REGULAMIN ŚLĄSKIEJ LIGI MŁODZICZEK
(zawodniczki do lat 13)
§1






Celem rozgrywek jest:
popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce,
podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek,
sportowa rywalizacja drużyn dziewcząt na terenie Śląskiego Związku Piłki Nożnej – liga
wojewódzka,
wyłonienie najlepszej klubowej drużyny Młodziczek Śl.ZPN w sezonie 2017/2018
(zawodniczki r. 2005-2007)
§2

1. Rozgrywki wojewódzkie prowadzi Wydział Piłkarstwa Kobiecego Śl.ZPN.
2. Rozgrywki o mistrzostwo Polski Młodziczek prowadzone są na podstawie przepisów gry
w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN.
§3
Przepisy ogólne:
mogą brać udział

1. W rozgrywkach Śl.ZPN
wyłącznie zawodniczki potwierdzone
w Systemie Extranet przez Śl.ZPN.
2. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów tożsamości: ważną legitymację szkolną
ze zdjęciem, dowód osobisty lub paszport.
3. Zobowiązuje się kluby do ścisłego przestrzegania postanowień PZPN w przedmiocie badań
lekarskich. Zawodniczka nie posiadająca aktualnego badania lekarskiego nie może uczestniczyć
w zawodach.
4. Obowiązują indywidualne karty zdrowia z aktualnymi (z ważnymi maksymalnie 6 miesięcy)
badaniami przeprowadzonymi przez uprawnionego lekarza. Termin ważności badania kończy się
upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim
miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie zawodnika wykonano
15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli badanie
wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego do godz. 23:59,59).
§4
Rozgrywki eliminacyjne na szczeblu Śl.ZPN:
W rozgrywkach wezmą udział drużyny, które zgłoszą się do Śląskiego Związku Piłki Nożnej w
terminie do 15 lipca.
§5
Sposób prowadzenia rozgrywek na etapie eliminacji wojewódzkich:
1.Rozgrywki zostaną przeprowadzone w systemie ligowym dwurundowym: jesień-wiosna.
2. W rundzie jesiennej rozgrywek zostaną wyłonione dwie drużyny z największą ilością punktów,
które będą reprezentować Śląski ZPN w rozgrywkach strefowych. Pozostałe drużyny w rundzie
wiosennej będą kontynuowały rozgrywki w Śląskiej Lidze Młodziczek.

§6
Przepisy gry:
1. Rozgrywki na szczeblu Śl.ZPN rozgrywane są w jednolitej formule:
- mecze rozgrywane w składach 9-osobowych (1+8) na boiskach trawiastych lub ze sztuczną
nawierzchnią.
2. Zespół może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę zawodniczek, ale w meczach na
poszczególnych etapach może występować maksymalnie 14.
3. Pole gry musi mieć kształt prostokąta. Wyznaczone na boisku ligowym przyjmuje rozmiary
pomiędzy polami karnymi. Szerokość : 55-68 m; długość : 65-73 m. Zawody mogą być rozgrywane
na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej.
5. Wymiary bramek wynoszą: 5mx2m
6. Pole karne – oznacza się w odległości 9 metrów od linii bramkowej o długości 23 m /po 9 m w
bok od każdego słupka bramki.

7. Czas gry: W rozgrywkach wojewódzkich czas gry ustala Śl.ZPN, w rozgrywkach strefowych czas
gry wynosi 2x20 minut z obowiązkową przerwą pomiędzy obiema częściami gry. Czas trwania
przerwy nie może przekroczyć 10 min.
8. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.
9. Obowiązuje przepis o „spalonym”.
10. Dozwolona jest dowolna ilość zmian zawodniczek, tzw. zmiany powrotne.
11. Drużyny muszą posiadać 2 komplety różniących się kolorami strojów.
12. Zawodniczki rozgrywają mecze w butach lankach tzn. z „laną” podeszwą. Zakaz gry we wkrętach
i mixach.
13. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to 7.
14. Obowiązują ochraniacze piłkarskie.
15. Obowiązują wykluczenia czasowe z gry w celach wychowawczych na okres 2, 3, 5 minut (kary
stopniowane) lub całkowite wykluczenie z meczu – czerwona kartka. Wykluczenie za faul taktyczny
powoduje odsunięcie od gry w danym meczu, natomiast wysokość kar za wykluczenia z innej
przyczyny uzależniona jest od stopnia i rodzaju przewinienia.,
16. Mecze będą prowadzone przez sędziów wyznaczonych przez Kolegium Sędziów ZPN.
17. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Piłkarstwa Kobiecego Śl.ZPN
18. kaucja protestacyjna przy składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie wynosi 100 zł
19. Każdy Klub jest zobowiązany do powiadomieniu Wydziału Piłkarstwa Kobiecego Śl.ZPN o
uzgodnieniu z przeciwnikiem zmiany miejsca/godziny/terminu meczu najpóźniej 14 Dni przed
planowanymi rozgrywkami.
20. Zawody nie mogą odbywać się na boiskach nie posiadających aktualnej pozytywnej weryfikacji.
§7
Opłaty i kary finansowe:

1. Wpisowe – 100 Zł
2. Opłata rejestracyjna za zawodniczki – 8 Zł
3. Wycofanie drużyny w trakcie sezonu - 200 Zł
4. Nieusprawiedliwione niestawienie się drużyny na zawody – 100-300 Zł
5. Opłata za samowolne opuszczenie boiska przez drużynę - 400 Zł
6. Wstawienie do gry zawodniczki nieusprawiedliwionej (dyskwalifikacja, zawieszenie, gra pod
obcym nazwiskiem, sfałszowanie dokumentów upraw. do udziału w zawodach, niezgłoszony do
ekstranetu ), - 500-1000zł
7. Prowadzenie drużyny przez instruktora lub trenera nie posiadającego ważnej licencji lub brak
wpisanej licencji trenera w sprawozdaniu meczowym – 125-250 zł
8. Niedotrzymanie 14 dniowego terminu powiadomienia o zmianie daty spotkania lub zmianę terminu
meczu bez pisemnej zgody przeciwnika. - 90 zł
§7
Protesty:
Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje następująca zasada:
a) pierwszą instancją jest Wydział Piłkarstwa Kobiecego Śl.ZPN, a drugą Komisja
Odwoławcza Śl.ZPN,
b) protesty do pierwszej instancji należy składać najpóźniej do 48 godzin po zakończeniu meczu, a
odwołanie od tych decyzji do drugiej instancji w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji w pierwszej
instancji,
c) wszelkie protesty należy składać w formie pisemnej.

§8
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki Wojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek w piłce
nożnej objęte są Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.

§9
W sprawach spornych nie objętych Regulaminem, decyzje podejmować będzie Wydział Piłkarstwa
Kobiecego PZPN.
Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu posiada Wydział Piłkarstwa Kobiecego PZPN.

§ 10
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Śl.ZPN Henryk Kula

