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KOMUNIKAT NR 18/2019
Komisji ds. Rozgrywek oraz Komisji Dyscypliny
Śl.Z.P.N.- Podokręg Tychy
I. Sprawy organizacyjne
1. Komisja ds. Rozgrywek informuje, że z rozgrywek Bielsko – Tyskiej Ligi Okręgowej
wycofała się drużyna Fortuna Wyry. Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek do Ligi
Okręgowej awansują mistrzowie Bielskiej i Tyskiej Klasy A. W przypadku dalszej
konieczności uzupełnienie składu ligi o jeden zespół awansuje drużyna z drugiego miejsca z
Bielskie lub Tyskiej Klasy A z lepszą średnią arytmetyczną. Zgodnie z tym, zespołem który
awansował jest drużyna z Podokręgu Tychy : LKS Rudołtowice.
2. Komisja ds. Rozgrywek informuje, że w rozgrywkach klasy A Podokręgu Tychy
w miejsce drużyna LKS Rudołtowice będzie występować drużyna Polonia Międzyrzecze.
Zawody I kolejki pomiędzy drużynami Polonia Międzyrzecze – Czapla Kryry odbędą się
w dniu 15.08.19. o godz. 12.00
3. Komisja ds. Rozgrywek informuje, że ze względu na zmianę ilości drużyn w klasie B,
zostanie opracowany nowy terminarz rozgrywek. Prosimy o zapoznanie się z nim w
extranecie.

II. Zmiany w Przepisach gry w Piłkę Nożną
1. Z najważniejszymi zmianami w przepisach piłki nożnej, obowiązującymi we wszystkich
rozgrywkach od lipca 2019, które przedstawiają należący do grona najlepszych polskich
sędziów: Paweł Gil, Tomasz Kwiatkowski, Szymon Marciniak, Tomasz Musiał i Paweł
Raczkowski zapoznać się można pod adresem:
https://www.laczynaspilka.pl/federacja/sedziowie/nowe-przepisy-w-pilce-sedziowie-tlumacza-co-sie-zmienilo1

2. Osoby funkcyjne
Sędzia ma obowiązek podejmować działania wobec osób funkcyjnych (przebywających w
strefach technicznych oraz wpisanych do sprawozdania), które nie potrafią zachowywać się
w sposób odpowiedzialny i ostrzega je lub pokazuje żółtą kartkę jako napomnienie lub
czerwoną kartkę jako wykluczenie z przebywania na polu gry i jego bezpośredniego
otoczenia, włączając w to strefę techniczną.
W przypadku, w którym nie jest możliwe ustalenie winnej osoby, żółtą lub czerwoną kartką
zostanie ukarany najwyższy rangą trener obecny w strefie technicznej.
Osoba funkcyjna stanowiąca pomoc medyczną, która popełni przewinienie karane
wykluczeniem, może pozostać w strefie, jeżeli drużyna nie ma innej osoby stanowiącej
pomoc medyczną.
Ostrzeżenie (reprymenda):
Następujące przewinienia powinny skutkować ostrzeżeniem (w przypadku ich powtarzania
się lub ostentacyjnego charakteru powinny skutkować napomnieniem lub wykluczeniem):
• wchodzenie na pole gry w sposób niekonfrontacyjny i bez okazywania braku szacunku,
• brak współpracy z członkiem zespołu sędziowskiego, np. ignorowanie polecenia/prośby
sędziego asystenta,
• minimalne (na niskim poziomie) okazywanie niezadowolenia (mową lub gestem) z
decyzji,
• sporadyczne opuszczanie strefy technicznej, nie popełniając przy tym innego przewinienia.
Napomnienie (żółta kartka):
Do przewinień skutkujących napomnieniem należą m.in. :
• ewidentne/uporczywe opuszczanie własnej strefy technicznej,
• opóźnianie wznowienia gry własnej drużyny,
• rozmyślnie wchodzenie do strefy technicznej drużyny przeciwnej (w sposób
niekonfrontacyjny),
• okazywanie niezadowolenia słowem lub gestem, włącznie z rzucaniem/kopaniem butelek
z napojami lub innych przedmiotów oraz gestami, które ewidentnie okazują brak szacunku
wobec sędziego (sędziów), np. sarkastyczne klaskanie
• nadmierne/nieustanne domaganie się żółtej lub czerwonej kartki za pomocą gestów,
• gesty lub czyny wykonywane w sposób prowokacyjny lub zapalny,
• nieustające, nieakceptowalne zachowanie (włącznie z powtarzającymi się zachowaniami,
za które stosuje się ostrzeżenie)
• okazywanie braku szacunku do zawodów.
Wykluczenie (czerwona kartka):
Do przewinień skutkujących wykluczeniem należą m.in. :

• opóźnianie wznowienia gry przez drużynę przeciwną, np. przetrzymywanie piłki,
odkopywanie piłki, utrudnianie poruszania się zawodnikowi,
• rozmyślne opuszczanie strefy technicznej w celu okazywania niezadowolenia czy
protestowania wobec decyzji członków zespołu sędziowskiego,
• podejmowania działań o charakterze prowokacyjnym lub zapalnym
• wchodzenie do strefy technicznej drużyny przeciwnej w sposób agresywny lub
konfrontacyjny,
• rozmyślne rzucanie/kopanie przedmiotem na pole gry,
• wchodzenie na pole gry w celu:
• konfrontowania się z członkiem zespołu sędziowskiego (dotyczy to również przerwy
między połowami i okresu po zakończeniu zawodów),
• wpływania na grę lub zawodnika drużyny przeciwnej lub członka zespołu sędziowskiego,
• zachowanie z użyciem siły fizycznej lub agresywne zachowanie (włączając w to plucie lub
gryzienie) wobec zawodnika drużyny przeciwnej, zawodnika rezerwowego, osoby
funkcyjnej, członka zespołu sędziowskiego, widza lub jakiejkolwiek innej osoby (np.
chłopca/dziewczynki do podawania piłek, ochroniarza lub przedstawiciela rozgrywek itp.),
• otrzymanie drugiego napomnienia w tych samych zawodach,
• używanie obraźliwego, wulgarnego lub agresywnego języka i/lub gestów,
• używanie niedozwolonego sprzętu elektronicznego lub sprzętu do komunikacji i/lub
zachowywanie się w sposób nieodpowiedni w wyniku używania powyższego sprzętu,
• gwałtowne, agresywne zachowanie.
III. Regulamin ramowy rozgrywek w piłkę nożna Śl.Z.P.N.
§ 31
1. W przypadku, gdy tożsamość zawodnika budzi wątpliwości, zawodnik jest zobowiązany
na żądanie sędziego przedstawić ważny dokument tożsamości ze zdjęciem – oryginał lub
w formie elektronicznej (jako zdjęcie) – którym jest:
1) dowód osobisty;
2) paszport;
3) prawo jazdy;
4) legitymacja szkolna.
IV. Terminy i miejsca zawodów:
Komisja ds. Rozgrywek przypomina , że wszelkie zmiany terminów , godzin i miejsca
rozgrywania zawodów należy zgłaszać w ekstranecie 14 dni wcześniej. Dotyczy to także
zawodów w których termin zmieniono za zgodą obydwóch drużyn. Niezachowanie 14
dniowego terminu skutkować będzie karą finansową.

1. Puchar Polski
Komisja ds. Rozgrywek informuje, że w dniu 08.08.2019. w siedzibie Podokręgu dokonano
losowania par 1/8 finału w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Tychy w
sezonie 2019/20, wylosowano:
21.08.19. godz.17.00 UKS Warszowice – Polonia Łaziska
21.08.19. godz. 17.00 LKS Studzionka - MKS Lędziny
21.08.19. godz. 17.00 LKS Brzeźce
21.08.19. godz. 17.00 Iskra Pszczyna

- Ogrodnik Tychy
- LKS Goczałkowice

Wolny los : LKS Studzienice, LKS Woszczyce, KP GKS II Tychy, Pniówek Pawłowice.
W dniu 27.08.19. o godz. 11.00 w siedzibie Podokręgu odbędzie się losowanie par 1/4 finału
rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Tychy. Mecze odbędą się w dniu
11.09.19. o godz. 16.30 .
Zainteresowane kluby ZAPRASZAMY.
Klasa A
1. Komisja ds. Rozgrywek informuje, że zawody Czapla Kryry – ZET Tychy odbędą się,
w dniu 18.08.19. o godz. 14.00.

V. Sprawy Komisji Dyscypliny
1. Puchar Polski
Kara 2. meczy dyskwalifikacji - czerwona kartka:
1. KOZIEŁ TOMASZ - trener

- UNIA BIERUŃ ST.

04.08.19.

KARY FINANSOWE
KOMISJA DYSCYPLINY ukarała karą finansową :
Puchar Polski
1. Piast Bieruń – 500,00 zł – za wycofanie drużyny przed rozgrywkami po ogłoszeniu
oficjalnego terminarza rozgrywek Pucharu Polski.
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