
 

REGULAMIN ROZGRYWEK 

 

LIGI POWIATOWEJ W PIŁCE NOŻNEJ 

LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH 

POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

 

Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

1. Organizatorem rozgrywek jest Powiatowe Zrzeszenie LZS w Złotowie przy współudziale klubów 

uczestniczących w rozgrywkach. 

2. Organizator prowadzi rozgrywki 16 drużyn LZS powiatu złotowskiego w dwóch grupach liczących po 8 

drużyn, z możliwością zmiany ilości drużyn przed rozpoczęciem sezonu. 

3. Warunkiem dopuszczenia klubu do rozgrywek jest pisemne zgłoszenie u Organizatora rozgrywek oraz 

podanie imiennej listy zawodników do dnia rozpoczęcia sezonu w bieżącym roku. 

 

§ 2 

 

Celem rozgrywek jest: 

 

1. Wyłonienie najlepszych drużyn i zawodników. 

2. Upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej . 

3. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej w regionie. 

4. Upowszechnienie masowych form spędzania czasu wolnego w środowiskach miast i wsi powiatu 

złotowskiego. 

5. Popularyzacja piłki nożnej w środowiskach miast i wsi powiatu złotowskiego. 

6. Podejmowanie działań na rzecz promocji pozytywnego wpływu aktywności fizycznej. 

7. Ciągłe dążenie do podnoszenia poziomu sportowego. 

8. Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży i mieszkańców lokalnych społeczności powiatu 

złotowskiego. 

 

 

 

 



§3 

 

Rozgrywki prowadzone będą na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o ,,Przepisy 

gry w piłkę nożną”. 

 

§ 4 

 

Rozgrywki prowadzone są systemem dwurundowym (jesień – wiosna). 

 

§ 5 

 

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w miejscowościach: 

 

 - Czernice* 

 - Górzna* 

- Józefowo* 

- Kamień* 

- Nowa Święta* 

- Nowiny* 

- Radawnica* 

- Skic* 

- Skórka* 

- Stara Wiśniewka* 

- Stawnica* 

- Śmiardowo Krajeńskie* 

- Święta* 

- Zakrzewo* 

- Zalesie* 

- Złotów* 

 

* gospodarze kolejki spotkań zobowiązani są do przygotowania boiska oraz zapewnienia przy współpracy z 

Organizatorem opieki medycznej na czas trwania spotkań. 

 

Rozdział II 

 

Zawodnicy 

 

§ 6 

 

1.      W rozgrywkach mogą brać udział tylko zawodnicy uprawnieni do gry przez Organizatora  rozgrywek, którzy: 

- są członkami Ludowego Zespołu Sportowego i nie figurują w innych zrzeszonych bądź niezrzeszonych 

drużynach piłkarskich, 

- posiadają ważne badania lekarskie potwierdzone wpisem lekarza w legitymacji członkowskiej LZS, 



- nie są zgłoszeni na daną rundę do zespołu w rozgrywkach organizowanych przez OZPN, 

- wpisani są na listę zgłoszeniową drużyny wraz z ich własnoręcznym podpisem na tejże liście, 

- wpisani są do sprawozdania zawodów pod rygorem utraty punktów walkowerem. 

 

2.      Zobowiązuje się kluby do podania na listach zgłoszeń telefonów kontaktowych osób odpowiedzialnych 

(trenerów, kierowników lub kapitanów drużyn) za zgłoszenie zawodników w klubie. 

 

§ 7 

 

1.      Zawodnicy rozpoczynający grę winni być wpisani do sprawozdania zawodów na pierwszych 11 miejscach, 

pozostali wpisani zawodnicy są zawodnikami rezerwowymi. Kierownik drużyny może wpisać do 

sprawozdania mniej niż 11 zawodników, jednak nie mniej niż 7, a każdego następnego wchodzącego do gry 

zawodnika, musi natychmiast dopisać do sprawozdania.  Kierownik nie może wpisać więcej niż 18 

zawodników do sprawozdania. 

 

2.      W przypadku, gdy grę rozpoczyna zawodnik z poza pierwszych jedenastu miejsc, kapitan drużyny powinien    

głosić ten fakt sędziemu, który ma obowiązek odnotować to w sprawozdaniu drużyny. 

 

3.      Wpisanie do sprawozdania zawodnika, który nie może brać udziału w zawodach (ze względu na kary na 

niego nałożone z niniejszego regulaminu) uznane będzie jako udział w grze nieuprawnionego zawodnika, co 

skutkuje zweryfikowaniem zawodów jako walkower dla przeciwnika. 

 

§ 8 

 

1.      Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie lub kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu 

zawodów: 

- wypełnionego czytelnie drukowanymi literami sprawozdania z zawodów z wykazem zawodników wyznaczonych 

do gry (właściwe nazwiska i imiona zgodnie z dokumentami tożsamości wraz z ich własnoręcznymi podpisami). 

 

2.      Legitymacje członkowskie LZS z adnotacją o z ważnych badaniach lekarskich zawodników (nie będą 

uwzględniane listy zbiorowe) na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy; badanie wszystkich zawodników musi być 

wykonane przed każdą rundą rozgrywkową. Legitymacje muszą być dostępne dla sędziów w momencie trwania 

spotkania w celu sprawdzenia tożsamości zawodników grających na boisku. 

 

3.     Udział w rozgrywkach PZ LZS Złotów zawodników  poniżej 16 roku życia wymagana pisemnej zgody 

rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

4.      Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodnika (zawodników) biorących udział w zawodach, przysługuje 

wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu zawodów nie 

mogą być przyjmowane i rozpatrywane przez sędziów. 

 

5.      W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w zawodach, 

zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego przedstawić ważny dokument tożsamości z fotografią (dowód 



osobisty, paszport, itp.) musi to uczynić przed zawodami, w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu 

zawodów. Zawodnik, który nie stawi się na wezwanie sędziego i nie przedłoży dokumentu stwierdzającego jego 

tożsamość zostaje uznany za nieuprawnionego do gry, a zawody z jego udziałem zostaną zweryfikowane jako 

walkower na korzyść przeciwnika. Gdy, żądanie sprawdzenia zawodnika nastąpi w momencie gdy, ten opuścił 

boisko (zmiana), nie jest on zobowiązany do stawienia się do sędziego celem wylegitymowania się. 

§ 9 

 

1. Zmiana przynależności klubowej zawodników może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów 

transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach: 

a)      od 1 lipca do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie jesiennej, 

b)      od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej. 

 

2.      Zawodnik zamierzający dokonać zmiany barw klubowych składa pisemny wniosek 

do Zarządu Klubu, który dotychczas reprezentuje ze wskazaniem Klubu, który zamierza reprezentować. Klub 

zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek i udzielić mu pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni. 

 

3.      Zawodnik, który został ukarany karą bezwzględnej dyskwalifikacji nie może zmienić przynależności 

klubowej w czasie jej trwania. Powyższe nie dotyczy zawodników ukaranych ilością meczy (za czerwone i żółte 

kartki), z tym, że uprawniony do gry może być dopiero po odbyciu kary. 

 

Rozdział III 

 

Sędziowie 

 

§ 10 

 

1.      Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza bezpośrednio Organizator rozgrywek. 

 

2.      Sędzia zawodów zobowiązany jest do wypełnienia sprawozdania z zawodów oraz załącznika do   

sprawozdania z zawodów, w którym wyszczególnia udzielone kary indywidualne (żółte lub czerwone kartki). 

Jeżeli zawodnik otrzymał czerwoną kartkę (samoistną), to sędzia umieszcza w załączniku opis przewinienia. 

Niezależnie od w/w ustaleń sędzia zobowiązany jest także do umieszczenia na odwrotnej stronie załącznika 

opisu innych zajść, które mają istotne znaczenie w dalszym postępowaniu, np. uwagi zgłoszone przez 

kierowników, co do udzielonych kartek, wprowadzenie lub chęć wprowadzenia do gry zawodnika 

nieuprawnionego, niemożność sprawdzenia tożsamości, rzucanie petard i świec, wtargnięcie publiczności na 

boisko, zakłócanie ładu i porządku przed, w czasie i po zawodach. Wszystko to musi być przedstawione 

kierownikom w ich obecności i wpisane do załącznika, który kierownicy zobowiązani są podpisać. W przypadku 

nie udzielenia kar indywidualnych sędzia wpisuje do załącznika uwagę: ,,kar nie było", co również podpisują 

kierownicy obu drużyn. Wszystkie powyższe zajścia i kary muszą być także opisane w sprawozdaniu z zawodów. 

 

3.      Skompletowane sprawozdanie musi być dostarczone do Organizatora rozgrywek w ciągu 48 godzin po 

ukończeniu zawodów. 

 



Rozdział IV 

 

Zasady rozgrywek 

 

§ 11 

 

1. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania (jedno w rundzie jesiennej i jedno w 

rundzie wiosennej). 

2. Mecze rozgrywane będą według przepisów PZPN. 

3. Czas gry 2 x 45 min z 15 minutową przerwą. 

 

§ 12 

 

Rozegrane zawody punktuje się następująco: 

a)      za zwycięstwo przyznaje się drużynie 3 punkty, 

b)      za remis obie drużyny otrzymują po 1 punkcie, 

c)      za przegraną drużyna nie otrzymuje punktów. 

 

§ 13 

 

Drużyny biorące udział w zawodach mogą wymienić w czasie trwania zawodów pięciu dowolnych zawodników z 

pola na zawodników rezerwowych wpisanych do sprawozdania, bez możliwości powrotu. 

 

§ 14 

 

Zawody rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez Organizatora rozgrywek i podawane do wiadomości 

zainteresowanym w przesłanym terminarzu na każdą rundę rozgrywek. Terminarze (jesień – wiosna każdego 

sezonu) są integralną częścią niniejszego regulaminu. 

 

§ 15 

 

Klub ponosi pełną odpowiedzialność za stawienie się drużyny na zawody w oznaczonym miejscu i czasie. 

 

§ 16 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i godziny rozegrania zawodów w trakcie rozgrywek. 

Ze względu na braki kadrowe wśród sędziów, zmiana terminu zawodów może nastąpić na dwa dni przed 

planowanymi rozgrywkami, a w szczególnych przypadkach przełożenie meczu może nastąpić nawet w dniu 

meczu. 

 

2. Wnioski drużyn o przełożenie terminu rozgrywania zawodów  należy zgłosić do Organizatora rozgrywek na 7 

dni przed planowanym terminem zawodów. Warunkiem zatwierdzenia nowego terminu rozgrywania 



zawodów jest uzyskanie zgody na zmianę terminu wszystkich zainteresowanych drużyn oraz organizatora 

rozgrywek. 

 

§ 17 

Klub, którego drużyna nie stawi się na zawody z przyczyn, które Organizator rozgrywek uzna, że wyniknęły z 

winy tegoż klubu (np. brak transportu, niekompletny skład zespołu, itp.) zostanie ukarany przyznaniem walkowera 

przeciwnikowi. 

§ 18 

 

1.      Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra ogółem 3 wyznaczonych spotkań, zostanie wycofana przez 

Organizatora z rozgrywek. 

 

2.      Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco: 

a)      w przypadku rozegrania nie więcej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej 

drużyny, 

b)      w przypadku rozegrania 50% i więcej spotkań zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast 

w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników. 

 

3.      Zawody należy zweryfikować jako walkower 3:0 na niekorzyść: 

a)      drużyny zawieszonej za należności finansowe, przy czym przeciwnikowi zalicza się wynik uzyskany na     

          boisku, 

b)      drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut, 

c)      drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry lub uprawniony na podstawie przedłożonych  

         przez klub niewiarygodnych dokumentów, 

d)     drużyny, która dopuściła do gry zawodnika nieuprawnionego z tytułu przepisów o opiece lekarskiej, 

e)      drużyny, która przed zakończeniem zawodów zejdzie z boiska lub której ilość zawodników będzie mniejsza 

          niż siedmiu, 

f)       drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener w czasie zawodów, czynnie znieważył  

          któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody zostały zakończone przed czasem, 

g)      drużyny, której kibic przed meczem, w czasie gry lub po zawodach czynnie znieważył któregokolwiek z   

         sędziów, 

h)      drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut, 

i)        drużyny, która nie dostarczy sędziemu składu zawodników. 

 

4.      W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny, zostaną ukarane obustronnym walkowerem. 

 

5.      W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego niż walkower – utrzymuje się wynik 

uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej. 

 

6.      Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 10 dni od daty podjęcia decyzji. 

 

 

 



Rozdział V 

 

Zasady klasyfikacji 

 

§ 19 

 

W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania 

równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują: 

 

1.      Przy dwóch zespołach: 

a)      ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b)      przy równej ilości 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 ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu, 

e)      w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są zespoły zajmujące pierwsze i drugie 

miejsce w tabeli, stosuje się wyłącznie zasady określone 

w punktach a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe. 

 

2.      Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą 

spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami 

podanymi w punktach a, b, c, d. 

 

Rozdział VI 

 

Sprawy dyscyplinarne 

 

§ 20 

 

1.      Zawodnik, który w czasie zawodów otrzyma napomnienie (żółta kartka) zostanie automatycznie ukarany wg 

następującej zasady: 

·         przy 3,5,7,9 (itd., czyli każdym następnym co drugim) napomnieniu żółtą kartką w sezonie – 1 mecz 

dyskwalifikacji, 

·         nie dopuszcza się wykupienia kary przez zawodnika. 

 

2.      Zawodnikowi, który w czasie zawodów, został wykluczony z gry (czerwona kartka) w wyniku otrzymania 

dwóch napomnień (żółte kartki) wlicza się obie te kartki do rejestru napomnień zawodnika. 

 

3.      Zawodnikowi, który w czasie zawodów został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki, 

wymierza się automatycznie karę dwóch meczów dyskwalifikacji, chyba, że przewinienie polegało na: 

a)  naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważeniu innych osób biorących udział w grze lub 

poza nią, 



b)         wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się przed, w czasie meczu lub poza nim. 

W opisanych wyżej przypadkach przeprowadza się postępowanie dyscyplinarne, po którym organ dyscyplinarny 

orzeka karę dyskwalifikacji od 3 meczów do kary całkowitej dyskwalifikacji. 

 

4.      Zasad określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu nie stosuje się wobec zawodnika wykluczonego z gry 

(samoistna czerwona kartka) w sytuacji, gdy: 

a)      pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego 

zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym, 

b)      pozbawia drużynę przeciwnika bramki lub realnej szansy jej zdobycia zagrywając piłkę ręką przy czym nie 

dotyczy to bramkarza we własnym polu karnym, 

c)      pozbawia drużynę przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki jako bramkarz zatrzymując ręką piłkę poza 

własnym polem karnym.  

W tych przypadkach wymierza się karę jednego meczu dyskwalifikacji, a czerwona kartka, którą otrzymał 

zawodnik jest wliczana do rejestru napomnień. 

 

5.      Wymierzanie kary możliwe jest również, gdy sędzia nie widział przewinienia dyscyplinarnego zawodnika, 

działacza, trenera oraz innych osób jeśli istnieją dowody do podjęcia właściwych w danej sprawie decyzji. 

 

6.      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. 

 

7.      Za niesportowe lub grubiańskie, ordynarne zachowanie zawodnika, trenera, działacza oraz innych osób 

podczas trwania meczu lub też bezpośrednio po jego zakończeniu – kara dyskwalifikacji od 1-5 meczów. 

 

8.      Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry za przewinienia opisane w ust. 3, pkt. a i b 

niniejszego paragrafu jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu 

orzeczenia kary nie może brać czynnego udziału w żadnych zawodach piłkarskich. 

 

9.      Bieg kar, które wiąże się z automatyczną dyskwalifikacją określoną ilością meczów, 

rozpoczyna się od meczu następnego po otrzymaniu kartki. Od tych kar nie można się odwołać. Kary te nie mogą 

być zmniejszone, zawieszone lub darowane. 

 

10. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia zobaczone przez zawodników żółte i 

czerwone kartki zalicza się do rejestru napomnień i wykluczeń zawodnika z gry. Zawody, które zostały przerwane 

lub zweryfikowane jako walkower bierze się pod uwagę przy zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez 

ukaranych zawodników. 

 

 

 

 

 

 



Rozdział VII 

 

Protesty i odwołania 

 

§ 21 

 

Kierownicy lub kapitanowie drużyn przed lub po zawodach mogą wnosić pisemne uwagi i zastrzeżenia do 

załącznika do protokołu sędziowskiego o naruszeniu przepisów dotyczących przygotowania i organizacji 

zawodów, zachowania się zawodników i działaczy oraz innych okoliczności, które mogłyby wpłynąć na 

prawidłowe dokonanie weryfikacji zawodów. Wpisu dokonuje sędzia zawodów, a kierownicy lub kapitanowie 

drużyn są zobowiązani do podpisania załącznika. 

 

§ 22 

 

1.    Klub,  który uważa, że wynik zawodów z udziałem jego drużyny został uzyskany w następstwie oczywistego 

naruszenia przepisów: 

a) gry w piłkę nożną 

b) organizacji rozgrywek w piłkę nożną 

c) niniejszego regulaminu 

 

może w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu złożyć pisemny protest do Organizatora rozgrywek wraz z wpłatą 

50 zł. Wpłata ta przepada jeśli wniosek ten zostanie rozpatrzony negatywnie lub zostaje zwrócona jeśli wniosek 

zostanie rozpatrzony pozytywni. 

 

2.      W uzasadnieniu tego protestu, obok faktów mających bezpośredni wpływ na wynik meczu można również 

podnieść inne okoliczności, które były przedmiotem zastrzeżeń wniesionych przed i po zawodach. 

 

3.      Protest powinien być rozpatrzony przez Organizatora rozgrywek w terminie 14 dni od daty jego złożenia. 

 

4.      Decyzja Organizatora rozgrywek jest ostateczna i nie podlega prawu odwołania. 

 

Rozdział VIII 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 23 

 

1.      Każdy klub, którego drużyna bierze udział w rozgrywkach jest odpowiedzialny za działalność swoich 

przedstawicieli, trenerów i zawodników jak również za postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami, a 

także za utrzymanie porządku i spokoju na obiekcie sportowym przed, w trakcie i po zakończeniu zawodów. 

 



2.      Każdy klub przyjezdny ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za niewłaściwe zachowanie swoich kibiców 

przed, w czasie i po zawodach, jeżeli doszło do poważnych zakłóceń porządku (np. obrazy sędziów w jakikolwiek 

sposób). 

 

3.      Kluby i drużyny uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do udzielenia niezbędnej pomocy i ochrony 

sędziom prowadzącym zawody. 

 

4.      Drużyny uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do posiadania piłki i jednolitych strojów piłkarskich. 

 

5.      Drużyny są zobowiązane do przybycia na miejsce rozgrywania zawodów na 30 minut przed ich 

wyznaczonym terminem spotkania. 

 

§ 24 

 

Za rzeczy osobiste i sprzęt sportowy zaginione bądź uszkodzone podczas zawodów Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 

§ 25 

 

Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi rozgrywek, który również podejmuje decyzje we 

wszystkich sprawach nim nie objętych. 

 

§ 26 

 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r. 


