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KOMUNIKAT Nr 23 /2017
SPRAWY ZARZĄDU
Prezydium Zarządu Śl.Z.P.N Podokręgu Sosnowiec na posiedzeniu w dniu 31.08.2017 na wniosek
Wydziału Szkolenia podejmuję uchwałę w sprawie rejestracji i uprawnień drużyn młodzieżowych na
szczeblu Podokręgu Sosnowiec.
1. Wyraża zgodę na grę zawodników rocznika:
 2002 (za zgoda rodziców, zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej
grupie Juniorów)
do rocznika 1999, 2000, 2001 ( A1) Junior
 2004 (za zgoda rodziców, zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej
grupie Juniorów)
do rocznika 2001, 2002, 2003 ( B1) Junior Młodszy
 2006 (za zgoda rodziców, zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej
grupie Trampkarzy) do rocznika 2003, 2004, 2005 ( C1) Trampkarz
 2007 (za zgoda rodziców, zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej
grupie Trampkarzy) do rocznika 2004, 2005, 2006 ( C2) Trampkarz Młodszy
 2008 (za zgoda rodziców, zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej
grupie Młodzików) do rocznika 2005, 2006, 2007 ( D1) Młodzik
 2009 ((za zgoda rodziców, zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej
grupie Młodzików) do rocznika 2006, 2007, 2008 ( D2) Młodzik Młodszy
 2010 (za zgoda rodziców, zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej
grupie Orlików)
do rocznika 2007, 2008, 2009 ( E1) Orlik
 2010 (za zgoda rodziców, zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej
grupie Orlików)
do rocznika 2008,2009 ( E2) Orlik Młodszy - uprawnienia
do gry i rejestracja po ukończeniu 7 lat
2.Wyraża zgodę na grę dziewczynek rocznika:
 1999 do rocznika 2001,2002, 2003 ( B1) Junior Młodszy urodzone po 31.12.2003r. za
zgoda rodziców, zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie Juniorów.
 2001 do rocznika 2003,2004, 2005 ( C1) Trampkarz urodzone po 31.12.2005r. za zgoda
rodziców, zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie Trampkarzy.

 2002 do rocznika 2004,2005, 2006 ( C2) Trampkarz Młodszy urodzone po 31.12.2006r. za
 zgoda rodziców, zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie Trampkarzy.
 2003 do rocznika 2005,2006, 2007 ( D1) Młodzik urodzone po 31.12.2007r. za zgoda
rodziców, zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie Młodzików.
 2004 do rocznika 2006, 2007, 2008 ( D2) Młodzik młodszy urodzone po 31.12.2008r. za
zgoda rodziców, zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie Młodzików.
 2005 do rocznika 2007, 2008, 2009 ( E1) Orlik urodzone po 31.12.2009r. za zgoda
rodziców, zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie Orlika.
 2006 do rocznika 2008, 2009 ( E2) Orlik młodszy urodzone po 31.12.2009r. za zgoda
rodziców, zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie Orlika. Uprawnienia do
gry i rejestracja po ukończeniu 7 lat

SPRAWY WYDZIAŁU GIER
W dniu 31.08.2017r w siedzibie Podokręgu Sosnowiec przeprowadzono losowanie
Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Sosnowiec pod przewodnictwem Prezesa
Podokręgu Józefa Grząby i przewodniczącego Wydziału Gier Henryka Kurka w
obecności przedstawiciela Klubu Zagłębia Sosnowiec Pana Jarosława Jąder.
I runda Pucharu Polski: dnia 06.09.2017r. godz. 17,00 z udziałem drużyn KL”A” i KL”B”
II runda Pucharu Polski: dnia 20.09.2017 r. godz. 16,00 z udziałem drużyn KL „Okręgowej”
III runda Pucharu Polski: dnia 04.10.2017r. godz.15,30 z udziałem drużyn KL „IV”
IV runda Pucharu Polski: dnia 18.10.2017r. godz.15,30
V runda Pucharu Polski: dnia 08.11.2017r. godz.15,30

W I Rudzie spotkają się(na pierwszym miejscu gospodarz):
1.Żródło Kromołów
– AKS Niwka
2.KS Strażak Nowa Wieś – MKS Poręba
3.MKS Sławków
– Ostoja Żelisławice
4.LKS Psary
– UKS Przemsza Okradzionów
5.KS Unia II Dąbrowa G. – Orzeł Dąbie
6.Niwy Brudzowice
– CKS Czeladź
7.KS Mydlice
– SSZ Ujejsce
8.KP Sarnów
– LKS Skalniak Kroczyce
9. KS Górnik Sosnowiec – wolny los
Wydział Gier informuje, że 18.08.2017r o godzinie 17:30 przed sezonem 2017/2018 na
Stadionie Ludowym w Sosnowcu (w salce przy sztucznej murawie) odbędzie się
spotkanie przedstawicieli Klubów Młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach
Podokręgu Sosnowiec. Obecność obowiązkowa.

Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi
ostrzeżeniami (żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym
popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie
rozgrywkowym. W takim wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty,
w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.
Strona internetowa Podokręgu Sosnowiec: www.podokregsosnowiec.pl oraz
wydzialgier@o2.pl jest oficjalnym informatorem o działalności poszczególnych
Wydziałów:
Wydziału Szkolenia, Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny.
Natomiast sprawy dotyczące potwierdzeń i uprawnień zawodników, należy kierować na
adres e-mail janusz-póltorak@wp.pl
Informacje zawarte na stronie internetowej uważane są jako dostarczone do
wiadomości Klubów.
Wydział Gier informuje wszystkie Kluby Podokręgu Sosnowiec, że od sezonu 2017/2018
wszelkie zmiany terminów (data i godzina) oraz miejsca rozgrywania zawodów należy
przeprowadzać w klubowym systemie Extranet.
Zobowiązuje się Kluby do śledzenia w klubowym systemie Extranet terminarzy
rozgrywek, w których są podawane aktualne terminy i miejsca rozgrywania zawodów a
sędziowie będą przybywać na zawody zgodnie z terminami z systemu Extranet.
Wszelkie nieścisłości dotyczące zmian terminów, miejsca rozgrywania zawodów oraz
przybycia sędziego na zawody będą odpowiadały Kluby.
Ponadto Wydział Gier informuje, że wszelkie inne informacje dotyczące rozgrywek
należy przesyłać tylko na e-maila wydzialgier@o2.pl a wiadomości przesłane na inne emaile nie będą odbierane.

Opłaty związane z rozgrywkami Podokręgu Sosnowiec obowiązujące w
sezonie 2017/2018

RODZAJ OPŁATY

Klasa A

Klasa B

Juniorzy

Pozostali

1000 zł

800 zł

300 zł

100 zł

Opłaty regulaminowe

Opłata startowa

Opłata za uprawnienia zawodnika do gry

15 zł

15 zł

8 zł

2 zł

Wystąpienie z wnioskiem o zmianę terminu meczu bez
14-to dniowego wyprzedzenia

90 zł

90 zł

90 zł

90 zł

Nieczytelne wypełnienie sprawozdania z zawodów

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

Niepodpisanie sprawozdania z zawodów

100 zł

100 zł

50 zł

50 zł

300-2000 zł
300-2000 zł

300-2000 zł
300-2000 zł

300-1000 zł
300-1000 zł

300-1000 zł
300-1000 zł

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

Brak na zawodach służby porządkowej w ilości
określonej regulaminem

150 -250 zł

150 -250 zł

Brak należytego porządku lub bezpieczeństwa na
stadionie przed, w czasie lub po zawodach
- klub
- osoby fizyczne

100-1000 zł
300-1000 zł

100-1000 zł
300-1000 zł

Użycie na stadionie środków pirotechnicznych

od 500 zł

od 500 zł

Usunięcie z ławki rezerwowych trenerów, zawodników,
osób funkcyjnych oraz przebywanie osób
nieuprawnionych na ławce rezerwowych

od 500 zł

od 500 zł

Wtargnięcie trenerów, osób funkcyjnych oraz
zawodników na płytę boiska lub inne niesportowe
zachowanie przed, w czasie lub po zawodach

od 500 zł

od 500 zł

Celowe opóźnianie rozpoczęcia lub wznowienia gry,
niestawienie się zespołu na boisku w określonym
czasie

od 500 zł

od 500 zł

Nieusprawiedliwione niestawienie się drużyny na
zawody

300-800 zł

200-500 zł

100-300 zł

100-300 zł

Samowolne zejście drużyny z boiska

700-1400 zł

600-1200 zł

200-500 zł

200-500 zł

Wycofanie drużyny z rozgrywek w trakcie sezonu

500-700 zł

300-500 zł

200 zł

100 zł

Kaucja za wniesienie protestu

250 zł

200 zł

100 zł

Kaucja za odwołanie się od decyzji I instancji
- dla klubów
- dla osób fizycznych

350 zł
200 zł

250 zł
200 zł

200 zł
200 zł

Niedopełnienie obowiązku właściwego przygotowania
boiska z winy którego zawody się nie odbyły

100 zł

100 zł

100 zł

Wystawienie do gry każdego zawodnika
nieuprawnionego (zawieszonego, odbywającego karę
dyskwalifikacji, pod obcym nazwiskiem, sfałszowaną
datą urodzenia, itp.)
- klub
- osoby funkcyjne (kierownik, trener)
Brak na zawodach służby medycznej, środków pomocy
doraźnej oraz noszy wraz z obsługą

100 zł

Naruszenie przez klub obowiązku prowadzenia zespołu
przez trenera nie posiadającego ważnej licencji
- pierwszy mecz
- drugi mecz

250 zł
500 zł

125 zł
250 zł

125 zł
250 zł

125 zł
250 zł

50 zł

40 zł

--

--

--

--

--

--

80 zł

60 zł

--

--

--

--

--

--

120 zł

90 zł

--

--

--

--

--

--

Po każdym następnym napomnieniu dyskwalifikacja 1
mecz + kara finansowa

160 zł

150 zł

--

--

Za otrzymanie napomnienia przez 5 zawodników
(ż. k. / cz. k.) w meczu

100 zł

100 zł

--

--

Opłaty za napomnienia – żółte kartki
Za otrzymanie napomnienia 3 ż. k.
Po 4 napomnieniu – dyskwalifikacja 1 mecz
Za otrzymanie 6 ż. k.
Po 8 napomnieniu – dyskwalifikacja 1 mecz
Za otrzymanie 9 ż. k.
Po 12 napomnieniu – dyskwalifikacja 2 mecze

Wykaz Klubów na które w sezonie 2016/2017 zostały nałożone kary finansowe i
zalegają z ich opłatą.
Nr. Kom.

Klub

Kwota zł.

29/2016
31/2016

NIWKA
NIWKA

200,00 zł
500,00 zł

35/2016

TĘCZA

100,00 zł

9/2017
19/2017

ŹRÓDŁO
ŹRÓDŁO

100,00 zł
200,00 zł

10/2017
15/2017

AKADEMIA WOJKOWICE
AKADEMIA WOJKOWICE

90,00 zł
90,00 zł

12/2017

ORZEŁ DĄBIE

90,00 zł

12/2017

ŁAZOWIANKA II

90,00 zł

13/2017

CYKLON ROGOŹNIK

90,00 zł

90,00 zł
90,00 zł
100,00 zł

19/2017
21/2017
23/2017

ZGODA
ZGODA
ZGODA

21/2017

GÓRNIK WOJK.

90,00 zł

21/2017

MUKP

90,00 zł

22/2017
22/2017

PRZEMSZA SIEW.
PRZEMSZA SIEW.

100,00 zł
100,00 zł

22/2017

ZEW

100,00 zł

23/2017

CKS

500,00 zł

23/2017

STRAŻAK NOWA W.

200,00 zł

23/2017

RKS GRODZIEC

100,00 zł

Kluby, które mają zaległości finansowe wobec Podokręgu Sosnowiec i do dnia 10.08.2017
r. nie uregulują płatności to zawodnicy tych klubów nie będą uprawnieni.

Zasady uprawnień na sezon 2017/2018
1. Wydział Gier oraz Wydział Szkolenia Śl. ZPN Podokręg Sosnowiec poniżej podają prowadzone
rozgrywki wraz z rocznikami dopuszczonymi do gry w danych klasach rozgrywkowych na sezon
2017/2018:
Klasa rozgrywkowa:
Rocznik:
Zgodnie z unifikacją rozgrywek młodzieżowych i za zgodą Wydziału Gier zwiększeniu ilości roczników
w zawodach mistrzowskich mogą brać udział zawodnicy:
1999, 2000, 2001 i (2002 wniosek na grę w wyższej kategorii wiekowej)
Junior Starszy A1
2001, 2002, 2003 i (2004 wniosek na grę w wyższej kategorii wiekowej)
Junior Młodszy B1
2003, 2004, 2005 i (2006 wniosek na grę w wyższej kategorii wiekowej)
Trampkarz C1
2004, 2005, 2006 i (2007 wniosek na grę w wyższej kategorii wiekowej)
Trampkarz Młodszy C2
2005, 2006, 2007 i (2008 wniosek na grę w wyższej kategorii wiekowej)
Młodzik D1
2006, 2007, 2008 i (2009 wniosek na grę w wyższej kategorii wiekowej)
Młodzik Młodszy D2
2007, 2008, 2009, 2010
Orlik E1
2008, 2009, 2010 – rejestracja i uprawnienie do gry od 7 lat
Orlik Młodszy E2

Zgodnie z unifikacją rozgrywek młodzieżowych w zawodach mistrzowskich mogą brać udział
zawodnicy:

III Liga Woj. Juniorów Młodszych B1

2001, 2002
wiekowej)
2003, 2004
III Liga Woj. Trampkarzy C1
wiekowej)
III Liga Woj. Trampkarzy Młodszych 2004, 2005
wiekowej)
C2
2005, 2006
III Liga Woj. Młodzików D1
wiekowej)
III Liga Woj. Młodzików Młodszych D2 2006, 2007
wiekowej)
2007, 2008
III Liga Woj. Orlików E1
wiekowej)

i (2003 wniosek na grę w wyższej kategorii
i (2005 wniosek na grę w wyższej kategorii
i (2006 wniosek na grę w wyższej kategorii
i (2007 wniosek na grę w wyższej kategorii
i (2008 wniosek na grę w wyższej kategorii
i (2009 wniosek na grę w wyższej kategorii

Celem uprawnienia zawodnika młodszego w wyższej kategorii wiekowej należy przedstawić
oświadczenie o zdeponowaniu w Klubie dokumentacji (druk dostępny na stronie internetowej
Podokręgu Sosnowiec) wymaganej do takiego uprawnienia ( tj. karty zdrowia sportowca podpisane przez
uprawnionego lekarza, zgody rodziców oraz pisemne opinie trenerów kierujących zawodników do
wyższej kategorii wiekowej dla wszystkich młodzieżowych klas rozgrywkowych naszego Klubu – można
skorzystać z wniosku na grę w innej kategorii wiekowej).
Oświadczenie obowiązuje przez cały sezon 2017/2018 i dotyczy wszystkich klas rozgrywkowych Klubu.
Klub bierze pełną odpowiedzialność za dokonywanie uprawnienia.
2. Wydział Gier Śl. ZPN Podokręg Sosnowiec informuje, Klub występujący o uprawnienie zawodnika
do rozgrywek we wszystkich klasach rozgrywkowych w sezonie 2017/2018 zobowiązany jest złożyć :
 Zawodnicy potwierdzeni w klubie – będący w ewidencji systemu Ekstranet :
- wniosek o uprawnienie w danej klasie rozgrywkowej wygenerowany z modułu klubowego
systemu extranet.
 Pozostali zawodnicy :
1. Zmiana przynależności klubowej - transfer (w oknach transferowych)
- umowa transferowa oraz zwolnienie zawodnika z klubu.
2. Zawodnik wolny (zawodnik, którego nie łączy z klubem żadna umowa i który w
okresie ostatnich 12 miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich):
- oświadczenie zawodnika – prawidłowo wypełnione.
Dokumenty powyższe należy dostarczyć do biura bądź przesłać skany na adres
e-mail janusz-poltorak@wp.pl, celem dokonania zmiany przynależności klubowej
w systemie Extranet.
W momencie, kiedy zawodnik zostanie potwierdzony do Klubu Pozyskującego
należy wystosować wniosek o uprawnienie do konkretnej klasy rozgrywkowej z
modułu systemu Extranet.
3. Nowy zawodnik :
- należy wypełnić formularz rejestracyjny – nowy zawodnik – w module klubowym
systemu Extranet, następnie go wydrukować oraz uzupełnić podpisami i pieczęciami
klubowymi (przypominamy, że w przypadku zawodnika niepełnoletniego, oprócz
podpisu zawodnika wymagane są również podpisy przedstawicieli ustawowych).
Prawidłowo wypełniony dokument należy dostarczyć do biura lub przesłać skan na
adres e-mail janusz-poltorak@wp.pl, celem potwierdzenia zawodnika w systemie

Extranet. Formularz przesłany mailem musi być wyraźny i czytelny, w przeciwnym
przypadku taki formularz nie będzie przyjmowany.
Po potwierdzeniu należy postępować jak wyżej – wniosek o uprawnienie w systemie
Extranet.
Jednocześnie przypominamy o obowiązku przechowywania w Klubie podpisanych na bieżący sezon
deklaracji gry amatora zawodników.
Przed pierwszym uprawnieniem należy dostarczyć do Podokręgu (osobiście lub drogą mailową)
oświadczenie o zdeponowaniu deklaracji gry amatora na sezon 2017/2018 w Klubie. Dokument
winien być podpisany przez Prezesa lub V-ce Prezesa. W przypadku, gdy Klub nie dostarczy
oświadczenia niemożliwe będzie dokonanie uprawnień.
Informujemy, iż oświadczenie będzie obowiązywało przez cały sezon 2017/2018 dla wszystkich klas
rozgrywkowych, w których Klub bierze udział.
Okienko transferowe kończy się w dniu 31 sierpnia dla zawodników powyżej 16 lat,
dla zawodników do lat 16 kończy się 30 września.

UWAGA:
Potwierdzenia i uprawnienia zawodników na sezon 2017/2018 będą odbywały się w siedzibie Podokręgu
Sosnowiec ( po telefonicznym uzgodnieniu terminu) lub drogą elektroniczną przez konto klubowe w
Extranecie.
Aby uprawnić zawodników drogą elektroniczną należy w systemie Extranet wygenerować wniosek o
uprawnienie w danej klasie rozgrywkowej.
Bez takiego wniosku nie będzie się uprawniało zawodników.
Wszystkie dokumenty dotyczące potwierdzania i uprawniania zawodników przesyłane drogą mailową i w
klubowym Extranecie tj. umowy transferowe, zwolnienie z klubu, oświadczenie zawodnika i formularz
rejestracyjny (nowy zawodnik) muszą być wyraźne, czytelne i prawidłowo wypełnione.
Dokumenty fotografowane nie będą przyjmowane.
Wszystkie druki są dostępne na stronie internetowej Podokręgu Sosnowiec w rozgrywkach → zakładka –
druki do pobrania.

Wydział Dyscypliny na posiedzeniu w dniu 29.06.2017 oraz 03.07.2017
Klasa A
Kara odsunięcia od 3-ech meczy– czerwona kartka
1.Paweł GASIK – UKS Przemsza Dąbrowa Górnicza-bieg kary od pierwszego meczu sezonu 2017/2018
MKS Sławków – Wydział Dyscypliny po rozpatrzeniu wniosku Wydziału Gier i po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego w trakcie którego klub dostarczył dokumenty Wydział Dyscypliny
postanawia utrzymać walkower 3:0 i 3 punkty dla AKS Niwka. Bez kary finansowej
Podstawa prawna: Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN Dział I Rozdział III art. 47 str.14

Mirosław TRYBULEC-CKS Czeladź- Kara finansowa w kwocie 500 zł , a także zakazie przebywania
w strefie technicznej , na ławce rezerwowej oraz w szatni zawodników swojej drużyny podczas

meczu na okres 10 meczy. Bieg kary liczony będzie od pierwszego meczu sezonu 2017/2018. Za
usuniecie z ławki przez sędziego podczas meczu w dniu 17.06.2017r. pomiędzy drużynami Orzeł Dąbie
a/d CKS Czeladź i groźby wobec sędziego.
Podstawa prawna: Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN Dział II Rozdział I art. 62 § 3 pkt 2 str.18 nawiązaniu do
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN Dział I Rozdział I art. 50 § 1 str.15 , a także Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN Dział
II Rozdział III art. 72 § 1 str. 23

Klasa B
Strażak Nowa Wieś - Kara finansowa w kwocie 200 zł-za niestawienie się na zawody o mistrzostwo
Klasy B pomiędzy drużynami: Olimpia Włodowice - Strażak Nowa Wieś w dniu 18.06.2017
Podstawa prawna: Regulaminu Rozgrywek Śl.Z.P.N Podokręgu Sosnowiec § 21 pkt. b str. 23

Klasa rozgrywkowa V liga okręgowa Orlik E2 gr I
LKS Zgoda Byczyna - Kara finansowa w kwocie 100 zł-za niestawienie się na zawody o mistrzostwo
Klasy V ligi okręgowej E2 pomiędzy drużynami: KS Mydlice Dąbrowa Górnicza – LKS Zgoda Byczyna
w dniu 24.05.2017

Podstawa prawna: Regulaminu Rozgrywek Śl.Z.P.N Podokręgu Sosnowiec § 21 pkt. b str. 23

Klasa rozgrywkowa V liga okręgowa Orlik E2 gr II
RKS Grodziec - Kara finansowa w kwocie 100 zł-za niestawienie się na zawody o mistrzostwo Klasy V
ligi okręgowej E2 pomiędzy drużynami: KS Warta Zawiercie– RKS Grodziec w dniu 08.06.2017
Podstawa prawna: Regulaminu Rozgrywek Śl.Z.P.N Podokręgu Sosnowiec § 21 pkt. b str. 23
Pouczenie
Od powyższego orzeczenia przysługuje wszystkim ukaranym prawo złożenia odwołania do Związkowej
Komisji Odwoławczej ŚL.ZPN w Katowicach, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie
7 dni od daty doręczenia, po uprzednim wpłaceniu kaucji.
Podstawa Prawna: nawiązaniu do Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN Dział III Rozdział VI art. 144 § 3 str.49 po
spełnieniu art. 145 § 1 pkt 5 str.50

V-ce PRZEWODNICZĄCY/SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY

WYDZIAŁU GIER

WYDZIAŁU GIER

JANUSZ PÓŁTORAK

HENRYK KUREK

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU
DYSCYPLINY
JAROSŁAW KACZMAREK

