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REGULAMIN
WOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZICZEK U13
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

W rundzie wiosennej sezonu 2021/2022

--------------------------------------------------------------------------Lublin, kwiecień 2022 r.

Na podstawie § 32 ust. 13 Statutu Lubelskiego ZPN, stosownych uchwał Zarządu PZPN oraz postanowień Komisji
ds. Piłki Kobiecej Lubelskiego ZPN przyjmuje się Regulaminu Wojewódzkich Mistrzostw Młodziczek U13 na terenie
województwa lubelskiego w następującym brzmieniu:
CEL I UCZESTNICY ROZGRYWEK
§1
1. Niniejszy Regulamin obejmuje rozgrywki Wojewódzkich Mistrzostw Młodziczek w piłkę nożną na terenie
województwa lubelskiego w rundzie wiosennej sezonu 2021/2022.
2. Celem rozgrywek jest wyłonienie najlepszej drużyny na terenie województwa lubelskiego, której przypadnie
tytuł mistrzowski za sezon 2021/2022.
3. Promocja i popularyzacja piłki kobiecej.
4. Identyfikacja i rozwój talentów piłkarskich dziewcząt w tej kategorii wiekowej.

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2
Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek oraz w oparciu o:
a. Przepisy gry w piłkę nożną z uwzględnieniem postanowień PZPN;
b. Unifikację organizacji szkolenia i systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce
(z późniejszymi zmianami);
c. Uchwały nr VI/106 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.
d. Nadzór nad rozgrywkami sprawuje Komisja ds. Piłki Kobiecej Lubelskiego ZPN.
e. Nadzór i kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów gry i postanowień niniejszego regulaminu
należy do właściwych Wydziałów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.
SYSTEM ROZGRYWEK
§3
Niniejszy regulamin obejmuje rozgrywki piłki nożnej dziewcząt prowadzonych na terenie województwa
lubelskiego w kategorii młodziczka.

1. W rozgrywkach biorą udział zawodniczki urodzone w latach 2009-2011
2. Zawodniczki muszą być zarejestrowane w systemie Ekstranet i uprawnione do gry we właściwym
klubie i właściwej kategorii wiekowej.
3. Dopuszcza się możliwość gry zawodniczki występującej na co dzień w drużynie chłopców w innym
klubie w drużynie dziewcząt uczestniczącej w rozgrywkach wojewódzkich.
4. Wymieniona zawodniczka może grać w drużynie dziewcząt za pisemną zgodą macierzystego klubu
męskiego i rejestracji przez Lubelski ZPN.
5. Wszystkie zawodniczki muszą mieć stosowne pozwolenia na grę od lekarza sportowego lub
rodzinnego co potwierdza swoim podpisem na protokole meczowych kierownik drużyny lub trener.
6. Drużyny biorące udział w WMM grają w jednej grupie systemem ligowym (każdy z każdym)
7. Na podstawie uzyskanych rezultatów sporządzona zostanie tabela rozgrywek mistrzowskich.
ZASADY ROZGRYWEK
§4
Za każde wygrane spotkanie przyznaje się drużynie:
3 (trzy) punkty, za remis 1 (jeden) punkt, za przegraną 0 (zero punktów).
1. W rozgrywkach kolejność drużyn w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.
1. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
1) przy dwóch drużynach:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach
tych drużyn,
c) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
d) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu,
e) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w całym cyklu rozgrywek,
f) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w całym cyklu rozgrywek.
2) Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie

między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w ust. 1 pkt 1.
3) Postanowienia ust. 1 pkt 1) lit. a-c mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji rozegrania wszystkich
zaplanowanych meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
2. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po rozegraniu
50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę po ostatniej rozegranej
kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich kolejek, które nie odbyły się w terminach
wcześniejszych, uznaje się za nierozegrane bez przyznawania punktów.
3. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po rozegraniu
mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów będą anulowane, a kolejność
drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie przysługują
jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej z tytułu poniesionych
wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych rozgrywkach.
§5
1. Spotkania w ramach WMM rozgrywane są wg. obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną
oraz przepisów Unifikacji organizacji szkolenia i systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży piłkarskiej
w Polsce. Czas gry wynosi: 2 x 30min z przerwą do 15 minut, zmiany zawodniczek powrotne.
2. Mecze rozgrywane są w składach 9 osobowych, 7 zawodniczek to minimalna liczba zawodniczek
na boisku.
3. Możliwe jest rozpoczęcie meczu w niepełnym składzie i uzupełnianie go w trakcie gry ale wchodzące na
boisko zawodniczki muszą być uprzednio wpisane do protokołu.
4. Protokół kierownicy/trenerzy wypełniają w systemie Extranet i dostarczają sędziemu najpóźniej
na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia meczu.
5. W rozgrywkach biorą udział zawodniczki urodzone w latach 2009-11
6. Mecze rozgrywane są piłką nr 4 w obuwiu piłkarskim miękkim (tzw. lanki).
7. Zawodniczka zobowiązana jest do posiadania ochraniaczy.
8. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera posiadającego ważną
licencję trenerską min. UEFA C/GRASSROORS C.
9. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia licencji
uprawniających do prowadzenia drużyny w kategorii młodziczka U13 określa Uchwała IV/63 z dnia 20
kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających
do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.
10. W przypadku prowadzenia zespołu przez trenera lub instruktora nie posiadającego ważnej licencji będą
stosowane przez właściwy Wydział Dyscypliny kary dyscyplinarne:
a) pierwszy mecz - kara pieniężna 50 zł;
b) drugi mecz - kara pieniężna 100 zł ;
c) trzeci i kolejne mecze - kara pieniężna 300 zł.
§6
1. Zawody rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez Wydział Gier LZPN we współpracy z Komisją
ds. Piłkarstwa Kobiecego LZPN.
2. Zobowiązuje się gospodarzy zawodów do sporządzenia w oparciu o terminarz LZPN sporządzenia
i umieszczenia w systemie Extranet dokładnego terminu rozgrywania meczu (dzień, godzina) najpóźniej
na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkania przez LZPN.
3. Możliwa jest zmiana terminu meczu:
a) bez zgody przeciwnika w terminie LZPN ale na więcej niż 14 dni przed meczem
b) za zgodą drużyny przeciwnej w terminie innym niż termin LZPN lub na mniej niż 14 dni przed
planowanym terminem spotkania.
§7
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu
gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, obu klubów,
ich piłkarek, oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy nie zostało rozpoczęte)
w najbliższym możliwym terminie.

2. Do podjęcia decyzji w sprawie nie rozegranych zawodów lub przerwanych uprawniony jest Wydział Gier
LZPN.
3. W przypadku podjęcia decyzji przez Wydział Gier LZPN o dokończeniu zawodów przerwanych przed
upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokończone w nowym terminie są rozgrywane przy
zachowaniu następujących zasad:
a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem wyniku
uzyskanego do momentu przerwania zawodów;
b) zespoły przystępują do dokończenia zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń
dokonanych w zawodach przerwanych;
c) w zawodach dokończonych mogą uczestniczyć wszystkie zawodniczki uprawnione do gry w danym
klubie w terminie dokończenia zawodów, ale tylko które były wpisane do protokołu meczowego
na dany przerwany mecz.
d) Nie mogą wystąpić również te które opuściły boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku
z otrzymaniem czerwonej kartki, które nie były w trakcie zawodów przerwanych zawodniczką klubu,
w którego barwach występują w chwili dokończenia zawodów, które odbywały w trakcie zawodów
przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek otrzymanych od początku rozgrywek
lub z innych przyczyn,
e) zawodniczka, która od początku rozgrywek do dnia dokończenia zawodów, otrzymała ilość kartek
powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary
w dokończonych zawodach.
4. W przypadku podjęcia decyzji przez Wydział Gier LZPN o rozegraniu w nowym terminie zawodów, które
nie mogły zostać rozegrane w pierwszym terminie z przyczyn określonych w ust. 1, dla zawodów
rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN
§8
1. Określenie „zawodnik nieuprawniony do gry” używa się wtedy, gdy wystąpi przynajmniej jeden z niżej
określonych przypadków:
a) zawodniczka w ogóle nie była zgłoszona w systemie Extranet;
b) zawodniczka potwierdzona przez macierzysty Oddział terenowy LZPN nie był uprawniony przez Wydział
Gier LZPN do gry w danym sezonie rozgrywkowym;
c) w zawodach uczestniczyła zawodniczka, która w tym czasie powinna odbywać karę zawieszenia lub
dyskwalifikacji;
d) zawodniczka, która wystąpiła w zawodach i przekroczyła limit wieku w danej kategorii wiekowej
lub limit czasu gry;
e) zawodniczka, która wystąpiła w zawodach i nie została wpisana do sprawozdania sędziowskiego
z zawodów
f) w zawodach uczestniczyła zawodniczka legitymująca się fałszywym dokumentem tożsamości z fotografią,
odmawiająca okazania dokumentu tożsamości oraz w sytuacji, gdy zawodniczka wezwana w tej sprawie
przez organ prowadzący rozgrywki – nie stawi się na posiedzenie tego organu
§9
1. Zawodniczki za zachowanie niezgodne z przepisami gry na boisku podlegają karze czasowej (2, 3min)
lub czerwoną kartką.
2. Wybitnie niesportowe zachowanie przed lub po meczu karane jest czerwoną kartką.
3. Po otrzymaniu bezpośredniej czerwonej kartki w danym meczu o wysokości kary decyduje Wydział
Dyscypliny LZPN.
4. Zawodniczka wykluczona z gry przez sędziego nie może przebywać na ławce rezerwowych
oraz w bezpośrednim otoczeniu pola gry.
5. Tylko jedna osoba jest upoważniona do przekazania technicznych wskazówek i musi ona powrócić na swoje
miejsce bezpośrednio po ich przekazaniu.
6. Trener oraz inne osoby muszą pozostawać w granicach strefy technicznej z wyjątkiem lekarza i masażysty
wkraczających na pole gry w czasie przerwy w grze za zgodą sędziego dla udzielenia pomocy kontuzjowanej
zawodniczce.
7. Osobom funkcyjnym nie wolno głośno komentować ani krytykować decyzji sędziowskich, nawet jeśli robią
to bez wulgaryzmów. Sędziowie muszą reagować również na uporczywe komentowanie ich decyzji czy
żądanie ich uzasadnienia. Jest to identyfikowane jako mobbing, utrudniający pracę sędziom i wpływający
niekorzystnie na wizerunek gry.

8. W przypadku naruszenia tego zapisu sędziowie będą stosować „politykę trzech kroków” wobec osób
w strefach technicznych, zakłócających porządek.
9. Ostrzeżenie wykonane wobec jednej z osób funkcyjnych jest traktowane jako wykonane wobec wszystkich
osób będących w danej strefie technicznej.
10. W drastycznych przypadkach (wulgarne gesty, krzyki) sędziowie winni od razu usuwać z ławki rezerwowych
niewłaściwie zachowujące się osoby, bez wcześniejszych rozmów i ostrzeżeń. Okoliczności usunięcia osób
z ławki rezerwowych (zachowanie winnego, postępowanie sędziego) sędzia musi opisać w sprawozdaniu.
§ 10
1. Zmiana przynależności klubowej zawodniczek do klubów młodzieżowych może nastąpić w okresie jednego
z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:
a) od 1 lipca do 31 sierpnia (dla zawodników do lat 16 – do dnia 30 września);
b) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, w której
występuje klub pozyskujący.
2. W przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia
i uprawnienia zawodniczki w terminie przewidzianym w danym okresie transferowym, wówczas
potwierdzenie i uprawnienie zawodniczki do gry w klubie pozyskującym może nastąpić także po tym
terminie.
3 . Zawodniczki, które do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego tj. do 31 sierpnia danego roku
posiadały status zawodnika wolnego mogą być potwierdzone do klubu w czasie trwania sezonu
rozgrywkowego, jednak nie później niż do 28 lutego roku następnego, a następnie uprawnione do gry.
3. W czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednakże nie później niż do 31 marca danego roku do rozgrywek,
do klubu mogą być uprawnione zawodniczki, które posiadały w poprzednim sezonie status zawodnika
profesjonalnego i które spełniają łącznie następujące warunki: w danym sezonie rozgrywkowym nie posiadały
umowy z jakimkolwiek klubem piłkarskim, nie były zgłoszone do rozgrywek w jakimkolwiek klubie,
a następnie w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego podpisały z klubem umowę (kontrakt).
11. W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami transferowymi – zmiana
przynależności klubowej może nastąpić w sytuacjach wymienionych w § 27 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14
lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej
(po zmianach).
12. W sytuacji wycofania drużyny klubu z rozgrywek, wszystkie zawodniczki potwierdzone do klubu
i do gry wyłącznie w drużynie wycofanej z rozgrywek, jako zawodniczki o statusie amatora, automatycznie
nabywają status zawodników wolnych i mogą zmienić przynależność klubową do dowolnie wybranego klubu.
Postanowienia, o których mowa nie ograniczają prawa klubu odstępującego do otrzymania ekwiwalentu
za wyszkolenie zawodników.
13. Zawodniczki, które zostały pozyskane do klubu, którego drużyna została wycofana z rozgrywek na zasadzie
transferu czasowego, mogą zmienić przynależność klubową wyłącznie do klubu macierzystego.
W przypadku powrotu zawodniczki do klubu macierzystego dopuszcza się możliwość dokonania kolejnej
zmiany przynależności klubowej zawodniczki. (Postanowienia, o których mowa w ust. 9 reguluje Uchwała
nr IV/128 z dnia 17.04.2013 roku Zarządu PZPN w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania
zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich).
14. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodniczki posiadające obywatelstwo polskie, państw Unii Europejskiej
oraz 2 zawodniczki z państw spoza Unii Europejskiej. Obecnie zawodniczki z obywatelstwem Ukrainy
traktuje się jak pochodzące z państw Unii Europejskiej.
SĘDZIOWIE
§ 11
1. Zawody o mistrzostwo WMM prowadzą sędziowie wyznaczeni przez Kolegium Sędziów LZPN i KS
Oddziału LZPN.
2. Jeżeli wyznaczonych przez KS LZPN lub KS Oddziału LZPN sędziów nie stawi się sędzia główny, jego
funkcję przejmuje wyznaczony przez KS lub KS Oddziału sędzia asystent nr 1.
3. Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie z jakichkolwiek powodów będą nieobecni, kapitan
drużyny gospodarzy musi na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów, zawiadomić o tym
kapitana drużyny gości, wzywając go do przedstawienia kandydata do prowadzenia zawodów. Kapitanowie
obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego głównego. W przypadku, gdy
jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, jemu przysługuje prawo prowadzenia zawodów. Jeżeli
zaproponowani kandydaci nie są sędziami związkowymi, to o wyborze sędziego decyduje losowanie,
przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn.

4. Taki wybór musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów własnoręcznymi
podpisami kapitanów obu drużyn. Za dostarczenia w ciągu 48 godzin do LZPN sprawozdania z tych zawodów
odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem.
5. Każde zawody - niezależnie od zaistniałych przeszkód, opóźnień, czy sposobu wyznaczenia sędziego
zastępczego lub niezgodności muszą być rozegrane jako mistrzowskie pod rygorem walkoweru, a jakakolwiek
umowa kapitanów drużyn rozegrania zawodów jako towarzyskie - jest nieważna.
6. Sędzia, który rozpoczął zawody powinien doprowadzić je do końca. Prowadzenie zawodów z jednym sędzią
asystentem lub bez asystentów jest niedozwolone.
7. Po zakończeniu zawodów, kluby wypłacają ekwiwalent sędziom delegowanym na zawody na podstawie
delegacji wystawionej zgodnie z ustalonymi zasadami przez PZPN oraz odprowadzają podatek do właściwego
dla siedziby klubu Urzędu Skarbowego.
8. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów przybyłym sędziom przysługuje zwrot
kosztów 50% ryczałtu.
9. Sędzia po zawodach zobowiązany jest do wypełnienia załącznika do sprawozdania z zawodów, dokonać
zapisów dotyczących udzielonych napomnień i wykluczeń oraz sytuacji w której nie mógł pokazać
zawodnikowi żółtej lub czerwonej kartki (tylko ją opisać). Opis taki musi być podpisany przez obu
kierowników drużyn (jest to obowiązek kierownika drużyny).
10. Skompletowane sprawozdanie sędziego winno być wysłane przez niego do LZPN jako prowadzącego
rozgrywki w systemie Extranet w terminie 12 godzin po zakończeniu zawodów. W przypadkach szczególnych
np. naruszenie nietykalności osób lub drastycznych zdarzeń itp./ sprawozdanie należy przesłać niezwłocznie.
Tylko w przypadkach związanych z wadliwym działaniem systemu Extranet dopuszcza się możliwość
przesłania sprawozdania faksem.
OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW
§ 12
1. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zagwarantowania porządku i bezpieczeństwa przed, w czasie i po
zakończeniu zawodów, zgodnie z wytycznymi w sprawie bezpieczeństwa na stadionach – wydanymi przez
LZPN oraz przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
2. Każdy klub jest odpowiedzialny za działalność swych oficjalnych przedstawicieli, pracowników, trenerów
i zawodników.
3. W razie ewentualnego niebezpieczeństwa zagrażającego sędziom oraz ekipie drużyny gości – drużyna
gospodarzy oraz organizator zawodów zobowiązani są zabezpieczyć im wystarczającą pomoc i ochronę.
4. Jeżeli niebezpieczeństwo zagraża tylko sędziom, obowiązek udzielenia ochrony i pomocy spoczywa na
obydwu drużynach i organizatorze zawodów.
5. Nie wywiązywanie się z powyższych obowiązków przez organizatora zawodów powoduje sankcje
dyscyplinarne przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym LZPN/PZPN
ZACHOWANIE KIBICÓW/RODZICÓW NARUSZAJĄCE ZASADĘ FAIR PLAY
§ 13
1. W zawodach gdzie na boiskach nie jest wymagane odgrodzenie obszaru pola gry od publiczności,
w przypadku gdy kibice/rodzice znajdują się w pobliżu obszaru pola gry nie wolno im głośno komentować ani
krytykować decyzji sędziowskich, nawet jeśli robią to bez wulgaryzmów.
2. Sędziowie muszą reagować również na uporczywe komentowanie ich decyzji czy żądanie ich uzasadnienia.
Jest to identyfikowane jako mobbing, utrudniający pracę sędziom i wpływający niekorzystnie na wizerunek
gry. Ponadto każde inne nieetyczne zachowanie kibiców/rodziców naruszające zasadę FAIR/PLAY mające
negatywny wpływ na zachowanie młodych zawodników takie jak: - używanie wulgaryzmów, wulgarnych
gestów wobec sędziów oraz zawodników lub kibiców/rodziców z drużyny przeciwnej, - rzucanie
przedmiotami, - wchodzenie w obszar pola gry, - zachowanie rasistowskie lub dyskryminacyjne, - wandalizm,
będzie skutkowało uruchomieniem „polityki trzech kroków” wobec osób zakłócających porządek: - zwrócenie
uwagi przez sędziego/sędziego asystenta trenerowi drużyny, której kibice/rodzice niewłaściwie się zachowują
wraz z poinformowaniem
o grożących konsekwencjach, - przerwanie zawodów przez sędziego i wezwanie trenera by on przekazał
ostatnie pouczenie i ostrzeżenie o grożącym drużynie konsekwencjom z powodu zachowania tej osoby
/osobom, - zakończenie zawodów przed upływem ustalonego czasu gry w przypadku gdy sędzia uzna,
że dalsze ich kontynuowanie będzie miało negatywny wpływ na zachowanie młodych zawodników na boisku.

3. Okoliczności zakończenia meczu (zachowanie winnego, postępowanie sędziego) sędzia musi opisać
w sprawozdaniu. Każdorazowe podjęcie w/w decyzji przez sędziego zawodów oznacza, że to właśnie sędzia
zawodów będzie uzasadniać ich podjęcie przed właściwymi organami jurysdykcyjnymi LZPN.
OPIEKA MEDYCZNA
§ 14
1. Gospodarz zawodów w piłkę nożną zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki
medycznej w osobach: lekarza lub pielęgniarki lub osoby przeszkolonej w udzielaniu pierwszej pomocy
medycznej.
Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej – potwierdza przed zawodami własnoręcznym
czytelnym podpisem na załączniku, który składa sędziemu zawodów.
2. Brak opieki medycznej na zawodach rozgrywek młodzieżowych na terenie województwa spowoduje ukaranie
gospodarzy karą finansową w wysokości : - 150,00 zł.
PROTESTY I ODWOŁANIA
§ 15
W przypadku, gdy prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w związku z wniesionym przez klub protestem
dotyczącym zawodów, sędzia, który te zawody prowadził powinien stawić się wezwany przez Wydział Gier, Wydział
Dyscypliny, Kolegium Sędziów LZPN oraz Komisję Odwoławczą w celu złożenia wyjaśnień.
1. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje zasada dwuinstancyjności. W rozgrywkach prowadzonych
przez LZPN:
- I Instancją jest Wydział Gier lub Wydział Dyscypliny LZPN;
- II instancją jest Związkowa Komisja Odwoławcza LZPN.
2. Odwołania od decyzji organów I instancji winny być wniesione do Związkowej Komisji Odwoławczej w ciągu 7
dni od daty otrzymania decyzji z Wydziału/Komisji Dyscypliny (bezpośrednio do organu II instancji) oraz w ciągu
dni od daty otrzymania decyzji z Wydziału/Komisji Gier wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem
Wydziału/Komisji Gier, po uprzednim bądź jednoczesnym wpłaceniu kaucji odwoławczej. Kopię odwołania należy
przesłać drużynie przeciwnej.
3. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary, chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowego wykonania.
§ 16
1. Klub może na piśmie złożyć protest w terminie 48 godzin po zawodach do Wydziału Gier lub Wydziału Dyscypliny
LZPN (I instancja) z jednoczesnym przesłaniem kopii protestu drużynie przeciwnej. Po tym terminie protestu
nie uwzględnia się.
2. Klub wnoszący protest zobowiązany jest wpłacić kaucję protestową w wysokości podanej w § 17 ust. 1, a w
przypadku odwołania się od decyzji I instancji, wpłacić kaucję odwoławczą w wysokości podanej w § 17 ust. 2.
3. Brak dowodu wpłaty stanowiącej załącznik do protestu lub odwołania może być powodem jego odrzucenia bez
rozpatrywania i udzielenia odpowiedzi.
4. Jeżeli organ właściwy do rozpoznania protestu lub odwołania uzna, że protest lub odwołanie nie może otrzymać
właściwego biegu wskutek nie zachowania warunków formalno-prawnych, Przewodniczący wzywa stronę do
usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni. Nie usuniecie braków formalnych w zakreślonym terminie
spowoduje odesłanie pisma stronie bez rozpoznania.
§ 17
1. Ustala się kaucję protestową w I instancji:
- w wysokości - 100,00- zł;
2. Ustala się kaucję odwoławczą w II instancji:
- w wysokości - 150,00- zł;
§ 18
W przypadku uwzględnienia wniesionego protestu lub odwołania kaucja podlega zwrotowi, zaś w przypadku
nie uwzględnienia protestu lub odwołania – kaucja przepada na rzecz LZPN.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19
1. LZPN jako prowadzący rozgrywki nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia związane z organizacją zawodów.
2. Kluby uczestniczące w rozgrywkach młodzieżowych mają obowiązek ubezpieczenia zawodniczek biorących udział
w rozgrywkach od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie i obowiązują Uchwały Zarządu
PZPN i LZPN oraz aktualnie obowiązujące przepisy gry w piłkę nożną. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu
przysługuje Zarządowi i Prezydium Zarządu LZPN.
4. Integralną częścią Regulaminu jest terminarz rozgrywek.
5. Niniejszy REGULAMIN obowiązuje wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach WMM.
6. Ewentualne zmiany lub uzupełnienia mogą wynikać z uchwał Zarządu PZPN oraz Zarządu LZPN.
7. Kluby po każdym meczu opłacają we własnym zakresie sędziów i opiekę medyczną.
8. Lubelski Związek Piłki Nożnej refunduje w wysokości do 50% poniesionych kosztów obsady sędziowskiej
9. Lubelski Związek Piłki Nożnej refunduje w wysokości do 50% poniesionych kosztów opieki medycznej
10. Klub po zakończeniu rozgrywek wystawia fakturę na LZPN w kwocie do 50% poniesionych kosztów
na sędziów i opieki medycznej.
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