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tj. U. nr 7/8/20/Z z 25.08.2020 r. 

zm. U. nr 14/KdsN/21 z 26.04.2021 r. 

 

REGULAMIN 

Komisji ds. Rozgrywek Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

 i Komisji ds. Rozgrywek Podokręgów 

 

§ 1 

1. Komisja ds. Rozgrywek Śl. ZPN jest organem wykonawczym Śl. ZPN powołanym 

do prowadzenia rozgrywek na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej  

2. Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu jest organem wykonawczym Śl. ZPN powołanym 

do prowadzenia rozgrywek na szczeblu Podokręgu. 

 

§ 2 

1. Komisja ds. Rozgrywek Śl. ZPN składa się z 3-4 osób powoływanych i odwoływanych 

przez Zarząd Śl. ZPN. 

2. Członkiem Komisji jest Kierownik Referatu Rozgrywek. 

3. Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu składa z osób powoływanych i odwoływanych przez 

Prezydium Podokręgu. Liczbę członków Komisji określa Prezydium Podokręgu. 

 

§ 3 

1. Pracami Komisji ds. Rozgrywek Śl. ZPN kieruje Przewodniczący, a w razie jego 

nieobecności kierownik Referatu ds. Rozgrywek Śl. ZPN. 

2. Pracami Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu kieruje przewodniczący lub 

wiceprzewodniczący Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu. 

 

§ 4 

Do kompetencji Komisji ds. Rozgrywek Śl. ZPN należy, w zakresie rozgrywek, o których 

mowa w § 1 pkt. 1: 

a) uprawnienie zawodnika w przypadkach skierowanych przez Referat Rozgrywek, 

b) weryfikacja zawodów na podstawie protokołów sędziowskich w przypadkach 

skierowanych przez Referat Rozgrywek, 

c) podejmowanie decyzji, w tym rozpatrywanie odwołań i protestów dotyczących rozgrywek, 

w sprawach określonych przepisami związkowymi, 
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d) opiniowanie i akceptacja opracowanych przez Referat Rozgrywek terminarzy 

i regulaminów rozgrywek oraz załączników. 

 

§ 5 

Do kompetencji Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu należy, w zakresie rozgrywek, o których 

mowa w § 1 pkt 2: 

a) uprawnienie zawodników, 

b) weryfikacja zawodów na podstawie protokołów sędziowskich, z uwzględnieniem kar 

nałożonych przez Komisję Dyscyplinarną Podokręgu, 

c) podejmowanie decyzji, w tym rozpatrywanie odwołań i protestów dotyczących rozgrywek, 

w sprawach określonych przepisami związkowymi, 

d) opracowanie terminarzy rozgrywek oraz załączników do regulaminów, 

e) dokonywanie transferów w Podokręgu i do Podokręgu (z wyłączeniem transferów 

z niższych lig do Ekstraklasy, I, II, III i IV ligi, Klasy Okręgowej oraz do niższych lig 

z Ekstraklasy, I, II, III i IV ligi, Klasy Okręgowej, a także obejmujących rozgrywki 

futsalowe i kobiece). 

 

§ 6 

1. Posiedzenia  Komisji ds. Rozgrywek  Śl. ZPN odbywają  się w zależności od potrzeb. 

2. Posiedzenia Komisji ds. Rozgrywek Śl. ZPN w uzasadnionych przypadkach mogą 

odbywać się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się (on line). 

3. Posiedzenia Komisji są protokołowane. 

4. Postanowienia § 6 pkt 1, 2 i 3  stosuje się odpowiednio do Komisji ds. Rozgrywek 

Podokręgu. 

 

§ 7 

1.  Sprawy prowadzone przez Komisję ds. Rozgrywek Śl. ZPN rozstrzygane są w drodze 

decyzji zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Komisji. 

W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. 

2.  Decyzje przekazywane zainteresowanym w formie pisemnej są podpisywane przez 

Przewodniczącego lub w razie nieobecności Przewodniczącego przez 

Wiceprzewodniczącego lub  Kierownika Referatu Rozgrywek. 
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3.  Komisja może z urzędu lub na wniosek uprawnionego podmiotu, w przypadkach 

oczywiście uzasadnionych, zmienić decyzję uprzednio wydaną w trybie § 7 ust. 1, 2 i 3 

Regulaminu. 

4.  Przepisy pkt 1-3 stosuje się odpowiednio do Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu. 

5.  Komisja ds. Rozgrywek Śląskiego Związku Piłki Nożnej może z urzędu lub na 

wniosek uprawnionego podmiotu, w przypadkach rażącego naruszenia przepisów 

przez Komisję Podokręgu, wystąpić o reasumpcję wydanej decyzji na zgodną 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 8 

1. Komisja ds. Rozgrywek Śl. ZPN wydaje komunikaty dotyczących swej działalności. 

2. Postanowienia pkt 1 stosuje się odpowiednio do Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu. 

 

§ 9 

Kadencja Komisji ds. Rozgrywek Śl. ZPN jest równa kadencji Zarządu Śl. ZPN, natomiast 

Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu kadencji Prezydium Podokręgu. 

 

§ 10 

1. Komisja ds. Rozgrywek Śl. ZPN realizuje swe funkcje we współpracy z innymi komisjami  

Śl. ZPN. 

2. Komisja ds. Rozgrywek  Podokręgu realizuje swe funkcje we współpracy z innymi 

komisjami Podokręgu. 

 

§ 11 

1. W posiedzeniach Komisji ds. Rozgrywek Śl. ZPN mogą uczestniczyć członkowie Zarządu 

Śl. ZPN, Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone. 

2. W posiedzeniach Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu mogą uczestniczyć członkowie 

Prezydium Podokręgu oraz osoby zaproszone. 

 

§ 12 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Śl. ZPN. 

 

 


