Regulamin
Wydziału Dyscypliny Lubuskiego Związku Piłki Nożnej
§1
1. Wydział Dyscypliny Lubuskiego ZPN jest organem jurysdykcyjnym w stosunku do sędziów,
zawodników, działaczy piłkarskich i kierownictw klubów uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu
lubuskiego ZPN i III ligi w sezonie gdy rozgrywki tego szczebla prowadzi LZPN.
2. Orzecznictwo dyscyplinarne do podmiotów uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich
przekazanych OZPN i podokręgom należy do organu jurysdykcyjnego prowadzącego rozgrywki.
§2
1. Przewodniczącego Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd Lubuskiego ZPN a na jego wniosek także
członków Wydziału w liczbie niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania, w tym
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Zmiany w składzie Wydziału dokonywane są przez Prezydium Zarządu LZPN na wniosek
Przewodniczącego.
3. Działalnością Wydziału kieruje Przewodniczący a w czasie jego nieobecności –
wiceprzewodniczący.
§3
1. Posiedzenia Wydziału odbywają się raz w tygodniu a w okresie pomiędzy cyklami rozgrywek,
w zależności od potrzeb.

2. W sprawach niecierpiących zwłoki przewodniczący może zwołać posiedzenie w każdym
czasie.

3.
4.
5.
6.

Posiedzenia są protokołowane a sprawy wpisywane do rejestru.
Wydział może ogłaszać komunikaty.
Członkowie Wydziału działają społecznie.

W posiedzeniach powinien uczestniczyć przedstawiciel LKS ( w rozpatrywaniu spraw
sędziowskich)
§4
Do kompetencji Wydziału należy:
- orzecznictwo i prowadzenie spraw dyscyplinarnych według obowiązujących przepisów
wewnątrzzwiązkowych i resortowych,
- prowadzenie dokumentacji i ewidencji kar,
- wyjaśnianie przepisów dyscyplinarnych na spotkaniach z piłkarzami, trenerami i działaczami
klubowymi,
-informowanie kierownictwa Związku o różnych naruszeniach porządku i zagrożeniach na zawodach,
a w szczególności o przypadkach korupcji , pobicia i chuligańskich zachowań działaczy i kibiców.
§5
W celu wykonania zadań wymienionych w § 4 Wydział Dyscypliny podejmuje następujące działania:
1. rozpatruje sprawy podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu powstałe na zawodach,
2. rozpatruje sprawy podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu w stosunku do zawodników,
trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy piłkarskich popełniających wykroczenia także poza
zawodami piłkarskimi,
3. rozpatruje sprawy przekazane wydziałowi przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej lub jego
Prezydium,
4. nakłada zgodne z postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN kary dyscyplinarne na
członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy piłkarskich

§6
1.Członkowie Wydziału Dyscypliny działają w granicach określonych przepisami prawa a w orzekaniu
są niezawiśli.

2. Członkowie są wyłączeni od rozpoznawania spraw klubu w którym pracują lub działają.
§7
Wydział Dyscypliny LZPN – organ dyscyplinarny I instancji wymierza kary określone w Regulaminie
Dyscyplinarnym w PZPN przy uwzględnieniu § 16, że:
- górna granica kary pienięznej wynosi 20 000 zł.
- górna granica dyskwalifikacji – 5 lat,
-zakaz uczestnictwa w zawodach piłkarskich – 4 lata
§8
1. Wydział Dyscypliny w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania dowodowego
orzeka w 3 osobowych składach.
2. W przypadku ponownego rozpoznawania sprawy, po uchyleniu orzeczenia przez organ II instancji –
członkowie którzy uczestniczyli w jej rozpoznaniu – nie powinni orzekać w sprawie uchylonej.
3. W czasie postępowania dowodowego spisuje się zeznania przesłuchiwanych osób, dołącza sie
oświadczenia, protokoły meczów i inne dowody.
§9
1. Przewodniczący składu osobowego po zebraniu dowodów zamyka posiedzenia i zarządza naradę
w której uczestniczą wyłącznie członkowie zespołu orzekającego.
2. Narada jest niejawna a jej uczestnicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
3. Orzeczenie zapada większością głosów. Żaden z członków nie może powstrzymać się od głosu.
§10
1.Przewodniczący po naradzie ogłasza treść orzeczenia z pouczeniem o środkach odwoławczych a
komunika o zapadłych orzeczeniach zamieszcza na stronie internetowej LZPN.
2.Orzeczenie winno zawierać:
datę, nazwisko osoby której dotyczy, opis zarzucanego czynu, kwalifikacje czynu, sentencję
orzeczenia oraz pouczenie o terminie i mozliwości zaskarżenia orzeczenia.
3. Orzeczenia z uzasadnieniem, przewodniczący w ciągu 7 dni przesyła stronom i Rzecznikowi Prawa
Związkowego LZPN na ich żądanie.
§11
W przypadku wniesienia środka odwoławczego, który wniesiono do Wydziału a nie Związkowej
Komisji Odwoławczej. Przewodniczący Wydziału bada czy środek wniesiono w terminie i czy
uiszczono opłatę regulaminową a następnie przekazuje akta do Lubuskiej Komisji Odwoławczej.
§12
Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu LZPN z tym, że Wydział działa i rozpoznaje sprawy
do czasu powołania nowego składu Wydziału
§13
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Lubuskiego ZPN
§14
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Lubuskiego ZPN w dniu 5.09.2016r obowiązuje z dniem
uchwalenia.
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