
Uchwała nr 786/Z/2020 z dnia 10.08.2020r. 
 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK  

WOJEWÓDZKIEJ LIGI JUNIOREK U-15 W PIŁCE NOŻNEJ   

POMORSKIEGO ZPN 

na sezon 2020/2021 i następne 

 

 

§ 1 Cel rozgrywek. 

Celem rozgrywek jest: 

 popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce, 

 podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek, 

 sportowa rywalizacja drużyn na terenie działania Pomorskiego ZPN - liga wojewódzka. 

 wyłonienie klubowego Mistrza Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15. 

 

 

§ 2. Organizacja rozgrywek. 

1. Rozgrywki prowadzi Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN przy współpracy z Komisją ds. 

Piłkarstwa Kobiecego.  

2. Rozgrywki Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15 prowadzone są na podstawie przepisów gry w piłkę 

nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN.  

3. System współzawodnictwa ma na celu wyłonienie najlepszych 2 drużyn w województwie 

awansujących do Centralnej Ligi Juniorek U-15. Drużyny te zostaną wyłonione po rundzie jesiennej.  

4. Drużyny, które nie uzyskały awansu do rozgrywek centralnych kontynuują rozgrywki w rundzie 

wiosennej.  

5. W przypadku rezygnacji z udziału w rozgrywkach CLJ U-15 przez drużynę lub drużyny zajmujące w 

tabeli końcowej po rundzie jesiennej Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15 miejsca 1. i 2., prawo udziału 

w rozgrywkach CLJ U-15 uzyska drużyna (drużyny) zajmujące kolejne najwyższe miejsce w 

rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15. 

 

 

§ 3. Uczestnictwo. 

1. Kluby mogą zgłaszać się do rozgrywek na dany sezon w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 

czerwca każdego roku. Zgłoszenie następuje na formularzu online udostępnionym przez Pomorski 

ZPN. Po rozpoczęciu rozgrywek nie ma możliwości zgłoszenia dodatkowych zespołów. 

2. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2006-2008. 

3. Limit meczów dla zawodniczek we wszystkich rozgrywkach klubowych w sezonie wynosi 40 

spotkań.  

4. Rozgrywki Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15 prowadzone będą w systemie Extranet. Za 

pośrednictwem niniejszego systemu prowadzone będą: terminarz, wyniki i tabele zawodów, 

rejestracja zawodniczek, wypełnianie sprawozdań sędziowskich i ewidencja kar. 

5. Zawodniczka zmieniająca barwy klubowe w okienku transferowym, może reprezentować barwy 

nowego klubu.  

6. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów tożsamości: ważną legitymację szkolną ze 

zdjęciem, dowód osobisty lub paszport.  

7. Zawodniczki są zobowiązane do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym 

bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym. Orzeczenie lekarskie jest ważne przez okres 

12 miesięcy od daty wydania, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 23-24 Uchwały nr 



IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

Fakt złożenia w klubie przez zawodników orzeczeń lekarskich, potwierdza przed każdymi zawodami 

trener bądź kierownik drużyny.  

8. Na 45 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 

sędziemu wydruku sprawozdania sędziego zawierającego skład zawodników, wypełnionego w 

systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez 

złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. W przypadku braku 

możliwości wypełnienia sprawozdania w systemie Extranet spowodowanej awarią systemu 

kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu odręcznie wypełnionego sprawozdania i 

dokonania jednocześnie zapisu o powodach odstąpienia od wypełnienia składu w systemie Extranet. 

Za posiadanie druków (składów drużyn) odpowiedzialni są kierownicy drużyn, niezależnie czy są 

gospodarzami, czy gośćmi. 

9. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoje zawodniczki do gry 

o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z następującymi zasadami: 

a) jeżeli zawodniczka, brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 

nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego 

klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze 

czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodniczek występujących na pozycji bramkarki); 

b) udział zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek 

obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze 

nieprzekraczającym połowy czasu gry; 

c) jeżeli zawodniczka brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 

przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego 

klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy 

zawodniczek występujących na pozycji bramkarki) 

 

 

§ 4. Regulamin Rozgrywek. 

1. Każda drużyna ma prawo zgłoszenia do rozgrywek dowolnej liczby zawodniczek. 

2. Mecze odbywają się według ogólnie przyjętych przepisów gry w piłkę nożną. (m.in. drużyny w 

składach 11-osobowych, mecze rozgrywane na boiskach pełnowymiarowych, obowiązuje przepis o 

„spalonym”). 

3. Do każdych zawodów może być zgłoszonych max. 18 zawodniczek. 

4. W czasie meczu drużyna ma prawo do dokonania 7 zmian zawodniczek (w tym bramkarki) bez prawa 

ich powrotu do gry po dokonaniu zmiany. 

5. Zawodniczki mogą rozgrywać spotkania w dowolnym obuwiu (wkręty lub lanki), spełniające wymogi 

przepisów gry w piłkę nożną. 

6. Każda zawodniczka podczas gry musi posiadać ochraniacze. 

7. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5. 

8. Drużyny zobowiązane są do posiadania dwóch kompletów strojów w różnych kolorach. 

9. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 min z przerwą do 15 minut. 

10. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera, bądź instruktora 

posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską. 

11. Mecze winny być rozgrywane na boiskach trawiastych lub sztucznych zweryfikowanych do 

minimum klasy A. 

12. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub, gospodarz zawodów wpisany do 

terminarza na pierwszym miejscu. 



13. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska i z winy, którego zawody nie 

odbyły się - ponosi konsekwencje dyscyplinarne i regulaminowe określone przepisami 

związkowymi. 

14. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w 

osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia wynikające z 

Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej, 

potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem na załączniku do zawodów, który 

składa sędziemu zawodów. 

15. Podczas rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15 obowiązują następujące zasady punktowania: 

 za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 pkt, 

 za mecz nierozstrzygnięty (remis) 1 pkt, 

 za przegraną 0 pkt. 

16. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 

decydują: 

1) przy dwóch zespołach: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

c) przy dalszej równości, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są 

podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach 

tych drużyn, 

d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach w danym 

sezonie, 

e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach w 

danym sezonie, 

f) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w danym sezonie, 

g) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w danym sezonie. 

2) Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1) wyłącznie między 

zainteresowanymi drużynami. 

17. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po 

rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę po 

ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich kolejek, 

które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje się za nierozegrane bez przyznawania 

punktów. 

18. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po 

rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów będą 

anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona. 

19. W przypadkach, o których mowa w § 4. pkt. 16 i 17 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie 

przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Pomorskiego ZPN z tytułu poniesionych wydatków 

związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych rozgrywkach. 

20. Zawody mistrzowskie na poziomie wojewódzkim rozgrywane są w terminach i godzinach 

wyznaczonych przez Komisję ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN i podanych zainteresowanym klubom 

w oficjalnym terminarzu. O zmianie terminu gospodarz meczu jest zobowiązany powiadomić 

najpóźniej 14 dni przed meczem Komisję ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN po uprzednim uzyskaniu 

zgody przeciwnika i wprowadzeniu zmiany w systemie Extranet. 

21. Na podstawie terminarza, kluby pełniące rolę gospodarza zawodów (wymienione w terminarzach na 

pierwszym miejscu) zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsce rozegrania zawodów 



na całą rundę rozgrywkową oraz powiadomić o tym organ prowadzący rozgrywki i przeciwników 

najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem rundy. 

22. Powołanie co najmniej dwóch i więcej zawodniczek jednego klubu do jakiejkolwiek reprezentacji 

(PZPN lub Pomorskiego ZPN) względnie na zgrupowanie szkoleniowe poprzedzające ich udział w 

oficjalnych zawodach, może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin na wniosek 

zainteresowanego klubu. 

23. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów pierwszą instancją jest Komisja ds. Rozgrywek 

Pomorskiego ZPN, a drugą Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN.  

24. Protesty do pierwszej instancji należy składać najpóźniej 48 godz. po zakończeniu meczu, a 

odwołanie od tych decyzji do drugiej instancji w terminie 4 dni od dnia podjęcia decyzji w pierwszej 

instancji.  

25. Obsadę sędziowską zapewnia Pomorski ZPN. 

26. Sędziowie zobowiązani są wypełnić sprawozdanie z zawodów w systemie Extranet w terminie 48 

godzin od zakończenia zawodów. 

27. Niestawienie się drużyny na zawodach podlegać będzie karze zgodnie z Taryfikatorem Sankcji 

Finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 

2020/2021. 

 

 

§ 5. Sprawy dyscyplinarne. 

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców oraz sędziów, 

obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN oraz 

niniejszym Regulaminie. 

2. Karze podlega również klub, którego kibice (gospodarzy lub gości) dopuścili się naruszenia 

porządku. 

3. Kluby obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową 

ewidencję żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek należy prowadzić 

oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej. 

4. Kary dyscyplinarne wymierzone ilością meczów za przewinienia popełnione w tych rozgrywkach 

muszą być wykonane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 

5. W meczach Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15 obowiązują kary wynikające z przepisów gry w piłkę 

nożną (żółte i czerwone kartki), które pociągają za sobą następujące konsekwencje: 

a) zawodniczka, która została ukarana trzecim napomnieniem (żółta kartka) w sezonie nie może 

wystąpić w następnym meczu, 

b) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem w meczu (żółta, a konsekwencji 

czerwona kartka) jest odsunięta od gry w danym meczu, 

c) zawodniczka ukarana napomnieniem w meczu (żółta kartka), a następnie wykluczona z gry 

(czerwona kartka) zostanie odsunięta od gry w danym i następnym meczu, 

d) zawodniczka wykluczona z gry (czerwona kartka) za faul taktyczny jest odsunięta od gry w 

danym oraz kolejnym meczu, 

e) wysokość kary za wykluczenie z innej przyczyny, uzależniona jest od stopnia i rodzaju 

przewinienia. Karę orzeka Komisja Dyscyplinarna Pomorskiego ZPN. 

6. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a niewykonana w danej rundzie (sezonie) zostaje 

automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji rozgrywek. 

 

 

§ 6. Prawo interpretacji. 

1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.  



2. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w 

niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem zmian wynikających z uchwał Zarządu PZPN, podjętych po 

uchwaleniu Regulaminu.  

 

 

§ 7. Obowiązywanie. 

Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2020/2021 i odpowiednio na kolejne sezony.  

 

 

§ 8. Data zatwierdzenia 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN w dniu 10.08.2020 r. 

 

Prezes Pomorskiego ZPN  

Radosław Michalski 

 

 


