Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej informuje, że Zarząd ZZPN
w dniu 15.12.2017 roku podjął następujące uchwały:
1. Od 1 stycznia 2018 roku wprowadza się zryczałtowane stawki obsługi sędziowskiej na zawodach we
wszystkich klasach rozgrywkowych ZZPN (w tym KOZPN).
Tabela ryczałtów sędziowskich dostępna na stronie zzpn.pl/zzpn/kolegium sędziów/materiały do pobrania.
2. Dostosowanie nazewnictwa klas rozgrywkowych w ZZPN i KOZPN zgodnie z § 2 ust.3 lit. b uchwały nr
IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku (z póżn.zm.) Zarządu PZPN o organizacji rozgrywek.
W związku z powyższym system rozgrywek w sezonach 2018/2019 i 2019/2020 będzie przedstawiał się
następująco:
- w sezonie 2018/2019 rozgrywki w ZZPN i KOZPN rozgrywane będą pod nazewnictwem:
IV liga , Klasa Okręgowa (Szczecińska i Koszalińska), A Klasa (po 2 gr. w ZZPN i KOZPN), B Klasa
(6 gr. ZZPN, 4 gr. KOZPN), C Klasy ZZPN (ilość grup wg. zgłoszeń)
- w sezonie 2019/2020 rozgrywki w ZZPN i KOZPN rozgrywane będą w następujących szczeblach
rozgrywkowych:
IV liga, Klasa Okręgowa (Szczecin - 2 grupy, Koszalin - 2 Grupy), A Klasa ZZPN - 6 grup, B klasa
ZZPN - 5-6 grup, A i B klasa KOZPN do decyzji KOZPN.
Powyższe zmiany nazewnictwa oraz zasady awansów i spadków uwzględnione zostaną uwzględnione w
Regulaminie Rozgrywek Mistrzowskich ZZPN na sez. 2018/2019.
3. W Regulaminie Rozgrywek Mistrzowskich ZZPN na sezon 2017/2018 wprowadza się następujące
zmiany tj:
- w § 9 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „Zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów muszą posiadać
aktualne badania lekarskie, potwierdzone w książeczce zdrowia zawodnika lub zaświadczeniu. Badanie
lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy, licząc od daty badania. Kierownik drużyny
odpowiada za wpisanie do protokółu zawodów zawodników zdolnych do gry, uprawnionych przez
lekarza, z aktualnymi badaniami. W przypadku zespołu młodzieżowego – odpowiada trener.”
- w § 9 pkt. 12 otrzymuje brzmienie: „Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w
zawodach, przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny. Fakt sprawdzania tożsamości zawodników
drużyny przeciwnej musi być bezwzględnie zgłoszony sędziemu głównemu zawodów przez kapitana

drużyny przed zawodami, w czasie pierwszej lub drugiej połowy gry oraz dogrywki, najpóźniej przed
ostatnim gwizdkiem kończącym zawody. Sprawdzanie tożsamości zawodników może dotyczyć
wyłącznie tych zawodników, którzy w chwili zgłaszania żądania przebywają na płycie boiska (max
trzech zawodników). W przypadku zgłaszania żądania w przerwie między pierwszą a drugą połową
meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy będą występować na boisku w drugiej połowie.
Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników. Fakt
żądania sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z
zawodów od razu w szatni i dać do podpisu kapitanom obu zespołów. Sędzia musi zająć jednoznaczne
stanowisko co do tożsamości sprawdzanych zawodników.”
- w § 9 pkt. 14 otrzymuje brzmienie: "Żądanie przez kapitana drużyny weryfikacji dotyczyć może
maksymalnie trzech zawodników drużyny przeciwnej, występujących w momencie zgłoszenia żądania
na boisku. Sędzia główny jest zobowiązany niezwłocznie poinformować kapitana drużyny, której
weryfikacja ma dotyczyć, o zgłoszeniu żądania weryfikacji i pouczyć, że po zakończeniu zawodów dani
zawodnicy drużyny, której weryfikacja ma dotyczyć, mają stawić się na weryfikację.”
- w § 12 pkt. 8 lit. c otrzymuje brzmienie: „Sędzia musi sprawdzić przed meczem czy kierownik
drużyny bądź trener (w przypadku drużyn młodzieżowych) własnoręcznym podpisem potwierdzili
posiadanie ważnych i aktualnych badań lekarskich przez wszystkich zawodników wpisanych do
sprawozdania sędziowskiego. W przypadku braku podpisu – sędzia nie dopuszcza do rozpoczęcia
meczu i wzywa kierownika bądź trenera do złożenia podpisu w jego obecności”
- § 22 w pierwszym akapicie otrzymuje brzmienie: „Po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn
podpisują sprawozdanie sędziego oraz załącznik bez względu na to czy się z nimi zgadzają czy też nie.
Sędzia jest zobowiązany do odnotowania uwag w arkuszu dodatkowym do sprawozdania zgłaszanych
przez kierownika/ów drużyny”

1. Protesty dotyczą:
a) organizacji zawodów;
b) stanu pola gry, w tym nieprawidłowego przygotowania, oznaczenia i wyposażenia;
c) opóźnionego przybycia drużyny na miejsce rozgrywania zawodów;
d) prawidłowości wypełnienia i czasu dostarczenia sprawozdania z zawodów;
e) tożsamości zawodników;
f) przebiegu zawodów
g) dyscypliny.

