REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY
rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo
III Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy R.2006 i mł.( C1) oraz
III Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy Młodszych R. 2007 i mł.( C2)
w sezonie 2020/2021.
§1
Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek,
a także w oparciu o:
Przepisy gry w piłkę nożną;
Uchwałę nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r., z późn. zm., w sprawie organizacji rozgrywek
w piłkę nożną;
Regulamin ramowy rozgrywek w piłce nożnej Śl. ZPN;
Regulamin Dyscyplinarny PZPN
§2
Rozgrywki III LW Tr. R. 2006 i mł. oraz III L Tr.Mł.R. 2007 i mł. prowadzi Komisja ds. Rozgrywek
Podokręgu, na podstawie Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, w sprawie zatwierdzenia
schematu rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2020/2021 oraz niniejszego regulaminu szczegółowego.
§3
1. W rozgrywkach o mistrzostwo III LW Tr.R. 2006 bierze udział 8 drużyn a w rozgrywkach
III LW Tr.Mł. R. 2007 bierze udział 6 drużyn.
§4
W zawodach o mistrzostwo III LW Tr. R.2006 i mł. mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 2006-2009
z zastrzeżeniem ,że zawodnicy którzy nie mają ukończonych 12 lat musza posiadać zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych i lekarza uprawnionego do badania sportowców.
W zawodach o mistrzostwo III L Tr.Mł. R.2007 i mł. mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 2007-2010
z zastrzeżeniem ,że zawodnicy którzy nie mają ukończonych 11 lat musza posiadać zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych i lekarza uprawnionego do badania sportowców.
§5
Uprawnień do gry dokonuje Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu wyłącznie poprzez Extranet, do którego
należy klub, biorący udział w rozgrywkach.
§6
Czas trwania zawodów wynosi 2x40 minut, z obowiązkową 15-minutową przerwą, pomiędzy obiema
częściami gry.
§7
Mecze rozgrywane są piłkami nr 5, na boiskach trawiastych, zweryfikowanych przez Komisję Podokręgu.
Wymiary bramek: 7,32 m x 2,44 m.
§8
Drużyny grają w 11-osobowych składach. Do sprawozdania można wpisać max 7 zawodników
rezerwowych.
W czasie zawodów każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników ( zmiany powrotne).
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§9
Dopuszcza się możliwość dokumentowania tożsamości zawodnika kserokopią legitymacji szkolnej,
potwierdzonej przez Komisję ds. Rozgrywek właściwego Podokręgu.
§ 10
Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne karty badań lekarskich.
§ 11
1. Zawody muszą być rozegrane zgodnie z terminarzem rozgrywek, który określa datę i godzinę
spotkania. W wyznaczonych terminach gospodarz ma prawo do zmiany dnia rozgrywania zawodów
(sobota na niedzielę i odwrotnie) oraz wyznaczenia godziny ich rozpoczęcia, w przedziale
czasowym, pomiędzy godziną 9:00 a 18:00, uwzględniając warunki pogodowe i czasowe.
2. Gospodarz zawodów o wszelkich zmianach w terminarzu zobowiązany jest do powiadomienia na
piśmie (list polecony, faks lub e-mail zwrotnie potwierdzony), najpóźniej na 14 dni przed zawodami:
a) drużynę gości;
b) Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu prowadzącego rozgrywki,
c) Kolegium Sędziów Podokręgu.
3. W przypadku wystąpienia o zmianę terminu na inny, niż podany w oficjalnym terminarzu rozgrywek,
zainteresowany klub musi uzyskać pisemną zgodę przeciwnej drużyny.
§ 12
1. Obsady sędziowskiej dokonuje Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się
zawody.
2. Rozgrywki drużyn sędziuje 1 sędzia.
Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu, prowadzącego rozgrywki, może na mecze czołówki tabeli
wyznaczyć 3 sędziów.
3. Sędziowie prowadzący zawody zobowiązani są do wprowadzenia do ekstranetu wyniku meczu,
poprzez wysłanie wiadomości SMS, na otrzymany z ekstranetu numer, w ciągu 30 minut po jego
zakończeniu oraz wprowadzenia sprawozdania z zawodów, w ciągu 24 godzin, od zakończenia spotkania.
Niedopełnienie ww. formalności pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne, określone przez Komisja
Dyscypliny.
§ 13
Obowiązuje Regulamin Dyscyplinarny PZPN. Stosuje się czerwone kartki oraz kary czasowe na
2 min. Trzecie okresowe wykluczenie z gry tego samego zawodnika, powoduje jego całkowite
wykluczenie ( czerwona kartka).
Karę 2 minut należy stosować również, za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za
obraźliwe.
§ 14
1. Drużyny, które w rozgrywkach rundy jesiennej oraz rundy wiosennej sezonu 2020/2021 zajmą
pierwsze miejsce, awansują do II Ligi Wojewódzkiej. W przypadku rezygnacji zespołu, awans uzyska
drużyna, która zajęła drugie miejsce.
2. W rundzie wiosennej 2021 zespoły rozpoczynają rozgrywki z zerowym dorobkiem punktowym
3. Po zakończeniu obu rund sportowych sezonu 2020/2021, do II Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy nie
może awansować zespół, jeżeli w tych rozgrywkach uczestniczy już drużyna tego klubu.
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4. Drużyny, które w rundzie jesiennej oraz rundzie wiosennej, w sezonie sportowym 2020/2021, zajmą
dwa ostatnie miejsca spadają do rozgrywek własnego Podokręgu.
5. W przypadku spadku drużyny klubu z II Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy zespół tego klubu
występujący w III Lidze Wojewódzkiej Trampkarzy bez względu na zajęte miejsce, zostanie przeniesiony
do rozgrywek własnego Podokręgu.
6.Po zakończeniu rundy wiosennej zawodnicy R. 2006 przechodzą do Juniorów Młodszych.

§ 15
W sezonie rozgrywkowym 2020/2021 obowiązują następujące opłaty,
na rzecz Podokręgu, wiążące się z uczestnictwem klubu w rozgrywkach:
a) opłata startowa trampkarzy i trampkarzy młodszych
b) opłata za uprawnienie zawodnika do gry
c) nieczytelne wypełnienie sprawozdania z zawodów
d) wystąpienie z wnioskiem o zmianę terminu zawodów, bez
14-dniowego wyprzedzenia
e) wpisanie na listę zawodników uprawnionych do gry
w danych zawodach, bez aktualnego badania lekarskiego
f) brak na zawodach służby medycznej środków
doraźnej pomocy
g) wystawienie do zawodów zawodnika pod obcym nazwiskiem,
sfałszowana data urodzenia
h) wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego:
- na podstawie przepisów o rozgrywkach ,
- uprawnionego do innej drużyny w tym samym klubie,
i) brak na zawodach służby porządkowej
j) nieusprawiedliwione nie stawienie się drużyny na zawody
k) samowolne zejście z boiska w czasie zawodów
l) wycofanie drużyny w trakcie sezonu
ł) kaucja za protest
m) kaucja za odwołanie się od decyzji I instancji
m) niedopełnienie obowiązku właściwego przygotowania
boiska, z winy którego zawody się nie odbyły
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