Załącznik nr 3
do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłkę nożną
dotyczący rozgrywek kobiet w sezonie 2018/2019
§1
III LIGA
1. W rozgrywkach o mistrzostwo III ligi kobiet bierze udział 12 drużyn.
2. Po zakończeniu sezonu 2018/2019 drużyna, która zajmie 1. miejsce awansuje do II ligi.
3. Po zakończeniu sezonu 2018/2019 drużyna, która ostatnie miejsce spadnie do IV ligi.
4. Celem rozgrywek o mistrzostwo III ligi kobiet jest wyłonienie najlepszego zespołu oraz
ustalenie kolejności do awansu do II ligi kobiet.
5. Czas gry w rozgrywkach III ligi kobiet wynosi 2x40 minut.
6. W rozgrywkach III ligi kobiet mogą brać udział wyłącznie zawodniczki potwierdzone
i uprawnione w Systemie Extranet przez Śl. ZPN.
7. Zawody III ligi kobiet mogą rozpocząć się najwcześniej o godzinie 11:00.
8. W sezonie 2018/2019 w rozgrywkach III ligi kobiet mogą uczestniczyć zawodniczki,
które ukończyły 14. rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych;
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowolekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie
udziału zawodniczki w rozgrywkach seniorek.
2. Dopuszcza się udział młodszych zawodniczek, które w sezonie 2017/2018 były
uprawnione do

rozgrywek II i III ligi kobiet, po spełnieniu wszystkich poniższych

warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych;
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowolekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie
udziału zawodniczki w rozgrywkach seniorek.
9. Drużyna, która w trakcie sezonu wycofa się z rozgrywek III ligi kobiet automatycznie
zostanie przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli i od kolejnego sezonu będzie brała udział
w rozgrywkach IV ligi kobiet.

10. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji młodzieżowych w piłce nożnej kobiet,
a także kadry wojewódzkiej kobiet dwóch zawodniczek jednego klubu, jest powodem do
przełożenia zawodów na inny termin – na wniosek zainteresowanego klubu.
W takim przypadku zainteresowany klub powinien złożyć pisemny wniosek do Wydziału
Piłki Kobiecej Śl. ZPN w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania powołań.
W przeciwnym wypadku zawody zostaną rozegrane zgodnie z terminarzem.
11. Zawody o mistrzostwo III ligi kobiet rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry, zgodnie
z regulaminem Ramowym, regulaminem III ligi kobiet PZPN i obowiązującymi
przepisami PZPN.
12. W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Wydział Piłki Kobiecej Śl. ZPN.
§2
IV LIGA
1. W rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi kobiet bierze udział 5 drużyn.
2. Po zakończeniu sezonu 2018/2019 drużyna, która zajmie 1. miejsce awansuje do III ligi.
W przypadku braku spadków drużyn z Śl. ZPN z III do IV ligi awans uzyska drużyna,
która zajęła 2. miejsce.
3. Celem rozgrywek o mistrzostwo IV ligi kobiet jest wyłonienie najlepszego zespołu oraz
ustalenie kolejności do awansu do III ligi kobiet.
4. Czas gry w rozgrywkach IV ligi kobiet wynosi 2x40 minut.
5. W rozgrywkach IV ligi kobiet mogą brać udział wyłącznie zawodniczki potwierdzone
i uprawnione w Systemie Extranet przez Śl. ZPN.
6. Zawody IV ligi kobiet mogą rozpocząć się najwcześniej o godzinie 11:00.
7. W sezonie 2018/2019 w rozgrywkach IV ligi kobiet mogą uczestniczyć zawodniczki,
które ukończyły 14. rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych;
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowolekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie
udziału zawodniczki w rozgrywkach seniorek.
2. Dopuszcza się udział młodszych zawodniczek, które w sezonie 2017/2018 były
uprawnione do
warunków:

rozgrywek II i III ligi kobiet, po spełnieniu wszystkich poniższych

a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych;
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowolekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie
udziału zawodniczki w rozgrywkach seniorek.
8. Zawody o mistrzostwo IV ligi kobiet rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry, zgodnie
z regulaminem Ramowym i obowiązującymi przepisami PZPN.
9. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji młodzieżowych w piłce nożnej kobiet,
a także kadry wojewódzkiej kobiet dwóch zawodniczek jednego klubu, jest powodem do
przełożenia zawodów na inny termin – na wniosek zainteresowanego klubu.
W takim przypadku zainteresowany klub powinien złożyć pisemny wniosek do Wydziału
Piłki Kobiecej Śl. ZPN w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania powołań.
W przeciwnym wypadku zawody zostaną rozegrane zgodnie z terminarzem.
10. W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Wydział Piłki Kobiecej Śl. ZPN.

§3
Juniorki Młodsze
Śląska Liga Juniorek Młodszych
1. W rozgrywkach o mistrzostwo Śląskiej Ligi Juniorek Młodszych bierze udział 7 drużyn.
2. Drużyna, które zajmie 1. miejsce w rundzie jesiennej rozgrywek awansuje do rozgrywek
Makroregionalnej Ligi Juniorek Młodszych.
3. Drużyny, które zajmą miejsca od 2. do 7. będą kontynuowały rywalizację w Śląskiej
Lidze Juniorek Młodszych w rundzie wiosennej.
4. W rozgrywkach Śląskiej Ligi Juniorek Młodszych mogą brać udział zawodniczki
urodzone w latach 2003-2005.
5. Mecze odbywają się według ogólnie przyjętych przepisów gry w piłkę nożną. (m.in.
drużyny w składach 11-osobowych, mecze rozgrywane na boiskach pełnowymiarowych,
obowiązuje przepis o „spalonym”, żółte i czerwone kartki itp.).
6. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
7. Czas gry w Śląskiej Lidze Juniorek Młodszych wynosi 2x40 minut.
8. W rozgrywkach Śląskiej Ligi Juniorek Młodszych mogą brać udział wyłącznie
zawodniczki potwierdzone i uprawnione w Systemie Extranet przez Śl. ZPN.

9. Zawody Śląskiej Ligi Juniorek Młodszych mogą rozpocząć się najwcześniej o godzinie
9:00.
10. Zawody o mistrzostwo Śląskiej Ligi Juniorek Młodszych rozgrywane są na podstawie
Przepisów Gry, zgodnie z regulaminem Ramowym, regulaminem rozgrywek o Klubowe
Mistrzostwo Polski Juniorek Młodszych i obowiązującymi postanowieniami PZPN oraz
Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej.
11. Powołanie do reprezentacji młodzieżowych w piłce nożnej kobiet, a także kadry
wojewódzkiej kobiet dwóch zawodniczek jednego klubu, jest powodem do przełożenia
zawodów na inny termin – na wniosek zainteresowanego klubu.
W takim przypadku zainteresowany klub powinien złożyć pisemny wniosek do Wydziału
Piłki Kobiecej Śl. ZPN w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania powołań.
W przeciwnym wypadku zawody zostaną rozegrane zgodnie z terminarzem.
12. W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Wydział Piłki Kobiecej Śl. ZPN.
§4
Młodziczki
Śląska Liga Młodziczek
1. W rozgrywkach o mistrzostwo Śląskiej Ligi Młodziczek bierze udział 9 drużyn.
2. Drużyny, które zajmą odpowiednio 1. i 2. miejsce w rundzie jesiennej rozgrywek
awansują do rozgrywek strefowych Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodziczek.
3. Drużyny, które zajmą miejsca od 3. do 9. będą kontynuowały rywalizację w Śląskiej
Lidze Młodziczek w rundzie wiosennej.
4. W rozgrywkach Śląskiej Ligi Młodziczek mogą brać udział zawodniczki urodzone
w latach 2006-2008.
5. Mecze rozgrywane są w składach 9-osobowych (1+8), na boiskach trawiastych lub
ze sztuczną nawierzchnią.
6. Czas gry w Śląskiej Lidze Młodziczek wynosi 2x20 minut, obowiązuje przepis
o „spalonym”.
7. Dozwolona jest dowolna liczba zmian zawodniczek, tzw. zmiany powrotne w strefie
technicznej boiska.
8. Obowiązują wykluczenia czasowe z gry w celach wychowawczych na okres 2 minut,
kolejnych 2 minut oraz wykluczenie z meczu.
9. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.

10. W rozgrywkach Śląskiej Ligi Młodziczek mogą brać udział wyłącznie zawodniczki
potwierdzone w Systemie Extranet przez Śl. ZPN.
11. Zawody Śląskiej Ligi Młodziczek mogą rozpocząć się najwcześniej o godzinie 9:00.
12. Zawody o mistrzostwo Śląskiej Ligi Młodziczek rozgrywane są na podstawie Przepisów
Gry, zgodnie z regulaminem Ramowym, regulaminem Rozgrywek o Klubowe
Międzywojewódzkie Mistrzostwo Młodziczek PZPN i obowiązującymi przepisami PZPN.
13. Powołanie do reprezentacji młodzieżowych w piłce nożnej kobiet, a także kadry
wojewódzkiej kobiet dwóch zawodniczek jednego klubu, jest powodem do przełożenia
zawodów na inny termin – na wniosek zainteresowanego klubu.
W takim przypadku zainteresowany klub powinien złożyć pisemny wniosek do Wydziału
Piłki Kobiecej Śl. ZPN w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania powołań.
W przeciwnym wypadku zawody zostaną rozegrane zgodnie z terminarzem.
14. W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Wydział Piłki Kobiecej Śl. ZPN.

