116
Uchwała nr VII/116 z dnia 12 lipca 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-15 w Piłce Nożnej
na sezon 2019/2020
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-15 w Piłce Nożnej na sezon
2019/2020 w następującym brzmieniu:

REGULAMIN ROZGRYWEK
CENTRALNEJ LIGI JUNIOREK U-15
W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2019/2020
Rozdział I
Cel i zasady rozgrywek
§1
1. Celem rozgrywek jest:
− popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce,
− podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek,
− wyłonienie Klubowego Mistrza Centralnej Ligi Juniorek U-15 w sezonie 2019/2020.
2. Rozgrywki na szczeblu wojewódzkim prowadzą zainteresowane Związki Piłki Nożnej,
a od szczebla centralnego Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Szczegóły dotyczące Praw Marketingowych oraz Praw Telewizyjnych (Medialnych) reguluje
załącznik nr 1 do Regulaminu Rozgrywek CLJ U-15 w sezonie 2019/2020.
4. Współzawodnictwo odbywać się będzie wg następującej formuły:
•

Rozgrywki eliminacyjne na szczeblu wojewódzkim:

– runda jesienna sezonu 2019/2020 – 16 Wojewódzkich Lig Juniorek U-15 prowadzonych przez
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wg. regulaminów opracowanych przez te ZPN i niniejszego
regulaminu. System rozgrywek leży w gestii Wojewódzkich ZPN.
– do CLJ U-15 awansują dwie drużyny z każdego województwa, które zajmą I i II miejsce
w klasyfikacji końcowej rozgrywek wojewódzkich. 16 zwycięzców rozgrywek eliminacyjnych
w danym ZPN w sezonie 2018/2019 (z zastrzeżeniem, że w rozgrywkach CLJ U-15 może
występować tylko jedna drużyna danego klubu).
– w przypadku rezygnacji z udziału w rozgrywkach CLJ U-15 przez drużynę lub drużyny zajmujące
w tabeli końcowej po rundzie jesiennej Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15 miejsca 1. i 2., prawo
udziału w rozgrywkach CLJ U-15 uzyska drużyna (drużyny) zajmujące kolejne najwyższe miejsce
w rozgrywkach danej Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15.
– w przypadku, gdy z danego województwa liczba drużyn, które zrezygnują z udziału
w rozgrywkach CLJ U-15 spowoduje, że z danego województwa udział w rozgrywkach weźmie
mniej niż 2 drużyny „wolne” miejsce zostanie rozlosowane pomiędzy pozostałe (z danej grupy)
Wojewódzkie ZPN.
– w przypadku uczestnictwa na szczeblu wojewódzkim dwóch i więcej drużyn z tego samego klubu,
tylko jedna z nich może się zakwalifikować do CLJ U-15. Zawodniczki drużyny/drużyn, która/które
odpadła/odpadły, mogą grać w drużynie zakwalifikowanej.
- pozostałe zespoły z lig wojewódzkich, które nie awansowały do CLJ U-15, w rundzie wiosennej
biorą udział w rozgrywkach zgodnie z regulaminem rozgrywek w danym ZPN –nie.
• Centralna Liga Juniorek (U15)
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Grupa A: 4 województwa po 2 zespoły - 8 zespołów : Wielkopolskie, Lubuskie,
Zachodniopomorskie, Pomorskie
Grupa B: 4 województwa po 2 zespoły - 8 zespołów: Warmińsko-Mazurskie, Mazowieckie,
Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie
Grupa C: 4 województwa po 2 zespoły - 8 zespołów: Dolnośląskie, Śląskie, Opolskie, Łódzkie
Grupa D: 4 województwa po 2 zespoły - 8 zespołów: Podkarpackie, Lubelskie, Świętokrzyskie,
Małopolskie
−
−

−

wystąpią w niej 32 drużyny;
przeprowadzone zostaną systemem jednorundowym – runda wiosenna w terminach
ustalonych przez PZPN;
do dalszych rozgrywek pucharowych awans uzyskują po 2 drużyny z każdej
grupy (A, B, C, D);
czas gry na wszystkich etapach szczebla centralnego wynosi 2x40 minut.

•

Rozgrywki ćwierćfinałowe:

−
−
−

−

wystąpi w nich 8 drużyn;
przeprowadzone zostaną systemem pucharowym;
pary ćwierćfinałowe utworzą zwycięzcy 4 grup z dolosowanymi drużynami
z drugich miejsc. Każda z par ćwierćfinałowych rozegra jedno spotkanie.
Każdy zwycięzca otrzyma w drodze losowania numer od 1 do 4, a do nich zostaną
dolosowane drużyny z drugich miejsc w rozgrywkach ;
Gospodarzami meczów ćwierćfinałowych będą zwycięzcy rozgrywek grupowych.

•

Rozgrywki półfinałowe:

−

−

−

Mecze półfinałowe zostaną rozegrane według poniższego schematu:
1. Zwycięzca pary 1 - Zwycięzca pary 2
2. Zwycięzca pary 3 - Zwycięzca pary 4

−
−
−
−
−

Każda z par półfinałowych rozegra jedno spotkanie.
Gospodarzami meczów ćwierćfinałowych będą zwycięzcy pary 1 i zwycięzca pary 3
Zwycięzcy meczów półfinałowych rozegrają mecz finałowy o Mistrzostwo Polski Juniorek
na neutralnym boisku;
Formalny gospodarz finału zostanie wyłoniony w drodze losowania;
Przegrani z meczów półfinałowych zdobędą tytuł II wicemistrza Polski Juniorek.

Klasyfikacja końcowa CLJ U-15:
− 1 miejsce - Mistrz CLJ U-15
− 2 miejsce – Wicemistrz CLJ U-15
− 3 miejsce - II Wicemistrz CLJ U-15 (przegrani z meczów półfinałowych)
− Przegrani w meczach ćwierćfinałowych CLJ U-15 miejsca 5-8
− Miejsca 3 i 4 w CLJ U-15 9-16
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−
−

Miejsca 5 i 6 w CLJ U-15 17-24
Miejsca 7 i 8 w CLJ U-15 25-32

•

CLJ U-15 kobiet w sezonie 2020/2021:

Po rozegraniu rundy wiosennej sezonu 2019/2020, stosuje się następujące zasady:
1. Drużyny z miejsc 1-4 z 4 grup CLJ U-15 w sezonie 2019/2020 utrzymają się
w rozgrywkach CLJ U-15 w kolejnej edycji.
2. Drużyny z miejsc 5-8 z 4 grup CLJ U-15 w sezonie 2019/2020 spadają z rozgrywek do Ligi
Wojewódzkiej Juniorek U-15.
3. Stawkę 32 zespołów uzupełni 16 mistrzów Lig Wojewódzkich Juniorek U-15 rundy jesiennej
sezonu 2020/2021.
§2
Rozgrywki pierwszego etapu zostaną przeprowadzone w 16 Wojewódzkich Związkach Piłki
Nożnej, które niezwłocznie po zakończeniu eliminacji obowiązane są do przesłania do
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN informacji o drużynach, które zajęły odpowiednio 1 i 2
miejsce. Należy również przesłać do DRK PZPN wykaz żółtych i czerwonych kartek.
Rozdział II
Postanowienia ogólne
§3
1. Rozgrywki CLJ U-15 przeprowadza się na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie
z niniejszym regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN oraz Regulaminu
Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej.
2. Rozgrywki, w szczególności prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu
i terminarza rozgrywek oraz w oparciu o:
– Przepisy gry w piłkę nożną;
– Uchwałę Zarządu PZPN z dni 3 i 7.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną
(z późniejszymi zmianami);
– Uchwałę Zarządu PZPN nr VIII/124 z dnia 14.07.2015 roku w sprawie statusu zawodników,
występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej
(z późniejszymi zmianami);
– Regulamin Dyscyplinarny PZPN;
– Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 roku (z późniejszymi zmianami);
– Uchwałę Zarządu PZPN nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie licencji trenerskich
uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn
i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych
i dziecięcych (z późniejszymi zmianami).
2. Rozgrywki CLJ U-15 prowadzone będą w systemie Extranet. Za pośrednictwem niniejszego
systemu prowadzone będą: terminarz, wyniki i tabele zawodów, rejestracja zawodniczek,
wypełnianie sprawozdań sędziowskich i ewidencja kar.
3. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach centralnych winny być uprawnione przez PZPN
w Systemie Extranet. Każdy klub będzie odpowiedzialny za prawidłowość danych personalnych
i sportowych zgłaszanych zawodniczek. Do wniosku o potwierdzenie i uprawnienie zawodniczek
o statusie amatorek, winna być dołączona deklaracja gry amatora, natomiast w przypadku
zawodniczek profesjonalnych – kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej
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Rozdział III
Boiska
§4
Mecze winny być rozgrywane na boiskach trawiastych lub sztucznych zweryfikowanych do
minimum kl. okręgowej.
§5
1. Protokół weryfikacji boiska powinien znajdować się w szatni sędziowskiej. Drugi egzemplarz
protokołu, przechowuje w swoich aktach właściwy terenowo Związek Piłki Nożnej, a trzeci
egzemplarz klub przesyła do Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki danej grupy.
2. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub - gospodarz zawodów
wpisany do terminarza na pierwszym miejscu.
3. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do danych
rozgrywek płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry – obowiązany jest udostępnić ją
do zawodów. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu sędzia ma obowiązek opisać
ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn mogą ustalić nowy termin
rozegrania meczu, jednakże ostateczna decyzja co do weryfikacji wyniku meczu bądź wyznaczenia
nowego terminu należy do organu prowadzącego rozgrywki.
4. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu bądź
w dniu następnym na tym boisku są wyznaczone zawody szczebla wyższego lub zawody
międzynarodowe. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska
i z winy którego zawody nie odbyły się – ponosi konsekwencje dyscyplinarne i regulaminowe
określone przepisami związkowymi.
Rozdział IV
Regulamin Rozgrywek
§6
1. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone
w latach 2005-2006 i 2007 nie biorące udziału w rozgrywkach MP U-13.
2. W przypadku udziału klubu, zarówno w rozgrywkach o CLJ U-17, CLJ U-15 oraz MP U-13,
zawodniczka może brać udział wyłącznie w rozgrywkach klubowych w jednej kategorii wiekowej
(rocznik 2005 wyłącznie w CLJ U-17 bądź CLJ U-15, natomiast rocznik 2007 wyłącznie w CLJ U15 bądź MP U-13).
3. Limit meczów dla zawodniczek z roczników 2005-2007 we wszystkich rozgrywkach
w sezonie wynosi 40 spotkań.
4. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów tożsamości: ważną legitymację szkolną
ze zdjęciem, dowód osobisty lub paszport.
5. Zobowiązuje się kluby do ścisłego przestrzegania postanowień PZPN w przedmiocie badań
lekarskich. Zawodniczka nie posiadająca aktualnego badania lekarskiego nie może uczestniczyć
w zawodach.
6. Zawodniczki uczestniczące w rozgrywkach CLJ U-15, są zobowiązane do uzyskania orzeczenia
lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.
Orzeczenie lekarskie jest ważne przez okres dwunastu miesięcy od daty wydania,
z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 23-24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku
Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Fakt złożenia w klubie przez
zawodników orzeczeń lekarskich, potwierdza przed każdymi zawodami trener lub kierownik
drużyny.
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§7
1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera, bądź
instruktora posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską.
§8
Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do
gry o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z następującymi zasadami:
a) Jeżeli zawodniczka, brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym
w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej
drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego
meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodniczek występujących
na pozycji bramkarki);
b) Udział zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek
obowiązuje
system
zmian
powrotnych,
będzie
traktowany
jako
udział
w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry;
c) Jeżeli zawodniczka brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym
w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej
drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis
ten nie dotyczy zawodniczek występujących na pozycji bramkarki)
§9
1. Każda drużyna ma prawo zgłoszenia do rozgrywek dowolnej liczby zawodniczek.
2. Mecze odbywają się według ogólnie przyjętych przepisów gry w piłkę nożną. (m.in. drużyny
w składach 11-osobowych, mecze rozgrywane na boiskach pełnowymiarowych, obowiązuje
przepis o „spalonym”).
3. Do każdych zawodów może być zgłoszonych max. 18 zawodniczek.
4. Proponuje się wpisywanie do protokołu sędziowskiego oraz przydzielenie stałych numerów dla
18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę, w rubryce sprawozdania
sędziowskiego (L.p.) powinni być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane
zgodnie z zapisem w protokole.
5. Na ławce rezerwowych poza 7 zawodniczkami rezerwowymi może przebywać maksymalnie
jeszcze 7 osób funkcyjnych.
Obowiązek kontroli osób zasiadających na ławkach rezerwowych spoczywa na sędziach zawodów.
6. Zawodniczka wykluczona z gry oraz trener lub inna osoba funkcyjna usunięta przez sędziego
w czasie zawodów nie może dalej przebywać na ławce rezerwowych.
7. W czasie meczu drużyna ma prawo do dokonania 7 zmian zawodniczek (w tym bramkarza) bez
prawa ich powrotu do gry po dokonaniu zmiany.
8. Zawodniczki mogą rozgrywać spotkania w dowolnym obuwiu (wkręty lub lanki), spełniające
wymogi przepisów gry w piłkę nożną.
9. Każda zawodniczka podczas gry musi posiadać ochraniacze.
10. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.
11. Drużyny zobowiązane są do posiadania dwóch kompletów strojów w różnych kolorach.
12. Czas trwania zawodów w rozgrywkach na szczeblu centralnym wynosi 2 x 40 min z przerwą
do 15 minut.
§ 10
Podczas rozgrywek o klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek obowiązują następujące zasady
punktowania:
• za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 pkt,
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•
•

za mecz nierozstrzygnięty (remis) 1 pkt,
za przegraną 0 pkt.
§ 11

1. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu
decydują:
1) przy dwóch zespołach:
a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c. przy dalszej równości, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone
są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami
w spotkaniach tych drużyn,
d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu rozgrywek,
e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich
spotkaniach
z całego cyklu,
f. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w całym cyklu
rozgrywek,
g. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w całym
cyklu rozgrywek.
2) Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1) wyłącznie
między zainteresowanymi drużynami.
2. W przypadku uzyskania wyniku remisowego w spotkaniach, w których musi zostać wyłoniony
zwycięzca (ćwierćfinały, półfinały, finał) sędzia zarządza wykonywanie serii rzutów karnych wg
ogólnie obowiązujących przepisów gry.
§ 12
1. Zawody mistrzowskie na poziomie wojewódzkim rozgrywane są w terminach i godzinach
wyznaczonych przez Komisję ds. Rozgrywek (Wydział Gier i Ewidencji) właściwego ZPN
prowadzącego rozgrywki i podanych zainteresowanym klubom w oficjalnym terminarzu.
2. W rozgrywkach szczebla centralnego obowiązuje terminarz ustalony przez Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN.
3. Termin i godzina ostatnich dwóch kolejek ligi jest obligatoryjny i nie ulega zmianie.
4. O zmianie terminu gospodarz meczu jest zobowiązany powiadomić najpóźniej 14 dni przed
meczem Wydział Gier i Ewidencji ZPN prowadzącego rozgrywki po uprzednim uzyskaniu zgody
przeciwnika.
5. Na podstawie terminarza, kluby pełniące rolę gospodarza zawodów (wymienione
w terminarzach na pierwszym miejscu) zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsce
rozegrania zawodów na całą rundę rozgrywkową oraz powiadomić o tym organ prowadzący
rozgrywki i przeciwników najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem rundy.
6. Powołanie co najmniej dwóch i więcej zawodniczek jednego klubu do jakiejkolwiek reprezentacji
(PZPN, ZPN) względnie na zgrupowanie szkoleniowe poprzedzające ich udział
w oficjalnych zawodach, może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin na wniosek
zainteresowanego klubu.
7. Powołanie do drużyny Ekstraligi lub I ligi danego klubu zawodniczek 15-letnich uprawnionych do
przedmiotowych rozgrywek, nie może być powodem do przełożenia zawodów w ramach klubowych
Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych na inny termin – na wniosek zainteresowanego klubu.
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Rozdział V
Sędziowie
§ 13
1. W rozgrywkach CLJ U-15 obsadę sędziowską wyznacza:
- w eliminacjach wojewódzkich: właściwy organ Związku prowadzącego rozgrywki;
- na szczeblu centralnym: Kolegium Sędziów PZPN
2. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać lub dostać do wglądu następujące dokumenty:
a) weryfikację boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna,
nie obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno
prowadzić meczu,
b) protokoły wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod
składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika imionami i nazwiskami osób
towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych,
c) karty zdrowia,
d) aktualne karty zawodnicze lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienie do gry określone
przez organ prowadzący rozgrywki,
e) aktualną licencje trenerską.
3. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia
na zawodach i odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub
złej pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu
pomocy).
4. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, to przybyłym sędziom
przysługuje zwrot kosztów podróży i diet oraz 50 % ekwiwalentu.
5. Sędziowie zobowiązani są wypełnić sprawozdanie z zawodów w systemie Extranet
w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów.
Rozdział VI
Finansowanie rozgrywek
§ 14
1. Drużyny biorą udział w rozgrywkach na koszt własny.
2. Drużyny biorące udział w rozgrywkach CLJ U-15 w rundzie wiosennej sezonu piłkarskiego
2019/2020 otrzymają z PZPN dofinansowanie w kwocie 10.000 zł netto.
3. Kwota dofinansowania, o której mowa w pkt 2 zostanie przekazana klubom, których drużyny
przystąpią do rozgrywek CLJ U-15 w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020. Wypłata środków
nastąpi po wystawieniu przez klub stosownego dokumentu obciążeniowego.
4. Dofinansowanie klub musi przeznaczyć na sfinansowanie udziału drużyny w rozgrywkach
CLJ U-15, w szczególności na koszty związane z organizacją meczów: (przejazdy, wyżywienie
itp.), zakup sprzętu.
5. Klub, którego drużyna wycofa się z rozgrywek przed ich zakończeniem, zobowiązany będzie do
zwrotu całej kwoty dofinansowania.
6. W przypadku niestawienia się drużyny do zawodów w ramach CLJ U-15, klub zostanie ukarany
karą finansową w wysokości 1500 PLN.
7. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy dwóch wyznaczonych spotkań
poniesie karę finansową w wysokości 3.000 PLN.
8. Ewentualne zasady oraz wysokość dofinansowania udziału klubów w ćwierćfinałach, półfinałach
i finałach zostaną ustalone przez PZPN i przesłane do klubów w stosownych okólnikach.

7

Rozdział VII
Obowiązki Gospodarza Zawodów
§ 15
1. Organizator zawodów jest zobowiązany do przestrzegania wymogów określonych w Ustawie
z dnia 20 marca 2009 roku o Bezpieczeństwie Imprez Masowych oraz przepisów związkowych
z zakresu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.
2. Organizator zawodów odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku i spokoju publicznego na
widowni i obiekcie, na którym rozgrywane są zawody: przed ich rozpoczęciem, w czasie ich trwania
i po ich zakończeniu. Organizator zawodów musi zabezpieczyć niezbędną ilość służb
porządkowych i informacyjnych odpowiednio oznakowanych. Wykaz porządkowych powinien być
wręczony sędziemu przed rozpoczęciem zawodów.
3. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie
stadionu zobowiązany jest do:
a. zapewnienia dla uczestników spotkania pomocy medycznej podczas całego czasu
trwania meczu,
b. zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,
c. zapewnienia odpowiednich miejsc dla widzów,
d. kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia
sanitarne, szatnie, bufety),
e. zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej, w tym noszy wraz obsługą,
f. zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników
rezerwowych.
Rozdział VIII
Opieka Lekarska
§ 16
Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej
w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia
wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją na zawodach przedstawiciel
opieki medycznej – potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem na
załączniku do zawodów, który składa sędziemu zawodów.
Rozdział IX
Sprawy Dyscyplinarne
§ 17
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców oraz
sędziów, obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN
oraz niniejszym Regulaminie.
2. Karze podlega również klub, którego kibice (gospodarzy lub gości) dopuścili się naruszenia
porządku.
3. Kluby obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych,
szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek
należy prowadzić oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej.
4. Napomnienia (żółte kartki) otrzymane w trakcie eliminacji wojewódzkich przez zawodniczki
drużyn, które uzyskały awans do CLJ U-15 są anulowane. Natomiast kary dyscyplinarne
wymierzone ilością meczów za przewinienia popełnione w tych rozgrywkach muszą być wykonane
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
5. W meczach mistrzowskich szczebla centralnego obowiązują kary wynikające z przepisów gry
w piłkę nożną (żółte i czerwone kartki), które pociągają za sobą następujące konsekwencje:
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a) zawodniczka, która została ukarana trzecim napomnieniem (żółta kartka)
w sezonie nie może wystąpić w następnym meczu,
b) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem w meczu (żółta,
a konsekwencji czerwona kartka) jest odsunięta od gry w danym meczu,
c) zawodniczka ukarana napomnieniem w meczu (żółta kartka), a następnie wykluczona
z gry (czerwona kartka) zostanie odsunięta od gry w danym i następnym meczu,
d) zawodniczka wykluczona z gry (czerwona kartka) za faul taktyczny jest odsunięta
od gry w danym oraz kolejnym meczu,
e) zawodniczkom, których drużyny awansowały do meczów ćwierćfinałowych, anuluje się
żółte kartki z rozgrywek grupowych,
f) wysokość kary za wykluczenie z innej przyczyny, uzależniona jest od stopnia
i rodzaju przewinienia. Karę orzeka Komisja Dyscyplinarna PZPN.
6. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a niewykonana w danej rundzie (sezonie)
zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji rozgrywek.
Rozdział X
Protesty i odwołania
§ 18
1. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje następująca zasada:
a) w rozgrywkach eliminacyjnych pierwszą instancją jest Wydział Gier/Komisja
ds. Rozgrywek danego ZPN, a drugą Komisja Odwoławcza ZPN prowadzącego rozgrywki,
b) w rozgrywkach centralnych pierwszą instancją jest Komisja ds. Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN, a drugą Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN,
c) protesty do pierwszej instancji należy składać najpóźniej 48 godz. po zakończeniu meczu,
po wpłaceniu kaucji protestowej w wysokości 500 PLN, a odwołanie od tych decyzji do
drugiej instancji w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po
wcześniejszym wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej
Komisji Odwoławczej.
Rozdział XI
Nagrody rzeczowe
§ 19
1. Drużyna, która zwycięży w CLJ U-15 otrzyma Puchar PZPN, oraz koszulki PZPN i pamiątkowe
medale w kolorze złotym (wszystko po 26 sztuk).
2. Drużyna, która zdobędzie Wicemistrzostwo CLJ U-15 otrzyma Puchar PZPN oraz pamiątkowe
medale w kolorze srebrnym (po 26 sztuk).
3. Drużyny, która zajmą trzecie miejsce CLJ U-15 (dwie przegrane drużyny z meczów
półfinałowych) otrzymują Puchar PZPN oraz pamiątkowe medale w kolorze brązowym (po 26
sztuk).
Rozdział XII
Nagrody finansowe
§ 20
Ustala się następujące wysokości nagród dla czterech najlepszych drużyn Centralnej Ligi
Juniorek U-15:
- mistrz CLJ U-15
10 000 PLN netto
- wicemistrz CLJ U-15
5 000 PLN netto
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Wypłata nagród o których mowa, nastąpi po wystawieniu przez klub stosownego dokumentu
obciążeniowego.
Rozdział XIII
Postanowienia końcowe
§ 21
1. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki rozgrywki o Klubowe Mistrzostwo Polski
Juniorek Młodszych w piłce nożnej objęte są Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży.
2. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany
w niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem zmian wynikających z Uchwał Zarządu PZPN, podjętych
po uchwaleniu Regulaminu.
3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie poprzez
stosowne Uchwały Zarządu PZPN.
§ 22
I. Traci moc Uchwała nr VI/122 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek Młodszych
w Piłce Nożnej na sezon 2018/2019 i następne.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Załącznik nr. 1 do Regulaminu Rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-15 w piłce nożnej w
sezonie 2019/2020
1. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki CLJ,
przysługują – na zasadzie wyłączności (co oznacza, że kluby mogą korzystać z nich samodzielnie
tylko gdy nie korzysta z nich PZPN oraz wyłącznie za uprzednią zgodą PZPN) – wszelkie prawa
komercyjne dotyczące rozgrywek CLJ, w tym w szczególności wszelkie prawa telewizyjne i
medialne (w tym również dotyczące telewizji, radia, sieci Internet, wszelkich sieci
telekomunikacyjnych, w tym mobilnych oraz wszelkich innych środków przekazu) dotyczące
rozgrywek CLJ (zwane dalej łącznie „Prawami Telewizyjnymi”) oraz wszelkie prawa
marketingowe, promocyjne, reklamowe i sponsorskie dotyczące rozgrywek CLJ (zwane dalej
łącznie „Prawami Marketingowymi”). PZPN jest uprawniony – w każdym czasie i wedle swojego
swobodnego uznania (w tym bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – do przenoszenia
tych Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych na podmioty trzecie (np. nadawców telewizyjnych,
sponsorów/partnerów),
w
szczególności
na
podstawie
zawieranych
z nimi umów licencyjnych lub umów sponsorskich.
2. Ponadto, jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący rozgrywki CLJ, PZPN ma prawo
do – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez konieczności zmiany
niniejszego Regulaminu) – określania i zmiany oficjalnej nazwy rozgrywek CLJ (zwanej dalej
„Nazwą Rozgrywek”). Nazwa Rozgrywek może w szczególności uwzględniać nazwę sponsora
tytularnego rozgrywek CLJ lub produktu przez niego wskazanego.
3. Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach CLJ mają obowiązek honorowania
przysługujących PZPN Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych oraz realizowania wszelkich
umów dotyczących tych praw zawartych przez PZPN z osobami trzecimi (np. mediami, nadawcami
telewizyjnymi, sponsorami/partnerami), a także każdorazowego posługiwania się określoną przez
PZPN Nazwą Rozgrywek. W szczególności kluby zobowiązane są do realizacji czynności
dotyczących Praw Marketingowych i Praw Telewizyjnych, o których mowa poniżej w niniejszym
paragrafie Regulaminu.
4. PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio- wizualnego materiału
dotyczącego zawodniczek oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz
koszulek meczowych dla celów zarówno informacyjnych, jak i komercyjnych, dotyczących
w szczególności rozgrywek CLJ. PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, audiowizualnych materiałów, które mogą być udostępniane przez PZPN osobom trzecim
(np. mediom, nadawcom telewizyjnym, sponsorom/partnerom w celu ich wykorzystania
(np. publikacji lub rozpowszechniania w inny sposób).
5. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach komercyjnych, w szczególności
marketingowych, promocyjnych i reklamowych, w tym również na użytek sponsorów/partnerów
fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek zawodniczek w stroju klubowym i trenerów oraz
fotografii i nagrań video drużyny w strojach klubowych.
6. Uprawnienia podmiotów upoważnionych przez PZPN z tytułu Praw Telewizyjnych, w tym do
przeprowadzania transmisji z meczów rozgrywek CLJ (np. w telewizji/Internecie), określają
odrębne przepisy PZPN.
7. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie są upoważnione do przeprowadzania
jakiejkolwiek transmisji, czy rejestrowania i odtwarzania obrazu lub dźwięku ze spotkań rozgrywek
CLJ bez uzyskania zgody PZPN.
8. Ustala się następujący zakres podstawowych Praw Marketingowych zastrzeżonych wyłącznie
dla PZPN, z których PZPN ma prawo (ale nie obowiązek) skorzystać, a które – w razie skorzystania
z nich przez PZPN – wszystkie kluby mają obowiązek zrealizować zgodnie
z wytycznymi PZPN:
a) prawo do umieszczenia logotypu rozgrywek, logotypu sponsora/partnera lub innego wzoru
przekazanego przez PZPN, o powierzchni max. 81cm² (np. pole 90 mm x 90 mm) na górnej,
zewnętrznej części prawego rękawka koszulek meczowych, wg wzoru opracowanego
przez PZPN,
b) prawo do umieszczania logotypu rozgrywek CLJ, logotypu sponsora/partnera lub innego
wzoru przekazanego przez PZPN na koszulkach zawodniczek, w przedniej, górnej części
koszulek, na powierzchni max. 96 cm2 (np. pole 120 mm x 80 mm),
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c) prawo do umieszczenia tablicy centralnej o wymiarach 6m x 1m w pierwszym rzędzie
reklam,
d) obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich, wykonanych według wzoru wskazanego
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie
konferencji prasowych na meczach transmitowanych,
e) udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band
reklamowych wokół boiska podczas wybranych meczów rundy jesiennej, rundy wiosennej
i meczów 1/2 Finału rozgrywek. Oznacza to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na
którym rozgrywany będzie mecz w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych
innych niż wskazane i zaakceptowane przez PZPN.
9. W odniesieniu do wszelkich transmitowanych meczów rozgrywek CLJ (np. w telewizji/Internecie)
obowiązują następujące, podstawowe wymagania, do zrealizowania których, jak również innych
wytycznych PZPN, zobowiązane są kluby będące gospodarzami takich spotkań:
a) udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band
reklamowych wokół boiska. Oznacza to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na
którym rozgrywany będzie mecz w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych
innych od wskazanych i zaakceptowanych przez PZPN,
b) zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek,
c) dokonanie na własny koszt demontażu lub zasłonięcia oznaczeń innych rozgrywek lub
jakichkolwiek wskazań komercyjnych,
d) obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie
konferencji prasowych,
e) obowiązek zapewnienia obecności I trenera, prowadzącego drużynę w danym meczu, na
organizowanej po zakończeniu zawodów konferencji prasowej (przy czym obowiązek ten
dotyczy również klubu będącego gościem),
f) oddelegowanie dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania koła środkowego – tylko w
przypadku wybranych meczów (wskazanych przez PZPN),
g) wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp rozgrywek CLJ, przygotowywane przez
telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich dostarczonych przez
PZPN.
10. Klub, który naruszy postanowienia niniejszego artykułu Regulaminu podlega odpowiedzialności
dyscyplinarnej.
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