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=====================================================================
UPROSZCZONY REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH K-PZPN
OdPasjiDoFutbolu ORLIÓW E2, ŻAKÓW F1 i F2 oraz SKRZATÓW NA SEZON 2021/2022
=====================================================================
Kujawsko - Pomorski Związek Piłki Nożnej w sezonie 2021/2022 w rozgrywkach dziecięcych
OdPasjiDoFutbolu prowadzi rozgrywki na szczeblu Związku K-PZPN systemem turniejowym w grupach
desygnowanych bez ewidencji wyników i tabel. Obowiązuje zakaz publikowania wyników.
Przepisy ogólne
§1
1. Rozgrywki prowadzone są w systemie turniejowym „każdy z każdym” w kategoriach:
1.1 Orlik (kategoria E2) - zawodnicy urodzeni w latach 2012 i młodsi
1.2 Żak (kategoria F1)

- zawodnicy urodzeni w latach 2013 i młodsi

1.3 Żak (kategoria F2)

- zawodnicy urodzeni w latach 2014 i młodsi

1.4 Skrzat (bez podziału na G1 i G2) - w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022 zawodnicy
urodzeni w roku 2015-2016 oraz w rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 zawodnicy
urodzeni 2015 do 2017
2. Przepisy gry zgodnie z unifikacją PZPN.
3. Brak sędziów, nad przebiegiem spotkania czuwają trenerzy (dopuszcza się prowadzenie meczów
przez sędziów klubowych lub zaproszonych sędziów / koszt sędziów ponosi organizator).
4. Brak wyników i tabel.
5. Gospodarze turniejów zostaną przydzieleni do organizowania danej kolejki odgórnie przez
WGiE K-PZPN.
6. Organizator turnieju po zawodach wysyła w terminie 48 h sprawozdanie w formie elektronicznej.
Zawodnicy
§2
1. Przed rozgrywkami rejestracja do rozgrywek wszystkich zawodników w systemie extranet.
2. Dopuszcza się „jednorazowy” udział zawodnika w turnieju, niezarejestrowanego w systemie
extranet, pod warunkiem, że zawodnik będzie zgłoszony przez trenera klubowego na liście
zgłoszeniowej turnieju i oznaczony jako „niezarejestrowany”.
3. Udział dziewcząt w rozgrywkach dziecięcych OdPasjiDoFutbolu.
3.1. Dopuszcza się możliwość udziału dziewcząt (zarówno pojedynczych zawodniczek, jak i drużyny) z
zachowaniem poniższych zasad:
3.2. W rozgrywkach mogą uczestniczyć dziewczynki w każdej kategorii wiekowej maksymalnie
o dwa lata starsze tj.:
a) w kategorii juniora E2 - dziewczynki rocznikowo D2 i młodsze,
b) w kategorii juniora F1 - dziewczynki rocznikowo E1 i młodsze,
c) w kategorii juniora F2 – dziewczynki rocznikowo E2 i młodsze,

d) w kategoria juniora G – dziewczynki rocznikowo F1 i młodsze.
Trenerzy
§3
1. Trenerzy zgodnie z uchwałą PZPN mają obowiązek posiadać aktualną licencje trenerską lub zgodę
warunkową wydaną lub zaakceptowaną przez K-PZPN.
2. Trenerzy podpisując „Protokół uczestnictwa” zaświadczają ważność badań lekarskich wszystkich
zawodników wpisanych do protokołu turniejowego.
Sprawy dyscyplinarne
§4
1. Na

podstawie

terminarza

kluby

pełniące rolę

gospodarza

zawodów,

zobowiązane są ustalić daty, godziny i miejsca rozgrywania zawodów w systemie extranet
najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem turnieju. Nie wprowadzenie w terminie podlega karze
50,00 zł.
2. Po zakończeniu turnieju (w przeciągu 48 godzin) organizator turnieju zebraną dokumentację
przesyła w formie elektronicznej (skan) do Wydziału Gier i Ewidencji na adres
odpasjidofutbolu@kpzpn.pl (podokręg bydgoski), odpasjidofutbolu.torun@kpzpn.pl (podokręg
toruński) lub odpasjidofutbolu.wloclawek@kpzpn.pl (podokręg włocławski). Nie przesłanie w
terminie podlega karze 50,00 zł.
3. W przypadku niestawienia się na wyznaczone zawody klub otrzymuje karę w wysokości 200,00 zł.
W przypadku zgłoszenia przez trenera nieobecności drużyny w danym turnieju - poprzez wysłanie
informacji mailowo na adres odpasjidofutbolu.bydgoszcz@kpzpn.pl (podokręg bydgoski),
odpasjidofutbolu.torun@kpzpn.pl (podokręg toruński), odpasjidofutbolu.wloclawek@kpzpn.pl
(podokręg włocławski) oraz do gospodarza zawodów - na 48 godzin przed rozpoczęciem turnieju,
kara nie zostanie nałożona.
4. Brak zabezpieczenia licencjonowanej opieki medycznej podczas turnieju przez gospodarza
podlega karze 200,00 zł.
Postanowienia końcowe
§5
1. Zgłoszenie zespołu przez klub jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu OdPasjiDoFutbolu w
sezonie 2021/2022.
2. Zobowiązuje się kluby do nie publikowania wyników turniejów i tabel na swoich stronach
internetowych.
3. W przypadku nagminnych naruszeń regulaminu oraz skarg K-PZPN zastrzega sobie prawo do
kierowania sprawy do Wydziału Dyscypliny K-PZPN.

K-PZPN

