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Śląski Związek Piłki Nożnej           Katowice, 01.07.2014r 
              Podokręg Katowice 
                 ul. Francuska 32 
        40 – 028 KATOWICE 
 
 
 
 

R E G U L A M I N 
rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo WOJEWÓDZKIEJ I 

OKRĘGOWEJ LIGI TRAMPKARZY MŁODSZYCH`2001 (C2)  
w sezonie 2014/2015 

 

§ 1 
Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: 

-  Przepisy gry w piłkę nożną; 

-  Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 03 i 07.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami); 

-  Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 14.07.2006 r. w sprawie statusu zawodników, występujących w polskich klubach piłkarskich oraz 

zasad zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami); 

-  Uchwałę nr VIII/121 z dnia 16.06.2011 r. Zarządu PZPN w sprawie zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za 

wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie 

zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej; 

-  Uchwałę nr 8/52 z dnia 12.07.2002 r. Zarządu PZPN dotyczącą opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego za zawodników 

pomiędzy 23, a 28 rokiem życia (tekst jednolity); 

-  Regulamin Dyscyplinarny PZPN – z dnia 27.05.2014 r.  

-  Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 r.; 

- Uchwałę nr II/12 Zarządu PZPN z dnia 19.05.2002 r. regulującej stosunki pomiędzy zawodnikiem profesjonalnym, a klubem 

sportowym (z późniejszymi zmianami); 

- Uchwałę nr III/21 Zarządu PZPN z dnia 26.07.2002 regulującej stosunki pomiędzy zawodnikiem o statusie amatora, a klubem 

sportowym (z późniejszymi zmianami); 

-  Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 06.05.2009 r. w sprawie licencji trenerskich; 

- Uchwałę nr V/67 z dnia 12 i 13.04.2008 r. Zarządu PZPN w sprawie rozgrywania meczów na boiskach posiadających sztuczną 

murawę; 

- Uchwała nr 180/19/11 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dn. 21.06.2011 r. normująca i ujednolicająca kary pieniężne za 

popełnione wykroczenia dyscyplinarne. 
 

§ 2 
Rozgrywki o mistrzostwo trampkarzy prowadzi Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach Podokręg  
Katowice za pośrednictwem swych organów wykonawczych, dyscyplinarnych i jurysdykcyjnych. 

 

Adres :       ul. Francuska 32 
 40-028 KATOWICE 
tel. (0-32)  255-49-66 
fax: (0-32) 255-49-66 

 

Konto:  PKO BP III Oddział Katowice 
   91 1020 2313 0000 3102 0149 1034 

 

§ 3 
Rozgrywki o mistrzostwo Wojewódzkiej i Okręgowej Ligi Trampkarzy Młodszych w sezonie 2014/2015 runda jesienna  
i wiosenna mają na celu wyłonienie w lidze wojewódzkiej mistrza i awans do II ligi wojewódzkiej a w okręgowych 
rozgrywkach awanse z 1 ligi do 3 wojewódzkiej, z 2 ligi do pierwszej ligi i analogicznie drużyny spadkowe w kierunku 
odwrotnym według schematu: 
3 liga  wojewódzka  trampkarz starszy 2001/2002 (C2)   –  1 miejsce  awans do braży o 2  ligę  wojewódzką. 

                –  7,8  miejsce spadek do 1 ligi okręgowej w zależności od 
                    przynależności podokręgu ( katowice, sosnowiec). 

1 liga  okręgowa  trampkarz starszy 2001/2002 (C2)  –  1 miejsce  awans do  3  ligi  wojewódzkiej. 
                –  7,8  miejsce spadek do 2 ligi okręgowej  
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2 liga  okręgowa  trampkarz starszy  2001/2002 (C2)  –  1 miejsce  w grupie awans do  1  ligi okręgowej. 
Rozgrywki w sezonie 2014/2015 prowadzone będą w systemie: dwie rundy jesienią 2014 i dwie rundy wioną 2015 

 

§ 4 
1.  W rozgrywkach o mistrzostwo sezonu 2014/2015 mogą brać udział  zawodnicy dla rocznika 2001 i 2002. 

/Zawodnicy winni posiadać pisemną zgoda rodziców /deklarację gry   amatora/ potwierdzenie i uprawnienie do 
reprezentowania barw klubowych w sezonie 2014/2015. 

    2.  Uprawnienie do gry może otrzymać jedynie zawodnik uprzednio potwierdzony dla danego klubu przez właściwy ZPN. 
3. Podstawowe listy potwierdzonych zawodników należy przesłać do Wydziału Gier Śl. ZPN Podokręg Katowice w celu 

uprawnienia w terminie do dnia pierwszego meczu. 
4. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie. 
5. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem stwierdzenia  

    ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6 miesięcy. 
 

§ 5 
Wystawienie do drużyny zawodnika nieuprawnionego powoduje utratę punktów walkowerem. 

 

§ 6 
Czas trwania zawodów wynosi  2 x 40 minut z 15 minutową przerwą. 
 

§ 7 
1. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić 7 zawodników bez prawa powrotu do gry.  
2. Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane przez obie drużyny i zwrócone do sędziego i jeżeli zawody nie 

zostały jeszcze rozpoczęte, mają zastosowanie następujące instrukcje: 
a) Jeżeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodników nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów z jakiejkolwiek przyczyny, to może 

być zastąpiony przez jednego z zawodników rezerwowych. Takie zastąpienie nie pomniejszy ilość rezerwowych. 
b) Jeżeli jakikolwiek z 7 zawodników rezerwowych nie może wejść na boisko z jakiejkolwiek przyczyny, to nie może być 

zastąpiony, co oznacza że ilość zawodników rezerwowych zostaje pomniejszona. 
c) Jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach z jakiejkolwiek przyczyny, to następny 

bramkarz nie wpisany uprzednio do sprawozdania może go zastąpić. 
 

§ 8 
1. Zawodnicy rozpoczynający grę muszą mieć ponumerowane koszulki. 
2. Zawodnicy rezerwowi mają na koszulkach numery kolejne, zgodnie z zapisem do protokołu. 
3. Numery o długości min. 30 centymetrów powinny być wykonane w kolorze kontrastującym z kolorem  

     koszulki tak, aby ich widoczność była możliwa nawet z dalszej odległości. 
4. Nie przestrzeganie tego przepisu rodzi odpowiedzialność dyscyplinarną. 

 

§ 9 
1. Każdy z zawodników obowiązany jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający tożsamość  

     oraz aktualną kartę zdrowia stwierdzającą zdolność do gry jak i kartę zgłoszenia zawodnika do danego  
klubu potwierdzoną przez Śl. ZPN podokręg  Katowice. Dopuszcza się możliwość udokumentowania tożsamości zawodnika 
wyraźną kserokopią legitymacji szkolnej, potwierdzonej przez W.G. właściwego podokręgu 
a) Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na żądanie sędziego ważny 

dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść 
zastrzeżenie do sprawozdania sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości  
zawodnika biorącego udział w zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być 
wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów, późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane chyba, że dotyczą 
zawodników wchodzących do gry w trakcie zawodów. Zawodnika, który na żądanie sędziego nie przedstawi ważnego 
dokumentu tożsamości traktować należy jako zgłoszonego na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych 
dokumentów i nieuprawnionego do gry w tych zawodach. Karty zgłoszenia zawodników,  którzy na żądanie sędziego  
nie przedstawią ważnego dowodu tożsamości winny zostać zatrzymane i dołączone do sprawdzania sędziowskiego  
ze stosownym opisem dla organu prowadzącego rozgrywki. 

 

2. Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione czytelnie, najlepiej pismem technicznym z wyszczególnieniem:  
nazwisko i imię, numer ewidencyjny, rok urodzenia i numer na koszulce.  
Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołu. 

3.  W odniesieniu do klubów, za niedbałe oraz nieczytelne wypełnienie sprawozdań sędziowskich będą  
     stosowane kary pieniężne. 
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§ 10 
  1. Zawody rozgrywane są w terminach i czasie wyznaczonym przez W.G. Śl. ZPN w oficjalnym terminarzu rozgrywek. 
  2. Gospodarz zawodów o wszelkich zmianach terminu rozegrania zawodów zobowiązany jest powiadomić na piśmie  

( list polecony, faks, lub e-mail potwierdzony ) najpóźniej na 14 dni przed zawodami:   

-  drużynę  gości  -  wydział  gier  prowadzący  rozgrywki  -  kolegium sędziów delegujące sędziów 

3. W wyznaczonym terminarzu  „ sobota – niedziela  są traktowane jako jeden termin, a gospodarz ma prawo do zmiany  

dnia rozgrywania zawodów (sobota na niedzielę i odwrotnie) oraz godziny rozpoczęcia zawodów w przedziale czasowym 

pomiędzy 9:00 a 18:00 przy świetle dziennym i 9:00 a 20:00 przy świetle sztucznym(elektrycznym zatwierdzonym  

w protokole weryfikacji boiska) z uwzględnieniem warunków pogodowych i czasowych  

     4. Na zmianę godziny /przed godziną 9.00/ należy uzyskać zgodę przeciwnika. 
 

§ 12 
Powołanie 3 zawodników do poszczególnych reprezentacji Podokręgu lub Okręgu nie może być powodem  
do przełożenia zawodów na inny termin. 

 

§ 13 
Wszelkie inne zmiany terminów i godzin rozpoczęcia zawodów muszą uprzednio być uzgodnione z przeciwnikiem  
i zgłoszone na piśmie do WG Śl. ZPN Podokręg Katowice z  kopią do Kolegium Sędziowskiego. 

 

§ 14 
W wyjątkowych przypadkach zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu za zgodą WG Śl. ZPN. –  
Podokręg Katowice. 

 

§ 15 
Wydział Gier Śl. ZPN wyznacza jednakowy dla wszystkich drużyn termin i godzinę rozegrania dwóch ostatnich  
kolejek sezonu. Terminy te mogą być zmienione wyjątkowo / rozegrane wcześniej za obopólną zgodą zainteresowanych  
i wydziału gier / od wyznaczonego terminu tylko między drużynami które nie walczą o utrzymanie lub mistrzostwo 
rozgrywek i nie mają wpływu na tabelę .  
W żadnym przypadku zmieniony termin spotkania nie może przypadać po zakończeniu rozgrywek. 

 

§ 16 
Jeżeli z przyczyn niezależnych od obu drużyn spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed 
upływem przepisowego czasu gry i niedokończone WG  Śl. ZPN Podokręg Katowice zarządza powtórzenie całego  
spotkania w nowym terminie. 

 

§ 17 
1. Zawody organizuje sekcja piłki nożnej klubu będącego gospodarzem (w terminarzu wymienieni na pierwszych miejscach). 
2. Kluby będące gospodarzem zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze sprawozdań, na których sędzia zawodów 

wpisze nazwiska zawodników ukaranych czerwonymi kartkami a kierownicy drużyn zdobywców bramek dla swego zespołu. 
Kierownicy drużyn kwitują odbiór wypełnionych sprawozdań własnoręcznym podpisem.  

 

§ 18 
Zawody muszą zostać rozegrane na boisku zweryfikowanym do gry dla danej klasy rozgrywkowej lub wyższej. 

 

§ 19 
1. Obsady sędziowskiej dokonuje Kolegium Sędziów Podokręgu Katowice natomiast sprawozdania z przeprowadzonych 

zawodów sędziowie przesyłają do Śl. ZPN – WG Podokręg Katowice w ciągu 48 godzin. 
2. Rozgrywki  wojewódzkiej ligi trampkarzy starszych 2000  sędziuje trzech sędziów. 
3. Sędziowie prowadzący zawody zobowiązani są do wprowadzenia do  ekstranetu wyniku meczu poprzez wiadomość SMS 

na otrzymany z ekstranetu numer w ciągu 30 minut po jego zakończeniu oraz wprowadzeniu sprawozdania z zawodów w 
ciągu 24 godzin od zakończenia spotkania do systemu ekstranet. Niedopełnienie formalności pociąga za sobą 
konsekwencje dyscyplinarne. 

 
 

§ 20 
1. Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia związkowy z jakichkolwiek powodów będzie nieobecny, 

      kapitan drużyny gospodarza musi co najmniej na 5 minut  przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów 
      zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do prowadzenia spotkania. 

2. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata 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 musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów - własnoręcznymi podpisami 
      kapitanów obu drużyn. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania z tych zawodów odpowiedzialny jest gospodarz 
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      zawodów lub organizator zawodów. Sprawozdanie powinno być dostarczone właściwym władzom w określonym terminie. 
4.   Po każdych zawodach sędzia zobowiązany jest do wypełnienia całego sprawozdania z zawodów ściśle w/g 

      wymogów W G i Kolegium Sędziów Śl. ZPN. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktowania się  
      przedstawicieli klubu z sędziami wyznaczonymi do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu stanowi 
      rażące naruszenie przepisów związkowych i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej rozgrywek o mistrzostwo. 
 

§ 21 
Zawody niezależnie od zaistniałych opóźnień lub sposobu wyznaczania sędziego zastępczego, muszą być rozegrane jako 
mistrzowskie pod rygorem wo, a jakakolwiek umowa kapitanów, że zawody rozegrane są jako towarzyskie jest nieważne. 
 

§ 22 
Drużyna, która nie rozegra z własnej winy trzech spotkań w danym cyklu rozgrywek zostanie skreślona i  wycofana  
z dalszych rozgrywek 

 
 

§ 23 
Gospodarz zawodów jest zobowiązany do zapewnienia opieki medycznej i sanitarnej. 

 

             § 24 
Za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za spotkanie nierozstrzygnięte przyznaje się 1  punkt, za spotkanie  
przegrane przyznaje się 0 punktów. 

 

§ 25 
Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów. 

 

§ 26 
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decyduje: 

1. Przy dwóch zespołach: 
a)  ilość zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami 
b)  korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniu tych drużyn 
c)  przy dalszej równości korzystniejsza różnica, a następnie stosunek bramek we wszystkich spotkaniach  

      z całego cyklu rozgrywek. 
2. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie miedzy 

zainteresowanymi drużynami kierując się kolejno zasadami podanymi w punktach a, b, c. 
 

§ 27 
Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane na piśmie ( w 4-ch egzemplarzach) do WG Śl. ZPN 
Podokręg Katowice w terminie czterech dni  po zawodach i wpłaceniu kaucji protestowej w wysokości 50 zł 

 

§ 28 
1. Każdy klub ponosi odpowiedzialność za działania swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, zawodników  

i działaczy zgodnie z Regulamin Dyscyplinarny PZPN z dnia 20.06.2013r.. 
Zawodnicy i działacze obydwu grających drużyn są zobowiązani udzielić w razie potrzeby pomocy i ochrony 
sędziom prowadzącym zawody. 

2. Usunięcie przez sędziego w czasie meczu z ławki przeznaczonej dla zawodników rezerwowych którejkolwiek ze  
znajdujących się tam osób jest równoznaczne z wykluczeniem z gry /czerwona kartka/ i podlega karze automatycznemu 
odsunięciu od prowadzenia zespołu osób funkcyjnych do czasu rozpatrzenia sprawy przez Wydział Dyscypliny. 

 

§ 29 
1. Niezależnie od kar obowiązujących w przepisach gry w piłkę nożną, sędzia zawodów w celach wychowawczych 

może okresowo wykluczyć zawodnika z gry na okres 3, 5 minut. Czwarte okresowe wykluczenie tego samego  
zawodnika powoduje wykluczenie go z gry (czerwona kartka – stosowny opis sędziego w sprawozdaniu zawodów). 

2. Drużyna, której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry, nie może w tych zawodach  
wprowadzać na jego miejsce innego zawodnika. Kary dyscyplinarne dla zawodników wykluczonych  z gry 
podejmuje WD Śl. ZPN Podokręg Katowice. 

 

§ 30 
1. We wszystkich sprawach spornych dotyczących rozgrywek mistrzowskich decyzje podejmuje  
     WG Śl. ZPN Podokręg Katowice do którego należy również  prawo interpretacji regulaminowych. 
2.  Organem odwoławczym od decyzji w pierwszej instancji jest Związkowa Komisja Odwoławcza Śl. ZPN  

    w Katowicach, po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł. 
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§ 31 
Kluby uczestniczące w rozgrywkach obowiązane są wnieść w terminie do 30 sierpnia 2014 r. opłatę za uczestnictwo  
w rozgrywkach / wpisowe / na rzecz organu prowadzącego rozgrywki. Trampkarze starsi roczniki 2001 w wysokości  
100 złotych od drużyny 
  

§ 32 
We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN 
 

§ 33 
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu posiada Wydział Gier Związku prowadzącego rozgrywki. 

 

§ 34 
Regulamin został zatwierdzony przez  Zarząd Śl. ZPN Podokręg Katowice. Wchodzi w życie z dniem 
zatwierdzenia i obowiązuje na sezon 2014 / 2015 


