Uchwała nr 42/2020
Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie
zmian w Regulaminie Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo IV Ligi i Niższych Klas
Rozgrywkowych na sezon 2020/2021
Na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się następujące zmiany w Regulaminie Rozgrywek Piłkarskich o
Mistrzostwo IV Ligi i Niższych Klas Rozgrywkowych na sezon 2020/2021
1. Art.3 STRUKTURA ROZGRYWEK , § 4 pkt. A otrzymuje nowe następujące brzmienie :
§4
Rozgrywki prowadzone są w następujących klasach rozgrywkowych:
A. Rozgrywki seniorskie:
 IV Liga - 1 grupa – 19 drużyn,
 Klasa Okręgowa - 2 grupy – ogółem 35 drużyny w tym:
1)
Zielona Góra – 18 drużyn,
2)
Gorzów Wlkp. – 17 drużyn,
 Klasa A - 7 grup – ogółem 98 drużyn w tym:
1) Zielona Góra - 4 grupy (ogółem 59 drużyn) w tym:
Grupa Nr 1 – 16 drużyn,
Grupa Nr 2 – 15 drużyn,
Grupa Nr 3 – 14 drużyn,
Grupa Nr 4 – 14 drużyn,
2) Gorzów Wlkp. – 3 grupy (ogółem 39 drużyn) w tym:
Grupa Nr 1 – 13 drużyn
Grupa Nr 2 –13 drużyn
Grupa Nr 3 - 13 drużyn
 Klasa B - 8 grup:
1. Zielona Góra – 6 grup (Krosno Odrzaoskie, Nowa Sól, Zielona Góra,
Świebodzin, Żagao, Żary. Ilośd drużyn w grupie uzależniona jest od ilości zgłoszeo
(grupa może liczyd maksymalnie 14 drużyn).
2. Gorzów Wlkp. – 2 grupy. Ilośd drużyn w grupie uzależniona jest od ilości
zgłoszeo (grupa może liczyd maksymalnie 14 drużyn).
 Puchar Polski na szczeblu terytorialnym oraz wojewódzkim, według regulaminu
właściwego dla tych rozgrywek;
2. Art.3 STRUKTURA ROZGRYWEK , § 5 pkt. 4,5,6 otrzymuje nowe następujące
brzmienie :
4. Kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą posiadad jedną lub więcej
drużyn w klasach rozgrywek seniorów, niższych od tej, w której uczestniczy pierwszy
zespół danego klubu.
5. Dwie drużyny tego samego klubu nie mogą uczestniczyd w rozgrywkach tej samej
klasy.

6. We wszystkich przypadkach spadku pierwszej drużyny klubu do klasy niższej lub
awansu drużyny rezerw do klasy wyższej, drużyna rezerw tego klubu musi byd
automatycznie przeniesiona do rozgrywek o klasę niższą, jeżeli pozostanie jej w
dotychczasowej klasie rozgrywkowej lub awans do klasy wyższej byłby sprzeczne z
postanowieniem ust. 5.
3. Art.3 STRUKTURA ROZGRYWEK , § 5 – dotychczasowe pkt. 6,7,8 otrzymują
numerację odpowiednio pkt. 7,8,9
4. Art. 16 GRA ZAWODNIKA W RÓŻNYCH DRUŻYNACH TEGO SAMEGO KLUBU , § 30,
pkt.2,3,4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
2.
W przypadku klubów posiadających dwie drużyny, z których przynajmniej
jedna uczestniczy w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi:
a)
Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakooczenie
danego sezonu rozgrywkowego kooczy 22 rok życia lub młodszy, może bez
ograniczeo uczestniczyd w meczach z udziałem drużyny klasy niższej, z zastrzeżeniem
§ 4 ust. 1 i ust. 2 pkt d;
b)
Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakooczenie
danego sezonu rozgrywkowego kooczy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym
sezonie, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 5 meczów z udziałem drużyny wyższej
klasy rozgrywkowej (mistrzowskich lub pucharowych) nie może występowad w tym
okresie w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub
pucharowych);
c)
Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakooczenie
danego sezonu rozgrywkowego kooczy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym
sezonie, w okresie po 1 stycznia 3 mecze z udziałem drużyny wyższej klasy
rozgrywkowej (mistrzowskie lub pucharowe), nie może występowad w meczach
z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych);
d)
Po zakooczeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyd
w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych), o ile w
danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych
meczów z udziałem drużyny niższej klasy (mistrzowskich lub pucharowych),
z zastrzeżeniem postanowieo, odpowiednio pkt b) lub c) - przepis ten nie dotyczy
zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych. Przy określeniu liczby
rozegranych oficjalnych meczów należy uwzględnid zawody rozegrane w danym
sezonie po potwierdzeniu zawodnika do klubu.
3.
W przypadku klubów posiadających dwie drużyny uczestniczące
w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych lub klubów uczestniczących
w rozgrywkach kobiet:
a)
Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3
oficjalnych meczów z udziałem drużyny klasy wyższej (mistrzowskich lub
pucharowych) w danym sezonie (przepis ten nie dotyczy zawodników
uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych). Przy określeniu liczby rozegranych

oficjalnych meczów należy uwzględnid zawody rozegrane w danym sezonie po
potwierdzeniu zawodnika do klubu;
b)
Po zakooczeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyd
w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych), o ile
w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych
meczów z udziałem drużyny niższej klasy (mistrzowskich lub pucharowych) - przepis
ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych. Przy
określeniu liczby rozegranych oficjalnych meczów należy uwzględnid zawody
rozegrane w danym sezonie po potwierdzeniu zawodnika do klubu.
4.
Zasady określone w ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku klubów
posiadających trzy lub więcej drużyn.
5. Art. 19 ORGANIZATOR, ZASADY ROZGRYWEK I TERMINARZE GIER, § 33 ,pkt.1
otrzymuje nowe następujące brzmienie :
1. Zawody Piłki Nożnej na terenie województwa lubuskiego z upoważnienia Zarządu
Lubuskiego ZPN, prowadzone są przez:
a) Wydział Gier Lubuskiego ZPN,
b) Podokręgi Lubuskiego ZPN,
Do obowiązków Wydziału Gier Lubuskiego ZPN należy:
a) Opracowanie terminarzy rozgrywek:
b) Przyjmowanie zgłoszeo zawodników i uprawnianie ich do gry;
c) Weryfikacja wyników meczy;
d) Prowadzenie tabel;
e) Rozpatrywanie protestów w sprawach związanych z prowadzonymi
rozgrywkami jako 1 instancja;
f) Opracowanie Regulaminów Rozgrywek oraz czuwanie nad ich
przestrzeganiem.
Do obowiązków Podokręgów lubuskiego ZPN należy:
a) Opracowanie terminarzy: Klasa „B”, Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu
oraz wszystkich rozgrywek młodzieżowych występujących w 3 lidze oraz w
rozgrywkach ORLIKA i ŻAKA na terenie Podokręgu.
b) Weryfikacja wyników meczy;
c) Prowadzenie tabel;
d) Rozpatrywanie protestów w zakresie rozgrywek, jako 1 instancja;
6. Art. 19 ORGANIZATOR, ZASADY ROZGRYWEK I TERMINARZE GIER, § 36 Walkower,
pkt.8 b otrzymuje nowe następujące brzmienie :
b) Drużyny, która nie staje do zawodów w terminie wskazanym w terminarzu
rozgrywek lub spóźni się więcej niż 15 minut;

7. § 37 AWANSE i SPADKI, pkt.2 ,ust. 5 i 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie :
5)
Z każdej grupy klasy B - Zielona Góra (6 grup) awans do klasy „A” Zielona Góra
uzyskają mistrzowie poszczególnych grup. Ogółem awans uzyska 6 zespołów.
6)
Z każdej grupy klasy B - Gorzów Wlkp. awans do klasy A, uzyskają mistrzowie
poszczególnych grup. Ogółem awans uzyskają 2 drużyny.
8. § 37 AWANSE i SPADKI, pkt.3 ,ust. 4 i 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
4)
Z Klasy A – Zielona Góra do Klasy B spada następująca ilośd drużyn:
Grupa 1 – 4 drużyny z miejsc 13-16,
Grupa 2 – 3 drużyny z miejsc 13-15,
Grupa 3 - 2 drużyny z miejsc 13-14,
Grupa 4 – 2 drużyny z miejsc 13-14.
Większa ilośd spadających zespołów zależna będzie od ilości drużyn, które spadną z
Klasy Okręgowej Zielona Góra. W kolejnych sezonach każda z czterech grup Klasy „A”
liczyd będzie po 14 zespołów (ogółem 56 drużyn). W przypadku nadmiaru drużyn
dodatkowo spadnie drużyna z 12 miejsca z najgorszym bilansem punktowym i
bramkowym z wszystkich grup „A” Klasy, a w dalszej kolejności z miejsca 11 itd. W
przypadku niedoboru drużyn (do 56), grupy uzupełnione będą o drużynę/drużyny
spadkowe z 13 miejsca z wszystkich grup z najlepszym bilansem punktowym i
bramkowym.
5)
Z Klasy A – Gorzów Wlkp. do Klasy B z każdej grupy obligatoryjnie spadną
ostatnie drużyny z danej grupy w tabeli. Większa ilośd spadających zespołów zależna
będzie od ilości drużyn, które spadną z Klasy Okręgowej Gorzów Wlkp. W kolejnym
sezonie każda z trzech grup Klasy „A” liczyd będzie maksymalnie po 14 zespołów
(ogółem 42 drużyny).
9. § 38 Kolejnośd zespołów w tabeli, dodano pkt.3,4,5,6
3) Postanowienia punktu 1 lit. a-c mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji rozegrania
wszystkich zaplanowanych meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
4) W sytuacji braku możliwości zakooczenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą,
która nastąpi po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę
koocową przyjmuje się tabelę po ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż
wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich kolejek, które nie odbyły się w terminach
wcześniejszych, uznaje się za nierozegrane bez przyznawania punktów.
5) W sytuacji braku możliwości zakooczenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą,
która nastąpi po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas
rozegranych meczów będą anulowane, a kolejnośd drużyn w tabeli koocowej nie
zostanie ustalona.
6) W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 klubom uczestniczącym w
rozgrywkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Wojewódzkich
Związków Piłki Nożnej z tytułu poniesionych wydatków związanych z udziałem we
wcześniej zakooczonych lub anulowanych rozgrywkach.

10. Art. 24 POSTANOWIENIA FINANSOWE ,§ 43 ,pkt.6 i 9 otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
6.
W oparciu o pakiet pomocowy Zarządu PZPN z dnia 27.03.2020r.(Uchwała nr
V/58 z dnia 25.06.20r Zarządu PZPN), w sezonie 2020/2021 w rozgrywkach seniorów
nie będą pobierane opłaty za uczestnictwo w rozgrywkach od 3-ciej ligi do Klasy „C”,
ponadto utrzymuje się wprowadzone w roku 2018 całkowite zwolnienie klubów
z obowiązku ponoszenia opłat związkowych za uczestnictwo w rozgrywkach
juniorskich. (Uchwała Zarządu PZPN nr IV/79 z dnia 19.04.2018).
9.
Koszty obsady sędziów w sezonie 2020/2021 w rozgrywkach:
1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych (B1-B2) U-17
W całości realizuje Lubuski ZPN według stawek obowiązujących w Lubuskim ZPN.
Podstawa: (Uchwała Nr 25/2019 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 17.06.2019r).
Klub, którego drużyna wycofa się z rozgrywek lub zostanie wycofana z rozgrywek
przed ich zakooczeniem, zobowiązana będzie do zwrotu w całości dofinansowanego
ekwiwalentu sędziowskiego.
11. We wszystkich przypadkach gdzie występuje określenie „Zespół Wydziału Gier
Lubuskiego ZPN w Gorzowie Wlkp.” zastępuje się określeniem „Wydział Gier
Lubuskiego ZPN”.
12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
13. Zobowiązuje się Biuro Związku do ogłoszenia na stronie internetowej Lubuskiego
ZPN jednolitego tekstu Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi
i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2020/2021.

Prezes LZPN
Robert Skowron

