po 7
zawodników,
- w klasie trampkarz starszy (C1) 2 x 35 min. z 15 min przerwą, obowiązują zmiany
powrotne;
- w klasie trampkarz młodszy (C2) 2x 35 min. z 15 min przerwą, obowiązują zmiany
powrotne;
- w klasie młodzik starszy i młodszy 2 x 30 min. z 15 min przerwą, obowiązują zmiany
powrotne (mogą grać dziewczęta max. 2).
Drużyny seniorów biorące udział w meczach mistrzowskich w ramach rozgrywek
prowadzonych na szczeblu Związku są uprawnione do wymiany 5 zawodników. Wejście
zawodnika rezerwowego na boisko może mieć miejsce przy linii środkowej,
w czasie przerwy w grze. Zmiany zawodników należy zgłaszać u sędziego asystenta
z czerwoną chorągiewką wręczając mu kartkę z nazwiskiem i numerem zawodnika
schodzącego i wchodzącego, minutę, w której następuje zmiana oraz nazwę drużyny.
Obowiązek zabezpieczenia kartek na zmianę należy do kierownika drużyny.
Każdy zawodnik wymieniony w trakcie zawodów nie ma prawa powrotu do gry
(nie dotyczy rozgrywek w kategoriach trampkarzy, młodzików, orlików i żaków).
Seniorzy oraz juniorzy grają w dowolnym obuwiu piłkarskim (wkręty lub „lanki”)
z ochraniaczami na golenie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim zweryfikowanym
do danej lub wyższej klasy rozgrywkowej.
Trampkarze grają w obuwiu miękkim piłkarskim (tzw. „lanki”) z ochraniaczami na golenie
na pełnowymiarowym boisku piłkarskim zweryfikowanym do danej lub wyższej klasy
rozgrywkowej. Kary czasowe: pierwsza – 2 minuty, druga 2 – minuty, a kolejna
wykluczenie do końca meczu (drużyna gra w osłabieniu).
Młodzicy grają po 9 zawodników w tym bramkarz, w obuwiu miękkim (tzw. „lanki”)
z ochraniaczami na golenie na pełnowymiarowym boisku z zaznaczeniem, że gra odbywa
się
od pola karnego do pola karnego tj. 50-68m szerokość i ok. 70-73 m długość (w zależności
od wymiarów boiska). Obowiązują bramki o wymiarach 5m szerokość na 2m wysokość

ustawione na 16-stce, pole karne 18,32m x 9m, rzut karny 9m od bramki, rzut rożny wg
przepisów PZPN (punkt środkowy pomiędzy linią boczną, a linią pola karnego – około
26 m) piłka Nr 4, Kary czasowe: pierwsza – 2 minuty, druga 2 – minuty, a kolejna
wykluczenie do końca meczu (drużyna gra w osłabieniu). Obowiązuje przepis
o spalonym zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną PZPN.

§ 9 ust. 16 otrzymuje nowe brzmienie:
16.Czas trwania zawodów oraz wymiana zawodników wynosi:
- w IV lidze, Klasie „O”, „A” i „B” seniorów 2 x 45 min. z 15 min przerwą i wymianą
po 5 zawodników,
- w klasie junior starszy (A 1 i A2 ) 2 x 45 min. z 15 min. przerwą i wymianą po 7
zawodników,
- w klasie junior młodszy (B1 i B2) 2 x 45 min. z 15 min z przerwą i wymianą po 7
zawodników,
- w klasie trampkarz starszy (C1) 2 x 40 min. z 15 min przerwą, obowiązują zmiany
powrotne;
- w klasie trampkarz młodszy (C2) 2x 40 min. z 15 min przerwą, obowiązują zmiany
powrotne;
- w klasie młodzik starszy i młodszy 2 x 30 min. z 15 min przerwą, obowiązują zmiany
powrotne (mogą grać dziewczęta max. 2).
Drużyny seniorów biorące udział w meczach mistrzowskich w ramach rozgrywek
prowadzonych na szczeblu Związku są uprawnione do wymiany 5 zawodników. Wejście
zawodnika rezerwowego na boisko może mieć miejsce przy linii środkowej,
w czasie przerwy w grze. Zmiany zawodników należy zgłaszać u sędziego asystenta
z czerwoną chorągiewką wręczając mu kartkę z nazwiskiem i numerem zawodnika
schodzącego i wchodzącego, minutę, w której następuje zmiana oraz nazwę drużyny.
Obowiązek zabezpieczenia kartek na zmianę należy do kierownika drużyny.
Każdy zawodnik wymieniony w trakcie zawodów nie ma prawa powrotu do gry
(nie dotyczy rozgrywek w kategoriach trampkarzy, młodzików, orlików i żaków).
Seniorzy oraz juniorzy grają w dowolnym obuwiu piłkarskim (wkręty lub „lanki”)
z ochraniaczami na golenie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim zweryfikowanym
do danej lub wyższej klasy rozgrywkowej.
Trampkarze grają w obuwiu miękkim piłkarskim (tzw. „lanki”) z ochraniaczami na golenie
na pełnowymiarowym boisku piłkarskim zweryfikowanym do danej lub wyższej klasy
rozgrywkowej. Obowiązują indywidualne kary zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną
PZPN (żółte i czerwone kartki).
Młodzicy grają po 9 zawodników w tym bramkarz, w obuwiu miękkim (tzw. „lanki”)
z ochraniaczami na golenie na pełnowymiarowym boisku z zaznaczeniem, że gra odbywa
się
od pola karnego do pola karnego tj. 50-68m szerokość i ok. 70-73 m długość (w zależności
od wymiarów boiska). Obowiązują bramki o wymiarach 5m szerokość na 2m wysokość
ustawione na 16-stce, pole karne 18,32m x 9m, rzut karny 9m od bramki, rzut rożny wg
przepisów PZPN (punkt środkowy pomiędzy linią boczną, a linią pola karnego – około
26 m) piłka Nr 4, Kary czasowe: pierwsza – 2 minuty, druga 2 – minuty, a kolejna
wykluczenie do końca meczu (drużyna gra w osłabieniu). Obowiązuje przepis
o spalonym zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną PZPN.

§ 19 ust. 8 dotychczasowe brzmienie:
Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę)
zostanie automatycznie ukarany w rozgrywkach Świętokrzyskiej Ligi i Klas Okręgowych
Juniorów Starszych i Młodszych w sposób następujący:
a. przy czwartym napomnieniu żółtą kartką - jeden mecz dyskwalifikacji
b. przy ósmym napomnieniu żółtą kartką - jeden mecz dyskwalifikacji
c. przy dwunastym napomnieniu żółtą kartką – dwa mecze dyskwalifikacji
d. przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką (czyli 16, 20 itd.) - kara
dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów

§ 19 ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie:
Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę)
zostanie automatycznie ukarany w rozgrywkach Świętokrzyskiej Ligi i Klas Okręgowych
Juniorów Starszych i Młodszych oraz Trampkarzy Starszych i Młodszych w sposób
następujący:
a. przy czwartym napomnieniu żółtą kartką - jeden mecz dyskwalifikacji
b. przy ósmym napomnieniu żółtą kartką - jeden mecz dyskwalifikacji
c. przy dwunastym napomnieniu żółtą kartką – dwa mecze dyskwalifikacji
d. przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką (czyli 16, 20 itd.) - kara
dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów

Podstawą prawną do powyższych zmian w Regulaminie Rozgrywek ŚZPN jest
Uchwała nr I/14 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie
wprowadzenia zmian do systemu Unifikacji organizacji współzawodnictwa
i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej zatwierdzonego Uchwałą Zarządu
PZPN nr V/95 z dnia 24 maja 2016 roku dot. przyjęcia systemu Unifikacji
organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej
z obowiązkiem wprowadzenia przez Wojewódzkie ZPN we wszystkich
regulaminach rozgrywek począwszy od rundy wiosennej sezonu 2018/2019.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za Zarząd ŚZPN w Kielcach
Prezes Mirosław Malinowski

