REGULAMIN
Rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Dol. ZPN Wrocław
w kategorii oldbojów na sezon rozgrywkowy 2016/2017
§1
Celem prowadzonych rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej oraz kontynuowanie
życia sportowego przez zawodników, którzy ukończyli wyczynowe uprawianie sportu.
§2
Rozgrywki mistrzowskie w kategorii oldbojów prowadzi LIGAOLDBOY K.S.K. Wrocław
w oparciu o terminarze oraz wg Regulaminu Rozgrywek na sezon 20156/2017
opracowany przez Organizatora rozgrywek.
§3
Rozgrywki oldbojów prowadzone są systemem:
1. na szczeblu rozgrywek I ligi (jedna grupa), dwurundowym jesień - wiosna,
2. na szczeblu rozgrywek II ligi w trzech grupach
- faza pierwsza dwurundowa jesień – wiosna
- faza druga w grupach o miejsce 1-4 i miejsce 5-8 (punkty z fazy pierwszej i drugiej
sumują się), w fazie drugiej, drużyny które zajęły dwa wyższe miejsca będą
gospodarzem dwóch spotkani.
3. na szczeblu rozgrywek ligi Oldboy +45 (jedna grupa), dwurundowym jesień wiosna,
Po zakończonych rozgrywkach z I ligi trzy ostatnie zespoły zostaną zdegradowane do
II ligi, natomiast tylko zwycięskie zespół 1, 2 i 3 grupy II ligi awansują do I ligi.
§4
Zwycięzca rozgrywek zdobywa tytuł Dolnośląskiego Mistrza Oldbojów, Puchar
Prezesa DZPN Wrocław, oraz może przystąpić do rozgrywek o mistrzostwo Polski.
§5
Zawody oldbojów odbywają się na pełno wymiarowych boiskach posiadających
bramki o wymiarze 2,44 x 7,32 m.

§6
1. W zawodach rozgrywek LIGAOLDBOY mają prawo brać udział zawodnicy urodzeni
w 1981 roku i starsi.
2. W zawodach rozgrywek SUPER LIGAOLDBOY+45 mają prawo brać udział
zawodnicy urodzeni w 1971 roku i starsi.
3. Zawodnik zgłoszony do rozgrywek 2016/2017 może zmienić barwy klubowe
jedynie po zakończeniu rozgrywek rundy jesiennej , w okresie
transferowym.
4. Od 1 stycznia 2017 w rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy urodzeni
odpowiednio:

SUPER LIGAOLDBOY+45 rocznik 1972

§7
Okres transferowy trwa od 01-02-2017 do 31-03-2017
§8
Udział w grze zawodnika urodzonego po wyznaczonym roku w §6 traktowany będzie
jako gra zawodnika nieuprawnionego z konsekwencjami weryfikacji zawodów jako
walkower.
§9
Listy zawodników uprawniające do gry należy przedłożyć w LIGAOLDBOY K.S.K.
Wrocław celem potwierdzenia, najpóźniej 7 dni przedrozpoczęciem rozgrywek. Na
listach należy umieścić nazwiska i imiona zawodników w kolejności alfabetycznej oraz
daty ich urodzenia. Dopuszcza się uprawnienia zawodników wolnych w trakcie
trwania sezonu na dodatkowej liście. Gra zawodnika, który nie znajduje się na liście
potwierdzonej spowoduje weryfikację danych zawodników walkowerem dla drużyny
przeciwnej.
§ 10
Każdy zawodnik biorący udział w zawodach musi posiadać aktualne badanie lekarskie
potwierdzające zdolność do uprawiania gry w piłkę nożną. Okres ważności badań nie
może przekroczyć 6 miesięcy. Obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich

dopuszczających do uprawiania sportu spoczywa na zawodniku. (USTAWA o sporcie z
dnia 25 czerwca 2010 Rozdział 7 Art.37.)
§ 11
Obowiązującym terminem rozegrania zawodów jest termin podany w Terminarzu
Rozgrywek. Każda zmiana terminu przez jedną z drużyn skutkuje tym, iż następny
termin oraz miejsce rozegrania zawodów wyznacza strona przeciwna, zgodnie z § 12,
o miejscu zawodów musi być poinformowany organizator rozgrywek LIGAOLDBOY
K.S.K. Wrocław w formie pisemnej nie później niż na 7 dni przed terminem zawodów.
Koszty sędziego zawsze pokrywa drużyna będąca gospodarzem spotkania zgodnie z
obowiązującym terminarzem LIGAOLDBOY
§ 12
Zawody które nie odbyły się w wyznaczonym przez Organizatora terminie (w
porozumieniu zainteresowanych drużyn) muszą być rozegrane najpóźniej w terminie
20 dni od wyznaczonego terminu w terminarzu rozgrywek . Przekroczenie tego
terminu może skutkować obustronnym walkowerem z wyłączeniem meczu ostatniej
kolejki rundy jesiennej który musi być rozegrany najpóźniej przed pierwszym meczem
rundy wiosennej. W szczególnych przypadkach organizator rozgrywek może udzielić
zgody na przedłużenie terminu rozegrania meczu.
§ 13
Dwa ostatnie terminy rozgrywek sezonu 2016/2017 wyznaczone przez Organizatora
są obowiązujące i nie mogą być rozegrane w późniejszym terminie niż wyznaczony
niż podany w terminarzu. Zawody które się nie odbędą zostaną zweryfikowane jako
walkower.
§ 14
Sędziego do potwierdzania zawodów wyznacza Organizator rozgrywek. Opłatę
sędziowską bezpośrednio po zawodach pokrywa gospodarz zawodów. Wysokość
opłaty sędziowskiej wynosi 85 złotych.
§ 15
W przypadku nieobecności sędziego związkowego zainteresowane drużyny są
zobowiązane do wyboru sędziego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami (wybór lub losowanie) i do doprowadzenia odbycia zawodów w
wyznaczonym terminie. W tym przypadku sprawozdanie z zawodów sporządza się w
2-ch egzemplarzach tj. dla drużyny gości i gospodarzy z tym, że gospodarz zawodów
ma obowiązek dostarczenia sprawozdania z tego meczu w terminie 2-ech dni na
adres LIGAOLDBOY K.S.K. Wrocław ul. Oporowska62.

§ 16
Sędzia z wyboru lub losowania ma takie same prawa i obowiązki jak sędzia
związkowy delegowany na zawody. Sędzia ten sporządza sprawozdanie z odbytego
meczu, w którym zgodnie z wymogami dokonuje stosownych adnotacji o wszystkich
wydarzeniach związanych z tym zawodami.
§ 17
Czas trwania zawodów wynosi 2 x 35 minut z 15 minutowa przerwą.
§ 18
Zespoły występują w składach 11 – to osobowych. Ilość zmian zawodników w czasie
gry nieograniczona z prawem powrotu do gry. Każdy zawodnik wpisany do protokołu
z zawodów jest traktowany jako zawodnik biorący udział w grze.
§ 19
Rozegrane zawody punktuje się następująco:
wygrana - 3 punkty
remis - 1 punkt
przegrana - 0 punktów
§ 20
Do obowiązków gospodarza zawodów należy:
- udostępnienie płyty boiska do rozegrania zawodów;
- przygotowanie boiska do gry zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną;
- zabezpieczenie druków sprawozdań oraz 3-ch egzemplarzy załączników do
sprawozdania z zawodów;
- opłata sędziego zawodów;
- zabezpieczenie trzech piłek do gry;
- zabezpieczenie szatni dla drużyny gości w II lidze
- zabezpieczenie szatni z zapleczem sanitarnym tj. toalety i natryski dla
drużyny gości w I lidze;
- zabezpieczenie strojów innych niż stroje gości.

- zwyczajowo, zabezpieczenie po meczu poczęstunku w postaci ciepłego posiłku dla
20 zawodników gości (np. kiełbaski z grilla), natomiast goście zobowiązani są do
zabezpieczenia dla 20 zawodników gospodarzy tradycyjnych napoi (piwo markowe)
§ 21
Kolejność zespołów ustala się wg obowiązujących przepisów PZPN i Dol. ZPN
zamieszczonych w Regulaminie Rozgrywek Dol. ZPN Wrocław.
§ 22
Organizator rozgrywek LIGAOLDBOY K.S.K. Wrocław oraz Dol. ZPN nie ponoszą
odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w trakcie i po zawodach.
Ubezpieczenie NNW zawodników biorących udział w rozgrywkach oldbojów spoczywa
na zawodnikach biorących udział w rozgrywkach .
§ 23
W wypadku wniosku kapitana drużyny przeciwnej o sprawdzenie tożsamości
zawodników biorących udział w zawodach , może się ono odbyć przed rozpoczęciem,
w przerwie między częściami gry, lub bezpośrednio po zakończonych zawodach - na
płycie boiska bezpośrednio do sędziego prowadzącego zawody. Konieczność
sprawdzenia tożsamości zawodników po zakończeniu zawodów zobowiązuje
kapitanów i kierowników drużyn do zatrzymania wszystkich zawodników, którzy
uczestniczyli w grze do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego
miejscu. Sprawdzenia tożsamości dokonuje wyznaczony sędzia zawodów. Zawodnicy
wpisani do sprawozdania zawodów powinni posiadać dokument potwierdzający ich
tożsamość (dowód osobisty , Paszport, Prawo Jazdy). Brak dokumentu
potwierdzającego tożsamość grającego zawodnika spowoduje przyznanie walkoweru
przeciwnikom. W przypadku gdy uprawniony zawodnik posiadający dokument
tożsamości i brał udział w zawodach a nie został wpisany do sprawozdania należy
uzupełnić wpis do sprawozdania.
§ 24
Weryfikacji spotkań na podstawie sprawozdań dokonują powołane przez
Organizatora rozgrywek Komisja Weryfikacyjna, a w przypadku odwołań
Komisja Odwoławcza.
§ 25
Zawodnicy mogą występować na boisku wyłącznie w obuwiu o miękkiej podeszwie
(lanki, trampkokorki).

§ 26
Do każdego zespołu może być potwierdzony i uprawniony dowolna ilość zawodników
cudzoziemskich .
§ 27
Składka członkowska w sezonie 2015/2016 wynosi 450,- zł, która należy wpłacić na
konto
K.S.K. Wrocław Numer konta mBank : 90 1140 2004 0000 3502 3918 8082 w
terminie do 15 sierpnia 2016r.
§ 28
1. Kary i napomnienia
a / Wprowadza się system kar w formie żółtych i czerwonych kartek, które powodują
sankcje finansowe: żółta kartka – 20 zł,
czerwona kartka – 50 zł, płatne na konto K.S.K. Wrocław.
b / Wprowadza się karę dyscyplinarną w wysokości 150 złotych na drużynę która w
wyznaczonym terminie zawodów nie zgłosi się do udziału w meczu, płatne na konto
K.S.K. Wrocław.
c/ Wprowadza się karę dyscyplinarną w wysokości 150 złotych na drużynę w której
będzie grał nieuprawniony zawodnik zgodnie z § 21, płatne na konto K.S.K. Wrocław.
Zapłata za kartki oraz kary dyscyplinarne musi być uiszczona najpóźniej w dniu
następnego meczu na konto jw.Nieopłacenie kar za kartki w terminie skutkuje
przyznaniem walkoweru drużynom przeciwnym do momentu ich opłacenia.
2. W przypadku otrzymania czerwonej kartki za rażące naruszenie zasad i przepisów
gry w piłkę nożną (oprócz kary finansowej) Komisja maprawo do czasowego
odsunięcia zawodnika od gry w zawodach.
§ 29
Drużyną w sprawach dotyczących rozgrywek przysługuje prawo do odwołania się do
Komisji Odwoławczej po wniesieniu kaucji w wysokości 100 zł
§ 30
Wszystkie sprawy odwoławcze rozpatruje nieodwołalnie Komisja Odwoławcza
powołana w tym celu w składzie :
- Dariusz Machiński

- Julian Binas
- Przemysław Sieradzki
§ 31
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem Pomocniczo służą przepisy
zawarte w Regulaminie dyscyplinarnym PZPN na sezon 2016/2017.
Zarząd LIGAOLDBOY zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.
Prezes LIGAOLDBOY
Dariusz Machiński

