Uchwała Nr 63/21/Z
Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 03.08.2021
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Kobiecych prowadzonych
przez Śląski Związek Piłki Nożnej
Na podstawie § 30 pkt 5 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Śląskiego Związku
Piłki Nożnej postanawia:
1. Zatwierdzić Regulamin Rozgrywek Kobiecych prowadzonych przez Śląski Związek Piłki
Nożnej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Śl. ZPN i Komisji ds. Rozgrywek Śl. ZPN.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Henryk Kula

Załącznik do Uchwały Zarządu Śl. ZPN
nr 63/21/Z z dnia 03.08.2021 r.

REGULAMIN ROZGRYWEK KOBIECYCH
PROWADZONYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
§1
IV LIGA KOBIET
1. W rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi kobiet bierze udział 12 drużyn.
2. Drużyna, która w rozgrywkach sezonu 2021/2022 zajmie 1. miejsce awansuje do III ligi.
W przypadku rezygnacji mistrza awans uzyska drużyna, która zajęła 2. miejsce.
3. Czas gry wynosi 2 x 45 minut.
4. Gospodarz w sobotę i dzień ustawowo wolny od pracy może wyznaczyć bez zgody
przeciwnika czas rozpoczęcia zawodów od godziny 11:00 do 18:00. Za zgodą przeciwnika
zawody można rozegrać w godzinach wcześniejszych.
5. Drużyny uprawnione są do wymiany 5 zawodniczek przez cały okres trwania gry. Każda
wymiana zawodniczki może nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu.
6. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki potwierdzone i uprawnione
w systemie Extranet przez Referat Rozgrywek Śląskiego ZPN.
7. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodniczki, które ukończyły 16 lat.
8. Referat Rozgrywek Śląskiego ZPN może uprawnić do gry w zespole seniorek
zawodniczkę, która ukończyła 14. i 15. rok życia, po spełnieniu następujących warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych;
b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowolekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału
zawodniczki w rozgrywkach seniorek.
9. Do klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodniczek cudzoziemek spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w meczu mistrzowskim lub
pucharowym może występować równocześnie na boisku jedna cudzoziemka spoza obszaru
Unii Europejskiej.
10. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji młodzieżowych w piłce nożnej kobiet,
a także kadry wojewódzkiej kobiet dwóch zawodniczek jednego klubu, jest powodem do
przełożenia zawodów na inny termin - na wniosek zainteresowanego klubu. W takim
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przypadku zainteresowany klub powinien złożyć pisemny wniosek do Komisji ds.
Rozgrywek Śląskiego ZPN w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania powołań, ale nie
później niż 14 dni przed zaplanowaną datą zawodów. W przeciwnym wypadku zawody
zostaną rozegrane zgodnie z terminarzem.
11. Zawodniczka, która w czasie zawodów IV ligi kobiet otrzyma upomnienie żółtą kartką
zostanie automatycznie ukarana według następujących zasad:
a) po 3. napomnieniu żółtą kartką – kara finansowa 30 złotych,
b) po 4. napomnieniu żółtą kartką – 1 mecz dyskwalifikacji,
c) po 6. napomnieniu żółtą kartką – kara finansowa 50 złotych,
d) po 8. napomnieniu żółtą kartką – 1 mecz dyskwalifikacji,
e) po 9. napomnieniu żółtą kartką – kara finansowa 80 złotych,
f) po 12. napomnieniu żółtą kartką – 2 mecze dyskwalifikacji,
g) przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką (szesnastym,
dwudziestym itd.) – 2 mecze dyskwalifikacji.
12. Zawody o mistrzostwo IV ligi kobiet rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry, zgodnie
z Regulaminem Ramowym rozgrywek w piłkę nożną i obowiązującymi przepisami PZPN.
13. W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Komisji ds. Rozgrywek Śląskiego ZPN.
§2
ŚLĄSKA LIGA JUNIOREK MŁODSZYCH U-17
1. Rozgrywki odbywają się systemem czterorundowym - w rundzie jesiennej i wiosennej
zespoły grają „każdy z każdym” mecz i rewanż.
2. Drużyna, które zajmie 1. miejsce w sezonie 2021/2022 otrzyma prawo gry
w dwustopniowych barażach o awans do Centralnej Ligi Juniorek U-17.
3. W rozgrywkach biorą udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2005-2007
potwierdzone i uprawnione w systemie Extranet przez Referat Rozgrywek Śląskiego ZPN.
4. Mecze odbywają się według ogólnie przyjętych przepisów gry w piłkę nożną (m.in. drużyny
grają w składach 11-osobowych, mecze rozgrywane są na boiskach pełnowymiarowych,
obowiązuje przepis o „spalonym”, żółte i czerwone kartki).
5. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut z przerwą do 15 minut.
6. Drużyny

grają

w

11-osobowych

składach.

Do sprawozdania

można

wpisać

maksymalnie siedem zawodniczek rezerwowych. W czasie trwania spotkania każda
drużyna może wymienić do siedmiu zawodniczek (w tym bramkarkę) bez prawa ich
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powrotu do gry. Minimalna liczba zawodniczek mogących brać udział w zawodach to
siedem.
7. Obowiązuje kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych
za obraźliwe.
8. Gospodarz w sobotę i dzień ustawowo wolny od pracy może wyznaczyć bez zgody
przeciwnika czas rozpoczęcia zawodów od godziny 11:00 do 18:00. Za zgodą przeciwnika
zawody można rozegrać w godzinach wcześniejszych.
9. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji młodzieżowych w piłce nożnej kobiet,
a także kadry wojewódzkiej kobiet dwóch zawodniczek jednego klubu, jest powodem do
przełożenia zawodów na inny termin - na wniosek zainteresowanego klubu. W takim
przypadku zainteresowany klub powinien złożyć pisemny wniosek do Komisji ds.
Rozgrywek Śląskiego ZPN w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania powołań, ale nie
później niż 14 dni przed zaplanowaną datą zawodów. W przeciwnym wypadku zawody
zostaną rozegrane zgodnie z terminarzem.
10. Zawodniczka, która w czasie zawodów Śląskiej Ligi Juniorek Młodszych otrzyma
upomnienie żółtą kartką zostanie automatycznie ukarana według następujących zasad:
a) po 4. napomnieniu żółtą kartką – 1 mecz dyskwalifikacji,
b) po 8. napomnieniu żółtą kartką – 1 mecz dyskwalifikacji,
c) po 12. napomnieniu żółtą kartką – 2 mecze dyskwalifikacji,
d) przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką (szesnastym,
dwudziestym itd.) – 2 mecze dyskwalifikacji.
11. Zawody o mistrzostwo Śląskiej Ligi Juniorek Młodszych rozgrywane są na podstawie
Przepisów Gry, zgodnie z Regulaminem Ramowym rozgrywek w piłkę nożną,
Regulaminem Rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-17 i obowiązującymi przepisami
PZPN.
12. W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Komisji ds. Rozgrywek Śląskiego ZPN.
§3
ŚLĄSKA LIGA TRAMPKAREK U-15
1. W rundzie jesiennej rozgrywki odbywają się systemem „każdy z każdym” po jednym
meczu.
2. Drużyna, które zajmie 1. miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej awansuje do Centralnej
Ligi Juniorek U-15. Drużyny z pozostałych miejsc będą kontynuowały rywalizację
w rundzie wiosennej systemem „każdy z każdym” po jednym meczu (mecze rewanżowe).
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3. W rozgrywkach biorą udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2007-2009
potwierdzone i uprawnione w systemie Extranet przez Referat Rozgrywek Śląskiego ZPN.
4. Mecze odbywają się według ogólnie przyjętych przepisów gry w piłkę nożną. (m.in.
drużyny grają w składach 11-osobowych, mecze rozgrywane są na boiskach
pełnowymiarowych, obowiązuje przepis o „spalonym”, czerwone kartki).
5. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 minut z przerwą do 15 minut.
6. Drużyny

grają

w

11-osobowych

składach.

Do sprawozdania

można

wpisać

maksymalnie siedem zawodniczek rezerwowych. W czasie trwania spotkania każda
drużyna może wymienić dowolną ilość zawodniczek – obowiązują zmiany powrotne.
Minimalna liczba zawodniczek mogących brać udział w zawodach to siedem.
7. Obowiązują wykluczenia czasowe z gry w celach wychowawczych na okres 2 minut,
kolejnych 2 minut oraz wykluczenie z meczu.
8. Obowiązuje kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych
za obraźliwe.
9. Gospodarz w sobotę i dzień ustawowo wolny od pracy może wyznaczyć bez zgody
przeciwnika czas rozpoczęcia zawodów od godziny 11:00 do 18:00. Za zgodą przeciwnika
zawody można rozegrać w godzinach wcześniejszych.
10. Powołanie do reprezentacji młodzieżowych w piłce nożnej kobiet, a także kadry
wojewódzkiej kobiet dwóch zawodniczek jednego klubu, jest powodem do przełożenia
zawodów na inny termin - na wniosek zainteresowanego klubu. W takim przypadku
zainteresowany klub powinien złożyć pisemny wniosek do Komisji ds. Rozgrywek
Śląskiego ZPN w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania powołań, ale nie później niż
14 dni przed zaplanowaną datą zawodów. W przeciwnym wypadku zawody zostaną
rozegrane zgodnie z terminarzem.
11. Zawody o mistrzostwo Śląskiej Ligi Trampkarek rozgrywane są na podstawie Przepisów
Gry, zgodnie z Regulaminem Ramowym rozgrywek w piłkę nożną, Regulaminem
Rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-15 i obowiązującymi przepisami PZPN.
12. W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Komisji ds. Rozgrywek Śląskiego ZPN.
§4
ŚLĄSKA LIGA MŁODZICZEK U-13
1. W rundzie jesiennej rozgrywki odbywają się systemem „każdy z każdym” po jednym
meczu.
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2. Drużyny, które zajmą 1. i 2. miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej awansują do
rozgrywek strefowych (międzywojewódzkich). Drużyny z pozostałych miejsc będą
kontynuowały rywalizację w rundzie wiosennej systemem „każdy z każdym” po jednym
meczu (mecze rewanżowe).
3. W rozgrywkach biorą udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2009-2011
potwierdzone i uprawnione w systemie Extranet przez Referat Rozgrywek Śląskiego ZPN.
4. Mecze rozgrywane są w składach 9-osobowych (1+8) na boiskach trawiastych lub
ze sztuczną nawierzchnią zgodnych z Unifikacją dla kategorii Młodzik. W czasie trwania
spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodniczek – obowiązują
zmiany powrotne.
5. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 30 minut z przerwą do 15 minut.
6. Obowiązuje przepis o „spalonym”.
7. Obowiązują wykluczenia czasowe z gry w celach wychowawczych na okres 2 minut,
kolejnych 2 minut oraz wykluczenie z meczu.
8. Obowiązuje kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych
za obraźliwe.
9. Gospodarz w sobotę i dzień ustawowo wolny od pracy może wyznaczyć bez zgody
przeciwnika czas rozpoczęcia zawodów od godziny 11:00 do 18:00. Za zgodą przeciwnika
zawody można rozegrać w godzinach wcześniejszych.
10. Powołanie do reprezentacji młodzieżowych w piłce nożnej kobiet, a także kadry
wojewódzkiej kobiet dwóch zawodniczek jednego klubu, jest powodem do przełożenia
zawodów na inny termin - na wniosek zainteresowanego klubu. W takim przypadku
zainteresowany klub powinien złożyć pisemny wniosek do Komisji ds. Rozgrywek
Śląskiego ZPN w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania powołań, ale nie później niż
14 dni przed zaplanowaną datą zawodów. W przeciwnym wypadku zawody zostaną
rozegrane zgodnie z terminarzem.
11. Zawody o mistrzostwo Śląskiej Ligi Młodziczek rozgrywane są na podstawie Przepisów
Gry, zgodnie z Regulaminem Ramowym rozgrywek w piłkę nożną, Regulaminem
Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Dziewcząt U-13 i obowiązującymi przepisami
PZPN.
12. W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Komisji ds. Rozgrywek Śląskiego ZPN.
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§5
ŚLĄSKA LIGA ORLICZEK U-11
1. Zespoły rywalizują o mistrzostwo Śląskiej Ligi Orliczek w formie turniejowej.
2. Drużyna, która zajmie 1. miejsce w rozgrywkach sezonu 2021/2022 otrzyma tytuł Mistrza
Śląska Orliczek.
3. W rozgrywkach biorą udział zawodniczki urodzone w latach 2011-2014 potwierdzone
i uprawnione w systemie Extranet przez Referat Rozgrywek Śląskiego ZPN.
4. Mecze rozgrywane są w składach 7-osobowych (1+6) na boiskach trawiastych lub
ze sztuczną nawierzchnią zgodnych z Unifikacją dla kategorii Orlik (bramki 5 m x 2 m)
oraz składach 5-osobowych (1+4) w halach (bramki 3 m x 2 m). W czasie trwania spotkania
każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodniczek – obowiązują zmiany powrotne.
5. Czas gry w turniejach wynosi:
a) przy 4 zespołach: 20 minut,
b) przy 3 zespołach: 30 minut.
6. Nie obowiązuje przepis o „spalonym”.
7. Obowiązują wykluczenia czasowe z gry w celach wychowawczych na okres 2 minut,
kolejnych 2 minut oraz wykluczenie z meczu.
8. Obowiązuje kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych
za obraźliwe.
9. Gospodarz w sobotę i dzień ustawowo wolny od pracy może wyznaczyć bez zgody
przeciwników czas rozpoczęcia zawodów od godziny 10:00 do 18:00. Za zgodą
przeciwników zawody można rozegrać w godzinach wcześniejszych.
10. Powołanie do reprezentacji młodzieżowych w piłce nożnej kobiet, a także kadry
wojewódzkiej kobiet dwóch zawodniczek jednego klubu, jest powodem do przełożenia
zawodów na inny termin - na wniosek zainteresowanego klubu. W takim przypadku
zainteresowany klub powinien złożyć pisemny wniosek do Komisji ds. Rozgrywek
Śląskiego ZPN w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania powołań, ale nie później niż
14 dni przed zaplanowaną datą zawodów. W przeciwnym wypadku zawody zostaną
rozegrane zgodnie z terminarzem.
11. Zawody o mistrzostwo Śląskiej Ligi Orliczek rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry,
zgodnie z Regulaminem Ramowym rozgrywek w piłkę nożną i obowiązującymi przepisami
PZPN.
12. W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Komisji ds. Rozgrywek Śląskiego ZPN.
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