Wyciąg z regulaminów rozgrywek na sezon 2015/2016
Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej
Klasa rozgrywkowa
Pole gry

Klasa
Okręgowa
Seniorów

Klasa A
Seniorów

Klasa
Okręgowa
Juniorów

Klasa A
Juniorów

Liga
Trampkarzy

pełno wymiarowe trawiaste – kl. Okr. min. 100mx55m,; kl. A min. 95mx55m
zweryfikowane dla danej klasy rozgrywkowej lub wyższej

Długość 73 m
szerokość 64-68 m
(od pola karnego
do pola karnego)

wymiar 7,32 m x 2,44 m

pole karne:
29m x 12 m
(12 m od linii
bramkowej do
środka, po 12 m od
słupków)

nr 5

nr 4

5mx2m

Bramki

Piłka
Obuwie
Ochraniacze goleni
Czas gry/przerwa

Liga
Młodzików

dowolne : wkręty lub miękkie – tzw. „lanki”

Obuwie piłkarskie miękkie

obowiązują we wszystkich klasach rozgrywkowych – pod rygorem niedopuszczenia do udziału w grze
2 x 45 minut /do 15 minut

2 x 40 minut/do 15 minut

Ilość wymian
zawodników

4

Ilość zawodników na
boisku / minimalna ilość

7

11 / 7

Kary indywidualne

11 / 7
napomnienia (żółte kartki)

2x40min./do 15 min.

2 x 30 min/do 15 min

Zmiany powrotne
(tzw. hokejowe)

Zmiany powrotne
(tzw. hokejowe)

(zmiana ma miejsce
przy ławkach
rezerwowych –
boisko najpierw
winien opuścić
zawodnik
wymieniany)

11 / 7
(mogą grać
dziewczęta)

9/6
Rezerwa: do 6
zawodników
(mogą grać
dziewczęta)

czasowe kary wychowawcze na 3-5-10 minut.
Czwarta kara dla tego samego zawodnika powoduje
całkowite wykluczenie z gry (czerwona kartka)

wykluczenia z gry (czerwone kartki)
Ważność badań lekarskich
Wymagane dokumenty

6 (sześć) miesięcy, o ile lekarz nie ustalił wcześniejszego terminu przeprowadzenia kolejnych badań
a) protokół weryfikacji boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest
nieważna, nie obejmuje danej Klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią,
sędziemu nie wolno prowadzić meczu,
b) protokoły wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników
pod składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika imionami i nazwiskami
osób towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych,
c) książeczki zdrowia lub zaświadczenia lekarski zawodników. Sędzia musi sprawdzić przed
meczem ważność –zaświadczeń wszystkich zawodników biorących udział w zawodach. W
przypadku braku ważnego badania –sędzia nie dopuszcza takiego zawodnika do gry i fakt ten
odnotowuje w sprawozdaniu z zawodów,
d) Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich musi posiadać aktualną kartę
zawodnika (zgodną z systemem Extranet). Dopuszcza się możliwość gry na podstawie innego
dokumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa)

Sprawdzanie tożsamości
zawodników
Załącznik dot. udzielonych kar
indywidualnych

Kategoria wiekowa

Inne

karta zawodnika PZPN
(względnie
kserokopia
wniosku o wydanie karty
zawodnika PZPN oraz
karta zdrowia

karta zawodnika PZPN
(względnie kserokopia
wniosku o wydanie karty
zawodnika PZPN oraz
karta zdrowia

zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną – dokumenty jak wyżej
obowiązkowo – bez względu na to czy kary zostały udzielone,
czy też nie (format druku A4)
każdy zawodnik z chwilą ukończenia 16 lat + 1 dzień
(liczy się dzień ukończenia 16 lat)
Obowiązkowy udział w grze przez cały mecz
zawodnika do lat 21 (ur. w 1995 roku i młodsi)
w ilości :

2

1

1997 i młodsi

tylko w przypadku wykluczenia zawodnika
z gry (czerwona kartka) – format A4
2001 rok i młodsi

2003 rok i młodsi

*zawody młodzików rozgrywane są
zawody juniorów rozgrywane są
przed zawodami seniorów

przed meczem trampkarzy
*Po zakończonych zawodach obie
drużyny wykonują rzuty karne (po 5
każdy zespół) (nie wpływają na wynik
końcowy zawodów – wynik rzutów
sędzia umieszcza w sprawozdaniu
sędziowskim)
* w kategorii młodzików rzut rożny
wykonywany jest z odległości 9 m od
słupka bramki

UWAGA : W ROZGRYWKACH MŁODZIKÓW NIE OBOWIĄZUJE PRZEPIS O SPALONYM. ZAWODY PROWADZI
JEDEN SĘDZIA (jak w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Młodzików)

Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu
rozgrywkowego ukończyli 21 rok życia i zawodnicy młodsi. W sezonie rozgrywkowym 2015/2016 za młodzieżowca uważa się zawodników
urodzonych w 1995 i później.
Zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w 2 zawodach swojego klubu w łącznym wymiarze czasu gry
odpowiadającemu jednym zawodom w klasie rozgrywkowej do której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową, przy założeniu, że w
pierwszym meczu wystąpił nie więcej niż połowę czasu gry.
Drużyny biorące udział w rozgrywkach IV ligi na co najmniej 45 min, a w niższych klasach rozgrywkowych 30 min przed meczem,
zobowiązane są dostarczyć sędziemu głównemu zawodów wypełnione składy na protokole z wyszczególnieniem numeru, nazwiska i
imienia, numeru karty wszystkich zawodników. Od sezonu 2015/2016 kluby występujące w klasie Okręgowej ChOZPN, zobowiązane są
wypełniać protokoły przedmeczowe w systemie ExtranetPZPN
Organizator zawodów musi zabezpieczyć niezbędną ilość służb porządkowych i informacyjnych odpowiednio oznakowanych, w
kamizelkach lub identyfikatorach organizatora zawodów. Aktualny wykaz porządkowych winien zostać dostarczony sędziemu przed
zawodami. Na zawodach organizator powinien zabezpieczyć obecność porządkowych ubranych w odpowiednie kamizelki w liczbie: IV liga
– 10, klasa okręgowa – 6, klasa „A” – 4, klasa „B”- 2.
Badania lekarskie zawodników ważne są 6 miesięcy licząc od daty badania ( np. badania wykonane w dniu 10.03. ważne są do dnia
09.09. włącznie) chyba że lekarz zalecił wcześniejszy termin badań.
Sędzia główny zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na zawodach, odnotowania w
sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej pracy (nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej
staranności w niesieniu pomocy). Funkcji opieki medycznej nie może sprawować zawodnik wpisany do protokołu z zawodów.
Protesty - § 22 Regulaminu rozgrywek klasy Okręgowej ChOZPN na sezon 2015/2016:
Po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn mają obowiązek podpisania załącznika do sprawozdania sędziowskiego bez
względu na to czy wnoszoną protesty, odwołania-zastrzeżenia lub nie mają uwag.
Protesty i odwołania mogą dotyczyć:
a) organizacji zawodów,
b) stanu pola gry, w tym nieprawidłowego przygotowania, oznaczenia i wyposażenia,
c) opóźnionego przybycia drużyny na miejsce rozgrywania zawodów,
d) prawidłowości wypełnienia i czasu dostarczenia sprawozdania z zawodów,
e) tożsamości zawodników,
f) przebiegu zawodów oraz dyscypliny.
1. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić protesty na załączniku do sprawozdania sędziowskiego na następujących
zasadach:
a) protesty muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów, późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane chyba,
że dotyczą spraw zaistniałych w czasie trwania zawodów, wszystkie protesty muszą być przez sędziego zbadane, a w przypadkach
uzasadnionych sędzia musi wyznaczyć kapitanowi drużyny gospodarzy czas na usunięcie ewentualnych usterek. Sędzia musi umieścić w
sprawozdaniu zawodów treść zgłoszonych zastrzeżeń, jak również wydane zarządzenia.
Protesty dotyczące tożsamości zawodników mogą być wnoszone do sędziego najpóźniej do zakończenia zawodów. Sprawdzenia
tożsamości zawodników sędzia może dokonać przed zawodami, w czasie przerwy między częściami gry lub po zawodach, zawsze jednak
w obecności kapitanów obydwu drużyn. Konieczność sprawdzenia tożsamości zawodników po zakończeniu zawodów zobowiązuje
kapitanów i kierowników drużyn do zatrzymania wszystkich zawodników, którzy uczestniczyli w grze w momencie zgłoszenia protestu do
pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego miejscu,
b) protesty w załączniku do sprawozdania sędziowskiego muszą być czytelnie podpisane przez kapitana i kierownika drużyny, są
one wolne od opłacenia kaucji.

we wszystkich klasach rozgrywkowych kierownik drużyny (trener) musi oznaczyć w sprawozdaniu sędziowskim symbolem „Br”
– bramkarza i bramkarza rezerwowego oraz symbolem „Kpt”, a także podkreśleniem – kapitana drużyny ;


zawody wyznaczone jako mistrzowskie w żadnym wypadku nie mogą być rozegrane jako towarzyskie;



Sprawdzenie tożsamości - § 9 Regulaminu rozgrywek klasy Okręgowej ChOZPN na sezon 2015/2016:

10. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny. Fakt
sprawdzania tożsamości zawodników drużyny przeciwnej musi być bezwzględnie zgłoszony sędziemu głównemu zawodów przez kapitana
drużyny przed zawodami, w czasie pierwszej lub drugiej połowy gry oraz dogrywki, najpóźniej przed ostatnim gwizdkiem kończącym
zawody. Sprawdzanie tożsamości zawodników może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, którzy w chwili zgłaszania żądania przebywają
na płycie boiska. W przypadku zgłaszania żądania w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć
zawodników, którzy będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani do protokołu przebywają na
ławce rezerwowych. Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników. Fakt żądania
sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i dać do podpisu
kapitanom obu zespołów. Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości sprawdzanych zawodników.
11. Sprawdzanie tożsamości może się odbyć przed zawodami, w przerwie zawodów lub po zakończeniu meczu, jeżeli protest w tej sprawie
zgłoszony został sędziemu w trakcie drugiej połowy spotkania, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia zawodów obowiązany jest przyjąć
zgłoszony przez kapitana protest i poinformować niezwłocznie (w najbliższej przerwie w grze, ale przed zakończeniem zawodów) kapitana
drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu kapitana zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na
zawodnika rezerwowego) stawili się do sprawdzenia tożsamości do wyznaczonego przez sędziego miejsca. Sędzia sprawdza karty
zgłoszeń oprotestowanych zawodników z ich wyglądem (w obecności kapitanów obu drużyn) i tylko i wyłącznie w przypadku wątpliwości
sędziego (a nie kapitana) co do tożsamości zawodnika, żąda dodatkowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty,
książeczka wojskowa, legitymacja szkolna, itp.). Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań musi zająć jednoznaczne
stanowisko, czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje stanowisko w tej sprawie wpisuje do sprawozdania z zawodów.
12. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kapitanowi jego drużyny),
zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w tym meczu. Zawodnik, jego trener lub kierownik, kapitan zespołu i drużyna
ponoszą konsekwencje dyscyplinarne takie same jak za wstawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem.

