
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica 

REGULAMIN 

rozgrywek piłki nożnej o Mistrzostwo Gminy Oleśnica 

 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1. 

Celem prowadzonych rozgrywek oraz organizowanych turniejów jest zabezpieczenie czasu wolnego  

mieszkańcom gminy Oleśnica, organizacji, rozwoju i popularyzacji piłki nożnej i połączenia rozrywki 

ze sportem, jako sportowej zabawy z nagrodami w celu wyłonienia mistrzów gminy Oleśnica                         

i najzdolniejszych piłkarzy. 

§ 2. 

Przeprowadzenie rozgrywek i turniejów, organizacja i czuwanie nad należytym  przestrzeganiem 

przepisów gry postanowień PZPN, niniejszego regulaminu poszczególnych imprez należy do działu 

sportu i rekreacji Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica. 

§ 3. 

Rozgrywki seniorów prowadzone będą dla drużyn 11-osobowych oraz dla drużyn 5/6-cio osobowych. 

Rozgrywki juniorów młodszych i młodzików przeprowadzone zostaną dla drużyn 5/6-cio osobowych. 

§ 4. 

Rozgrywki systemowe dla drużyn seniorów /11 i 5/6 os./ prowadzone będą w cyklu jesień - wiosna, 

mecz i rewanż oraz zimowych rozgrywek halowych. Dla drużyn juniorów i młodzików prowadzone 

będą w formie turniejów. 

§ 5. 

W rozgrywkach seniorów mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają pisemna 

zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na grę w drużynie seniorów.                                                           

W rozgrywkach juniorów młodszych biorą udział roczniki 2002 i młodsi w rozgrywkach młodzików 

biorą udział roczniki 2005 i młodsi.  Juniorzy młodsi oraz młodziki powinni posiadać pisemna zgodę 

rodziców lub prawnych opiekunów na grę w piłkę nożną. 

§ 6. 

Wszystkie mecze piłki nożnej prowadzone przez dział sportu i rekreacji, rozgrywane będą według: 

 Obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną 

 Niniejszego regulaminu 

 Regulaminów poszczególnych rozgrywek i turniejów.                                                                                   

 



§ 7. 

Rozgrywki seniorów przeprowadzone zostaną:                                                                                                             

11-osobowe         - z udziałem zgłoszonych drużyn,                                                                                                      

5/6-osobowe        -  z udziałem zgłoszonych drużyn                                                                                                 

Juniorzy młodsi   -  16 lat – rocznik 2002 i młodsi                                                                                                                      

Młodziki              -  12 lat – rocznik 2005 i młodsi 

§ 8. 

W rozgrywkach mistrzowskich seniorów biorą udział zawodnicy zgłoszeni na dany sezon nie będący 

zgłoszeni w innych drużynach w rozgrywkach gminnych  lub czynnie nie uczestniczą w rozgrywkach 

seniorów PZPN i okręgowych ZPN  (dotyczy juniorów i seniorów ) . 

W rozgrywkach mistrzowskich seniorów mogą uczestniczyć seniorzy lub juniorzy którzy są 

mieszkańcami miejscowości w której występują i równocześnie uczestniczą w rozgrywkach seniorów 

lub juniorów prowadzonych  przez PZPN  i okręgowe ZPN .  

§ 9. 

Zgłoszenie drużyny stanowi podstawowy dokument rejestracji zawodników, podpisana własnoręcznie 

/ czytelnie imię i nazwisko / przez zawodnika i opiekuna drużyny sportowej.  

Każda drużyna z gminy Oleśnica może umieścić na liście zgłoszeniowej maksymalnie 30 zawodników 

i w tym 8 spoza gminy Oleśnica.  

Drużyny spoza gminy Oleśnica dopuszczone do rozgrywek mogą zgłosić maksymalnie 30 

zawodników z miejscowości z której pochodzi drużyna i w tym 8 spoza tej miejscowości.  

§ 10. 

Obowiązującymi dokumentami w czasie rozgrywek są:                                                  

           a/ Lista zgłoszeniowa drużyny na której powinny znaleźć się: 

  Zgłoszenie drużyny z oświadczeniem opiekuna drużyny  

  Wykaz zawodników  

  Oświadczenia zawodników/rodziców z danymi osobowymi  

  Klauzula informacyjna 

  Oświadczenie opiekuna o zachowaniu w tajemnicy przetwarzania danych osobowych.    

§ 11. 

Zawodnik ma prawo gry tylko w jednej drużynie w swojej kategorii wiekowej. Do rozgrywek 

seniorów może zostać zarejestrowany zawodnik grający dotychczas w innych drużynach na podstawie 

oświadczenia o wypożyczenia lub zwolnienia z tej drużyny. Po zarejestrowaniu zawodnik nie może 

już grać w innych drużynach, w przypadku stwierdzenia gry w innej drużynie – wyniki meczy                                                       

w których dotychczas występował w/w zawodnik zostaną zweryfikowane jako walkower. 

§ 12. 

W rozgrywkach halowych istnieje możliwość zgłoszenia zawodnika z innej ligi ale będącego 

mieszkańcem danej miejscowości.  



§ 13. 

Na sprawozdaniu z meczu, oprócz wyszczególnionych czytelnie / drukowanymi literami / nazwisk , 

imion i numerów piłkarzy, muszą być umieszczone ich własnoręczne, czytelne podpisy oraz czytelne 

podpisy kapitanów i opiekunów drużyn . Za niewłaściwe wypełnienie grozi kara regulaminowa. 

II. Zawodnicy. 

§ 14. 

Rozpoczynający grę zawodnicy muszą zostać wpisani do sprawozdania na pierwszych jedenastu 

miejscach. Pozostali zawodnicy są zawodnikami rezerwowymi, do sprawozdania z zawodów można 

wpisać maksymalnie 7 zawodników rezerwowych. Wpisanie zawodników rezerwowych do 

sprawozdania zawodów musi nastąpić przed rozpoczęciem zawodów. W przypadku gdy grę zaczyna 

zawodnik spoza pierwszych jedenastu miejsc w sprawozdaniu/np. kontuzja w czasie rozgrzewki/, 

kapitan drużyny musi powiadomić o tym sędziego, który fakt ten musi opisać w sprawozdaniu. 

§ 15. 

Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie lub opiekunowie drużyn zobowiązani są do wręczenia 

sędziemu zawodów sprawozdania z wyszczególnieniem zawodników wyznaczonych do gry oraz listę 

zgłoszeniową. 

W przypadku trudności z ustaleniem tożsamości tylko sędzia zawodów ma prawo żądać innego niż 

lista zgłoszeniowa zawodników – dowodu tożsamości. Brak dokumentów umożliwiających ustalenie 

tożsamości zawodnika upoważnia sędziego do nie dopuszczenia tego zawodnika do gry. 

§ 16. 

W wypadku wniosku kapitana drużyny przeciwnej o sprawdzenie tożsamości zawodników do gry – 

może ono odbyć się przed rozpoczęciem zawodów, w trakcie lub po zakończeniu zawodów 

sportowych. 

§ 17. 

Nie poddanie się przez zawodnika sprawdzeniu tożsamości, traktowane będzie jako udział w grze 

zawodnika nieuprawnionego, a drużyna poniesie konsekwencje określone w niniejszym regulaminie. 

§ 18. 

W czasie meczu seniorów drużyn 11 os. wolno dokonać wymiany 6 zawodników / z pola lub 

bramkarza / spośród 7 wpisanych do sprawozdania przed rozpoczęciem zawodów, w drużynach  6 

osobowych ilość zmian jest dowolna. 

III. Sędziowie. 

§ 19. 

Sędziów zawodów wyznacza Dział Sportu i Rekreacji Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica.                            

 



§ 20. 

 

O niemożności rozegrania zawodów decyduje sędzia zawodów, kierując się obowiązującymi 

przepisami. 

§ 21. 

Wszystkie mecze wyznaczone jako mistrzowskie, niezależnie od opóźnień, niezgodności i sposobu 

ustanawiania składu sędziów, muszą być rozegrane w tym charakterze pod rygorem obustronnego 

walkoweru. Umowa kapitanów drużyn lub kierowników, że rozgrywają taki mecz jako towarzyski  

jest nieważna. 

§ 22. 

W przypadku nieprzybycia sędziego delegowanego lub niemożności prowadzenia zawodów przez 

sędziego, co najmniej na 5 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zawodów – kapitanowie obu 

drużyn uzgadniają między sobą wybór i zapraszają innych sędziów, uwzględniając obecnych na 

miejscu sędziów uprawnionych do prowadzenia zawodów. 

§ 23. 

W razie nie osiągnięcia zgody na wybór sędziego głównego, każdy z kapitanów proponuje swojego 

kandydata, przy czym pierwszeństwo do prowadzenia zawodów mają sędziowie posiadający 

uprawnienia wyższej klasy. Jeżeli obaj kandydaci posiadają równe uprawnienia lub ich nie mają o ich 

wyborze rozstrzyga losowanie. Wybór sędziego zawodów, zarówno dobrowolny jak i przez 

losowanie, musi być opisany w sprawozdaniu z zawodów i potwierdzony przed ich rozpoczęciem – 

podpisami kapitanów. Niedopełnienie tego obowiązku w następstwie którego doszło do złożenia 

protestu, dotyczącego prowadzenia zawodów przez sędziego przygodnego, może spowodować 

weryfikację zawodów jako obustronny walkower. 

§ 24. 

Sędzia z wyboru lub losowania ma takie same prawa i obowiązki jak sędzia delegowany na zawody. 

§ 25. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie zawodów przez dwóch sędziów głównych /do przerwy jednej 

drużyny, po przerwie z drugiej drużyny/.W przypadku stwierdzenia iż zawody prowadziło dwóch 

sędziów głównych, wynik meczu zostanie zweryfikowany jako obopólny walkower. 

§ 26. 

Sędzia nie powinien prowadzić zawodów w przypadku gdy:                                          

a/ - jeżeli drużyna nie posiada aktualnej listy zgłoszeniowej                                                                                

b/ - drużyna jest zdekompletowana /mniej niż 7 zawodników/                                                                                      

c/ - linia bramkowa i pola karnego jest nie widoczna lub słabo widoczna i drużyna gospodarzy na          

polecenie sędziego w ciągu 15 minut nie poprawi linii                                                                                           

d/ - brak chorągiewek różnych lub chorągiewki te są niewymiarowe i zagrażają bezpieczeństwu 

zawodników /niższe niż 130cm/ i drużyna w ciągu 15 minut od polecenia sędziego nie dokona 

uzupełnienia                                                                                                                                                                  



e/ - jeśli jedna lub obie drużyny nie zgłoszą się na boisko w przepisowym ubiorze i składzie 

ilościowym w ciągu 10 minut po pierwszym gwizdku sędziego, sędzia sygnał powtórzy i po dalszym       

5 min. oczekiwaniu, sędzia odgwiżdże zakończenie zawodów. 

IV. Zasady rozgrywek 

§ 27. 

Czas trwania zawodów mistrzowskich seniorów /11 os./ wynosi 2x45 min. Po rozegraniu pierwszej 

części meczu sędzia zarządza przerwę, która powinna trwać 15 min. Czas trwania zawodów 

mistrzowskich seniorów /6 os./ wynosi 2x35 min. Po rozegraniu pierwszej części meczu sędzia 

zarządza przerwę, która powinna trwać 5 min Drugą część meczu drużyny /11 i 6 os./ rozpoczynają po 

zmianie stron boiska do gry. 

§ 28. 

1.Rozgrywane zawody piłkarskie punktuje się następująco:                                                                                       

a/ zwycięstwo  - 3 pkt.                                                                                                                                       

b/ remis            - 1 pkt.                                                                                                                               

c/ przegrana     - 0 pkt. 

2.W rozgrywkach barażowych systemem mecz i rewanż o zwycięstwie decyduje większa ilość 

zdobytych punktów, a w przypadku równej ich ilości – korzystniejsza różnica bramek uzyskanych w 

obu meczach, w przypadku równej ich ilości bramki zdobyte na wyjeździe liczone są podwójnie. W 

przypadku dalszego wyniku nierozstrzygniętego – zostanie przeprowadzona dogrywka w czasie 2x15 

min., jeżeli i ona nie wyłoni zwycięzcy, sędzia zawodów zarządzi wykonywanie rzutów karnych /po5/, 

jeżeli nie nastąpi rozstrzygnięcie, rzuty karne należy kontynuować do momentu, kiedy jedna z drużyn 

zdobędzie przewagę bramki. 

§ 29. 

Rozgrywki o mistrzostwo gminy prowadzone są według opracowanych terminarzy . 

§ 30. 

Termin meczu może zostać zmieniony: 

a/ za zgodą obu drużyn /za wyjątkiem dwóch ostatnich kolejek/ nie później niż dwa dni przed 

terminem zaplanowanego meczu o czym należy zawiadomić Dział Sportu i Rekreacji GOK Oleśnica 

b/ bez zgody drużyny przeciwnej /za wyjątkiem dwóch ostatnich kolejek/ najpóźniej na 14 dni przed 

wyznaczonym terminem meczu o czym należy zawiadomić Dział Sportu i Rekreacji GOK Oleśnica, 

nowy termin jest ustalany przez organ prowadzący rozgrywki. 

& 31. 

W uzasadnionych przypadkach /imprezy gminne itp./ Dział Sportu i Rekreacji może dokonać                           

z urzędu zmiany godziny lub terminu meczu o czym powinny zostać zawiadomione drużyny, nie 

później jednak niż 48 godzin przed wyznaczonym terminem. 

§ 32. 

Mecze zaległe lub powtórzone powinny być rozegrane przed terminem dwóch ostatnich kolejek 

spotkań mistrzowskich, mogą być rozgrywane również w środku tygodnia, a termin i godzina meczu 



jest wyznaczona z urzędu /nie jest wymagana zgoda drużyn/. Nie mogą być zmienione daty i godziny 

rozpoczęcia dwóch ostatnich kolejek rozgrywek mistrzowskich sezonu. 

§ 33. 

W przypadku nieprzewidzianych okoliczności /wypadek, itp./ przedstawiciel drużyny gości powinien 

poinformować sędziego prowadzącego zawody nie później niż 15 min. od planowanej godziny 

rozpoczęcia meczu o spóźnieniu drużyny. Po poinformowaniu sędziego, drużyna gości powinna 

stawić się na boisku w pełnym składzie /minimum 7 zawodników w ubiorze/ do 30 minut od 

planowanego czasu rozpoczęcia, a drużyna gospodarzy i sędzia mają obowiązek zaczekać.  

Fakt ten sędzia powinien opisać w sprawozdaniu. 

§ 34. 

Przypadek nie rozegrania meczu z braku zawiadomienia lub nie stawienia się drużyny na zawody, 

spowoduje weryfikację tych zawodów jako walkower 3:0 na niekorzyść drużyny lub też jako 

walkower obopólny w przypadku winy obu drużyn. Niezależnie od orzeczenia walkoweru nakładane 

będą przez organ prowadzący rozgrywki kary finansowe w postaci wniosku o częściowe cofnięcie 

dotacji w wysokości od 100zł lub obciążenie dla drużyny o zwrot kosztów poniesionych przez 

drużynę przeciwną /opłata sędziego, przejazd, itp./.  

§ 35. 

Dział Sportu i Rekreacji Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica jako organ prowadzący rozgrywki 

orzeka karę weryfikacji zawodów jako walkower lub obopólny walkower /przegrane/ na niekorzyść:                     

a/ - drużyny, która z własnej winy nie stawiła się na zawody lub spóźniła się więcej niż 15min., co    

spowodowało nieodbycie się meczu.                                                                                                                               

b/ - drużyny, która nie przygotowała boiska do gry i sędzia nie dopuścił do rozegrania meczu.                             

c/ - drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie jej uszkodzenia nie 

zastąpi jej w ciągu 10 minut inną piłką.                                                                                                                            

d/ - drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie                 

z przepisami.                                                                                                                                                               

e/ - drużyny, w której grał zawodnik zawieszony z jakiegokolwiek powodu, a także zawodnik 

nieuprawniony do gry lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych 

dokumentów /zatajenie przynależności do innego klubu/.                                                                                       

f/ - drużyny, której zawodnik jest zarejestrowany w dwóch klubach jednocześnie.                                                 

g/ - drużyny, która przed zakończeniem zawodów zejdzie z boiska lub której ilość zawodników będzie 

mniejsza od siedmiu zawodników lub która odmówi kontynuowania gry.                                                                        

h/ - drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub opiekun czynnie znieważył sędziego 

prowadzącego zawody.                                                                                                                                                  

i/ - drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego, nie opuścił boiska w ciągu 2 minut od 

otrzymania kary w rezultacie czego sędzia przerwał mecz.                                                                                                       

j/ - drużyny, której kibice i zawodnicy w sposób wulgarny i awanturniczy przeszkadzają we 

właściwym prowadzeniu zawodów /wtargnięcia na boisko w czasie gry, wrzucanie niebezpiecznych 

przedmiotów, próby uderzenia lub pobicia sędziego prowadzącego zawody, itp./                                                

k/ - drużyny która nie dostarczy sędziemu listy zawodników /sprawozdania/.                                                         

l/ - drużyny gospodarza zawodów, w przypadku niedostarczenia sprawozdania z meczu w ciągu 24 

godzin w przypadku prowadzenia zawodów przez sędziego z wyboru lub losowania.  

ł/ - drużyny, która nie dostarczy wymaganych dokumentów w ciągu 3 dni roboczych.  



§ 36.                                                                                                   

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

wynik uzyskany na boisku. 

§ 37. 

Ukarana drużyna walkowerem powinna być zawiadomiona o orzeczeniu i nałożeniu kary w terminie 

10 dni od daty podjęcia decyzji. 

§ 38. 

Organ weryfikujący zawody, stwierdzając naruszenia przez drużynę przepisów organizacji rozgrywek 

w piłkę nożną, a w szczególności:                                                                                                                           

1. Przebywania przedstawicieli drużyn rozgrywających zawody na terenie obiektu sportowego w 

stanie nietrzeźwym, niewłaściwe zachowanie lub zakłócanie przez nich porządku /wulgarne okrzyki, 

wtargnięcia na boisko, itp./                                                                                                                                       

2. Braku należytego porządku na boisku przed w czasie lub po zawodach w wyniku czego doszło do 

ekscesów, bójki, pobicia, itp. Na szkodę drużyny przeciwnej, sędziów lub innych osób.                                           

3. Usiłowanie lub dokonanie rozmyślnego oddania lub zdobycia punktów w meczu piłkarskim za 

korzyści materialne lub z innych pobudek pozostających w sprzeczności z zasadami sportowymi                             

- przedstawia Komisji Dyscyplinarno-Odwoławczej rozgrywek wnioski o ukaranie bądź sam nakłada 

na drużynę kary przewidziane w regulaminie. 

§ 39. 

Drużyna ma obowiązek należytego przygotowania boiska do gry. 

§ 40. 

Gospodarz zawodów winien podjąć wszelkie możliwe czynności zmierzające do utrzymania porządku 

i spokoju oraz bezpieczeństwa wszystkich obecnych na boisku zarówno przed zawodami, w czasie ich 

trwania i po ich zakończeniu. W szczególności zobowiązany jest do zapewnienia pełnej ochrony 

osobistej sędziów, zawodników  i działaczy – od czasu przyjazdu do czasu odjazdu tych osób z danej 

miejscowości /wejście i zejście dla sędziów i zawodników z boiska do szatni lub samochodów musi 

być zabezpieczone w sposób gwarantujący bezpieczeństwo tych osób przed agresją kibiców/. 

§ 41. 

Gospodarz zawodów powinien zapewnić obecność na obiekcie – w czasie trwania zawodów – 

pielęgniarkę lub osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, posługującej 

się podręczną apteczką oraz w razie potrzeby zabezpieczenia środka lokomocji do odwiezienia 

poszkodowanego zawodnika lub innej osoby doi szpitala. 

§ 42. 

Zawodnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie list dostarczonych 

przez opiekunów drużyn sportowych zawierających wszelkie dane ubezpieczonego zawodnika. 

Prowadzący rozgrywki nie ponosi odpowiedzialności za podanie niekompletnych danych zawodników 

przez opiekunów drużyn sportowych.  



Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica zaleca zawieranie dodatkowych, indywidualnych 

ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków /NNW/ ze względu na niskie odszkodowania z tytułu 

ubezpieczenia grupowego. 

 

§ 43. 

Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed,                                      

w czasie i po zawodach piłkarskich. 

§ 44. 

Opiekunowie i kierownicy drużyn sportowych odpowiadają za dopuszczenie do zawodów 

zawodników będących pod wpływem alkoholu. W przypadku stwierdzenia udziału w grze zawodnika 

będącego pod wpływem alkoholu zobowiązuje się opiekunów obu drużyn i sędziego prowadzącego 

zawody do niedopuszczenia danego zawodnika do udziału w zawodach. Fakt ten powinien zostać 

odnotowany w sprawozdaniu meczowym i podpisany przez osoby odpowiedzialne. 

§ 45. 

Zawodnik odsunięty od gry przez sędziego – czerwona kartka – w czasie zawodów mistrzowskich lub 

turniejach, jest automatycznie zawieszony co najmniej na 1 mecz. Decyzję o wysokości kary 

dyscyplinarnej dla zawodnika podejmuje dział prowadzący rozgrywki na podstawie opisu sędziego                   

w sprawozdaniu z zawodów, a o jej wysokości zawiadamia drużynę w terminie 10 dni od zakończenia 

meczu. 

§ 46. 

Sędzia ma prawo i obowiązek wykluczenia z gry zawodników bez uprzedniego napomnienia – za 

wulgarne, niesportowe zachowanie się w czasie zawodów. 

§ 47. 

Zawodnik może opuścić boisko podczas gry tylko za zgodą sędziego, a powrót zawsze od strony 

bocznej boiska w czasie przerwy w grze po uprzednim uzyskaniu zgody sędziego prowadzącego 

zawody. 

§ 48. 

Zawodnik, który opuścił boisko, demonstrując w ten sposób swoje niezadowolenie z rozstrzygnięcia 

sędziego – nie może być po tym dopuszczony do gry. 

§ 49. 

Weryfikację spotkań drużyn, które zostały wycofane z rozgrywek przeprowadza się następująco:                        

a/ - w przypadku rozegrania mniej  niż 50% spotkań – anuluje się wszystkie wyniki dotychczasowych 

spotkań,                                                                                                                                                                        

b/ - w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane 

dotychczas na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych przyznaje się walkowery dla 

przeciwnika. 



§ 50. 

1. Kolejność zespołów w tabeli ustala się według zdobytych punktów.                                                               

2.W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu 

decydują :                                                                                                                                                            

a/ - ilość punktów zdobytych w spotkaniach między tymi drużynami                                                                      

b/ - przy równej ilości punktów - korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami                 

w spotkaniach tych drużyn, później bramki strzelone, bramki stracone.                                                                                                                                        

c/ - przy dalszej równości - korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach                                      

d/ - w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości pkt. są zespoły zajmujące pierwsze i 

drugie miejsce w tabeli stosuje się wyłącznie zasady określone w pkt. a, b i c – jeżeli i one nie 

rozstrzygną o kolejności - zarządza się mecz barażowy                                                                                            

e/ - przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą /tabelę/ 

spotkań między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami zawartymi w pkt. a, b i c. 

§ 51. 

Weryfikacji zawodów dokonuje prowadzący rozgrywki – Dział Sportu i Rekreacji Gminnego Ośrodka 

Kultury Oleśnica, a uprawomocnia się ona w terminie 10 dni po jej dokonaniu. 

V. Protesty i odwołania. 

§ 52. 

1.Opiekunowie i kapitanowie drużyn przed rozpoczęciem zawodów i po ich zakończeniu - mogą 

wnosić pisemne uwagi i zastrzeżenia w załączniku do sprawozdania sędziowskiego o naruszeniu 

przepisów dotyczących :                                                                                                                                                               

a/ przygotowania i organizacji zawodów                                                                                                               

b/ zachowania się uczestników i ich przedstawicieli                                                                                                       

c/ innych okoliczności mogących wpłynąć na prawidłowe zweryfikowanie zawodów.                          

2.Wniesione uwagi i zastrzeżenia muszą być przez sędziego zawodów zbadane na miejscu i 

rozstrzygnięte.                                                                                                                                                             

3.Treść zgłoszonych zastrzeżeń oraz sposób ich rozstrzygnięcia sędzia wpisuje do załącznika a pod 

tym wpisem powinni złożyć swoje czytelne podpisy kapitanowie lub kierownicy obu drużyn. 

§ 53. 

Drużyna, która uważa że wynik zawodów z udziałem jej zawodników został uzyskany w następstwie 

oczywistego naruszenia przepisów i regulaminu - w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu - złożyć 

pisemny protest do prowadzącego i weryfikującego rozgrywki. W uzasadnieniu protestu, obok faktów 

mających bezpośredni wpływ na wynik zawodów - można również podać inne okoliczności, które 

mogły być przedmiotem zastrzeżeń wnoszonych przed i podczas meczu.  

§ 54. 

Od organu weryfikującego rozgrywki można wnieść odwołanie /protest/ do Komisji Dyscyplinarno - 

Odwoławczej nadzorującej rozgrywki.                                                                                                            

Decyzja Komisji Dyscyplinarno - Odwoławczej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 



§ 55. 

Protest /odwołanie/ do Komisji Dyscyplinarno - Odwoławczej należy złożyć w nieprzekraczalnym 

terminie 7 dni od daty rozpatrzenia protestu w pierwszej instancji. 

§ 56. 

Protesty złożone po terminach podanych w §53 i §55 niniejszego regulaminu nie będą 

rozpatrywane. 

VI. Sprawy dyscyplinarne. 

§ 57. 

Zawodnik, który otrzyma w czasie zawodów mistrzowskich napomnienie /żółta kartka/ zostaje 

automatycznie ukarany :                                                                                                                                        

a/ - po trzeciej kartce - kara finansowa – 20 zł.                                                                                                           

b/ - po czwartej kartce - kara zawieszenia na 1 mecz                                                                                                        

c/ - po szóstej kartce - kara finansowa – 40 zł.                                                                                                         

d/ - po siódmej kartce - kara zawieszenia na 2 mecze                                                                                                    

e/ - po dziewiątej kartce - kara finansowa – 60 zł.                                                                                              

Jeżeli zawodnik otrzyma 10 lub następne kartki - ukarany zostanie dyskwalifikacją od 3 do 15 meczy.                                                                                                                                                             

Zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występować w zawodach mistrzowskich jak również 

turniejach do czasu wpłacenia kary.  

§ 58. 

Zawodnik, który w czasie zawodów zostanie wykluczony z gry /bezpośrednia czerwona kartka/ 

zostaje automatycznie zawieszony na 1 mecz, 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 podczas zawodów i poza nimi 

W opisanych wyżej przypadkach przeprowadza się postępowanie dyscyplinarne, po którym wymierza 

się kary :                                                                                                                                                                 

- za przewinienia opisane pod literą /a i b/ niniejszego paragrafu - karę dyskwalifikacji od 3 meczy do 

kary okresowej oraz kara finansowa. 

§ 59. 

W przypadku zwiększenia kary zawieszenia zawodnika - drużyna zostanie pisemnie powiadomiona              

o wysokości nałożonej kary. 

§ 60. 

Za otrzymanie czerwonej kartki zawodnik zostaje automatycznie zawieszony i ukarany dodatkowo 

karą finansową w wysokości :                                                                                                                                   

- za druga kartkę 40 zł.                                                                                                                                               

- za trzecią kartkę 60 zł.                                                                                                                                                    

- za czwartą kartkę 80 zł. /kara indywidualna zawodnika/.                                                                                

W/w kar finansowych nie  stosuje się przy pierwszej czerwonej kartce. W przypadku otrzymania 

czerwonej kartki /po 2 żółtych kartkach/-żółte i czerwone kartki podlegają rejestracji w ewidencji kar. 



§ 61. 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dział Sportu i Rekreacji Gminnego Ośrodka Kultury 

Oleśnica, opiekunów drużyn sportowych uczestniczących w rozgrywkach oraz komisji Kultury, 

Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego.  

 

 

 

 

                                                                

 

 


