
Regulamin Podokręgów 

Lubuskiego Związku Piłki Nożnej 

§1 

1. Podokręg powołany na podstawie  § 26 pkt 3 Statutu Lubuskiego ZPN, jest organem 

wykonawczym Lubuskiego ZPN. 

2. Podokręgi działają w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, Zielonej Górze, 

Żaganiu i Żarach. 

3. Nie mają osobowości prawnej i działają na podstawie niniejszego Regulaminu  

w ramach zleconych zadań  przez Prezesa oraz  Zarząd Lubuskiego ZPN.. 

 

§ 2 

Zakres działania Podokręgów: 

1. Podokręgi prowadzą rozgrywki piłkarskie klasy B seniorów, zespołów młodzieżowych 

na szczeblu podokręgu  oraz Pucharu Polski na tym szczeblu. 

2. Opracowują terminarze i prowadzą rozgrywki dla poszczególnych grup i zespołów. 

3. Weryfikują zawody w systemie Ekstranet. 

4. Zapewniają obsadę sędziowską w prowadzonych rozgrywkach. 

5. Współdziałają z Przewodniczącym Lubuskiego Kolegium Sędziów w sprawach 

szkolenia i naboru sędziów przez podkolegia sędziowskie. 

6. Weryfikują boiska piłkarskie na szczeblu podokręgu. 

7. Podokręgi nie wydają orzeczeń dyscyplinarnych i nie wymierzają kar z tytułu żółtych i 

czerwonych kartek (uchwała zarządu LZPN Nr 43/2018 z 12.XII.2018 roku) 

 

§3 

Władze Podokręgu 

1. Władzą Podokręgu jest zarząd Podokręgu powołany przez Zarząd Lubuskiego ZN. 

2. Zarząd Podokręgu, liczy do 3 działaczy w tej liczbie - przewodniczący Podokręgu, 

wiceprzewodniczący i sekretarz. 

3. Zarządem Podokręgu kieruje przewodniczący. 

4. Przewodniczący oraz członkowie Zarządu Podokręgu pełnia swoje  funkcje 

społecznie. Przewodniczący bądź wyznaczona przez Zarząd Podokręgu osoba 

wykonująca prace administracyjno – biurowe może pobierać wynagrodzenie na 

podstawie umowy zlecenia zawartej z Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej 

5. Posiedzenie  Zarządu podokręgu w sezonie rozgrywkowym odbywają się raz  

w tygodniu, a w okresie między cyklami rozgrywek – w zależności od potrzeb. 



6. Pisma Podokręgu podpisuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności 

upoważniony przez przewodniczącego – członek Zarządu Podokręgu. Podokręg 

używa pieczęci wg wzoru  zatwierdzonego przez Zarząd Lubuskiego ZPN. 

§4 

Regulamin Podokręgów uchwalony i przyjęty przez Zarząd Lubuskiego ZPN w dniu 

05 września 2020 roku wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

Traci moc Regulamin podokręgów uchwalony 17 czerwca 2019 roku. 

 

Prezes LZPN 

Robert Skowron 




