Uchwała Nr XXI/113/2021
z dnia 15 grudnia 2021 roku
Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej
Na podstawie § 32 ust. 9 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w zw. z Regulaminem
Rozgrywek o Mistrzostwo ŁZPN w sezonie 2021/2022, uchwala się, co następuje:
I. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/58/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku Zarządu ŁZPN w sprawie
przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo ŁZPN na sezon 2021/2022 wprowadza
się Aneks nr 3 w brzmieniu:
Aneks Nr 3 do
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo ŁZPN na
sezon 2021/2022.
1. Wprowadza się w § 16 nowy ust. 5a. oraz ust. 5b. w brzmieniu :
" § 16 ust. 5a. We wszystkich klasach młodzieżowych (od kategorii C1 do G2) przed
rozpoczęciem spotkania wprowadzony zostaje obowiązek sprawdzenia tożsamości
zawodników biorących udział w zawodach. Sprawdzenia dokonuje sędzia spotkania w
obecności

kapitanów/kierowników/trenerów

obu

zespołów

na

podstawie

otrzymanego załącznika ze składem drużyn oraz dokumentów tożsamości ze
zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna) porównując je
z wyglądem zawodników. W przypadku spotkań rozgrywanych bez udziału sędziego
zawodów, sprawdzenia dokumentów tożsamości dokonują trenerzy obu zespołów.
Wszyscy zawodnicy nie posiadający dokumentów tożsamości ze zdjęciem są nieuprawnieni
do gry w tym meczu i nie mają prawa uczestniczyć w zawodach. Wyjątek dotyczy sytuacji,
gdy drużyna rozpocznie grę w niepełnym składzie osobowym i jej skład może zostać
uzupełniony do 11 przez zawodnika lub zawodników, którzy nie byli wpisani do protokołu,
są uprawnieni do gry w danym zespole i okażą sędziemu zawodów dokument tożsamości
ze zdjęciem."
„§ 16 ust. 5b. Szczegółowe zasady sprawdzenia dokumentów tożsamości, wskazane w ust.
5a., określi Wydział Gier i Ewidencji ŁZPN wraz z Kolegium Sędziów ŁZPN.”

2. § 20 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§ 20 ust. 1. Zawody mogą zostać przełożone na inny termin bądź ich termin może
zostać ustalony z "urzędu" lub na prośbę klubu tylko w uzasadnionych wypadkach.
Decyzję każdorazowo podejmuje WGiE.”

3. § 20 ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§ 20 ust. 8. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego,
sądowego lub związkowego, właściwy WGiE może podjąć decyzję o zmianie terminu
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zawodów bądź ustalić ich termin lub uznać je za nie odbyte bez przyznawania punktów.

4. W § 23 ust. 3 dodaje się pkt. 4), w następującym brzmieniu:
„§ 23 ust. 3 pkt. 4) W rozgrywkach młodzieżowych prowadzonych systemem
"jednorundowym" kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych
punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny o
zajętym miejscu w końcowej klasyfikacji decydującym o awansie lub spadku,
rozstrzyga dodatkowe spotkanie pomiędzy tymi drużynami rozegrane na neutralnym
boisku. Termin i miejsce rozegrania meczu ustala WGiE ŁZPN.

5. W § 23 ust. 3 dodaje się pkt. 5), w następującym brzmieniu:
„§ 23 ust. 3 pkt. 5) W rozgrywkach toczonych systemem "jednorundowym" kolejność
zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. W przypadku
uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwie drużyny o zajętym miejscu
decydują zasady określone kolejno od ust. 3 pkt. 1d do ust. 3 pkt. 1g.”

6. Wprowadza się nowy § 24 ust. 5 w brzmieniu :
" § 24 ust. 5 W rozgrywkach młodzieżowych w przypadku klubów posiadających dwie
drużyny w tej samej kategorii wiekowej, zawodnik który rozegra 7 spotkań w drużynie
występującej w wyższej klasie rozgrywkowej traci prawo do gry w drużynie
występującej w niższej klasie rozgrywkowej do końca danej rundy rozgrywkowej.
Powyższe dotyczy także meczów barażowych rozgrywanych po zakończeniu danej
rundy rozgrywkowej

7. Wprowadza się nowy § 24 ust. 6 w brzmieniu :
"§ 24 ust. 6 Zasady określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, stosuje się
odpowiednio

w

przypadku

klubów

posiadających

trzy

lub

więcej

drużyn

uczestniczące w rozgrywkach młodzieżowych w tej samej kategorii wiekowej.

8. Wprowadza się nowy § 24 ust. 7 w brzmieniu :
"§ 24 ust. 7 Po zakończeniu rozgrywek wyższej klasy rozgrywkowej, zawodnik
może uczestniczyć w meczach z udziałem drużyny klasy niższej o ile wystąpił w
więcej niż 50% spotkań drużyny występującej w niższej klasie rozgrywkowej, z
zastrzeżeniem postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu.

9. § 36 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§ 36 ust. 5. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów nie wykonana w
drugiej rundzie rozgrywek mistrzowskich lub odpowiednio w danej edycji rozgrywek
pucharowych zostaje przeniesiona do nowej edycji rozgrywek. Powyższe nie dotyczy
kary dyskwalifikacji, wymierzonej za napomnienia (żółte kartki), która podlega opłacie
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zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 "Kary regulaminowe za żółte
kartki - obowiązujące w sezonie piłkarskim 2021/2022" i § 36 ust. 3a Regulaminu
Rozgrywek 2021/2022 oraz § 18 ust. 4 Regulaminu Pucharu Polski 2021/2022.”
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej
Adam Kaźmierczak
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