Uchwała Nr 40/2016/Z
Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 22 listopada 2016 r.

Na podstawie § 32 ust 6 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
postanawia się, co następuje:

1.

Zatwierdza się Regulamin Wydziału Gier Śl. ZPN w brzmieniu
stanowiącym załącznik do uchwały.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Śl. ZPN Henryk Kula

R E G U L A M I N
Wydziału Gier
Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach
Na podstawie § 32 ust. 6 w związku z § 51 ust. 1 i 2 oraz § 52 Statutu
Śl. ZPN postanawia się, co następuje:
§1
Wydział Gier jest organem wykonawczym Śl. ZPN, powołanym
do prowadzenia rozgrywek szczebla związkowego.
§2
Wydział składa się z 5-7 osób, w tym:
a) przewodniczącego powołanego i odwoływanego przez Zarząd
Śl. ZPN,
b) wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków powoływanych
i odwoływanych na wniosek Przewodniczącego Wydziału przez
Prezydium Zarządu Śl. ZPN.
§3
1. Działalnością Wydziału kieruje Przewodniczący.
2. W razie nieobecności przewodniczącego jego uprawnienia
wykonuje wiceprzewodniczący lub wyznaczony przez niego
członek wydziału.
§4
Posiedzenia Wydziału odbywają się co najmniej raz w tygodniu,
a w okresie pomiędzy rozgrywkami w zależności od potrzeb.
§5
Do kompetencji Wydziału Gier należy:
I. W zakresie prowadzenia rozgrywek:
1. Organizacja rozgrywek:
a) z upoważnienia PZPN – III liga
(z udziałem Związków: Dolnośląskiego,
Opolskiego i Śląskiego)
b) z upoważnienia PZPN – II liga kobiet

Lubuskiego,

– III liga kobiet
c) na szczeblu Związku:
- Puchar Polski
- IV liga
- Klasa Okręgowa
- I i II Liga Wojewódzka Juniorów (A1)
- I i II Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych (B1)
- I i II Liga Wojewódzka Trampkarzy (C1)
- I i II Liga Wojewódzka Trampkarzy Młodszych (C2)
- I i II Liga Wojewódzka Młodzików (D1)
- I i II Liga Wojewódzka Młodzików Młodszych (D2).
2. Uprawnianie zawodników do reprezentowania barw klubowych
w oparciu o wymagane odrębnymi przepisami dokumenty.
3. Weryfikacja zawodów na podstawie protokołów sędziowskich
z uwzględnieniem orzeczeń Wydziału Dyscypliny Śl. ZPN.
4. Opracowanie ramowego regulaminu rozgrywek.
5. Opracowywanie i opiniowanie:
a) terminarzy rozgrywek oraz zmian w terminarzach,
b) regulaminów rozgrywek.
6. Rozpatrywanie protestów dotyczących rozgrywek.
II. W zakresie prowadzenia rozgrywek Pucharu Polski:
1. Opracowanie regulaminu oraz terminarza rozgrywek.
2. Weryfikacja zawodów.
3. Rozpatrywanie odwołań i protestów.
III. W zakresie spraw organizacyjno-regulaminowych:
1. Udział wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi Związku
w opracowywaniu:
a) systemów rozgrywek piłkarskich,
b) przepisów dotyczących organizacji rozgrywek,
c) przepisów dotyczących reprezentowania klubów sportowych
oraz zmiany barw klubowych.
2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji zawodników
i klubów, biorących udział w rozgrywkach wyszczególnionych
w § 5 pkt 1 a, b i c.

IV. Wykonywanie innych zadań zleconych przez właściwe organy.
§6
1. Decyzje Wydziału zapadają w formie uchwał zwykłą większością
głosów przy udziale co najmniej połowy członków Wydziału.
2. Decyzje przekazywane zainteresowanym w formie pisemnej są
podpisywane przez Przewodniczącego lub w razie nieobecności
Przewodniczącego przez Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza
Wydziału.
3. Wydział może z urzędu lub na wniosek uprawnionego podmiotu,
w przypadkach oczywiście uzasadnionych, zmienić decyzję
uprzednio wydaną w trybie § 6 pkt 1 i 2 Regulaminu.
§7
Wydział Gier jest uprawniony do
dotyczących swej działalności.

wydawania komunikatów

§8
Działalność Wydziału koordynuje wyznaczony Wiceprezes Śl. ZPN.
§9
Wydział realizuje swe funkcje we współpracy z innymi Wydziałami
i Komisjami Śl. ZPN.
§ 10
W posiedzeniach Wydziału mogą uczestniczyć członkowie Prezydium
i Zarządu Śl. ZPN, Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone.
§ 11
Kadencja Wydziału Gier jest równa kadencji Zarządu Śl. ZPN.
§ 12
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi
Śl. ZPN.
§ 13
Regulamin z dnia 02.09.2014 r. traci moc wiążącą.
§ 14
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Śląskiego
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