Uchwała Nr XVI/102/2016
z dnia 23 września 2016 r.
Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Na podstawie § 32 ust. 9 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala
się co następuje:

W Uchwale nr XVI/38/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. Zarządu ŁZPN w

I.

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo ŁZPN na
sezon 2016/2017 wprowadza się Aneks nr 3 w brzmieniu:

Aneks Nr 3
do
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo ŁZPN
na sezon 2016/2017.

§ 30 pkt. 1dotychczasowe brzmienie:
Czas trwania zawodów mistrzowskich określa się w następujący sposób:







dla seniorów 2 x 45 min.,
dla junior /U-19, U-18/ 2 x 45 min.,
dla junior młodszy i trampkarzy /U-17, U-16, U-15/ 2 x 40 min.,
dla trampkarz młodszy /U-14/ 2 x 35 min.,
dla młodzik, młodzik młodszy /U-13, U-12/ 2 x 30 min.,
dla pozostałych klas rozgrywkowych decyzje podejmuje organ prowadzący
rozgrywki po konsultacji z właściwym Wydziałem Szkolenia.

We wszystkich przypadkach obowiązuje przerwa trwająca do 15 minut pomiędzy
pierwszą i drugą połową zawodów.

§ 30 pkt. 1otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Czas trwania zawodów mistrzowskich określa się w następujący sposób:







dla seniorów 2 x 45 min.,
dla junior /U-19, U-18/ 2 x 45 min.,
dla junior młodszy /U17, U-16/ 2 x 40 min.,
dla trampkarz, trampkarz młodszy /U-15, U-14/ 2 x 35 min.,
dla młodzik, młodzik młodszy /U-13, U-12/ 2 x 30 min.,
dla pozostałych klas rozgrywkowych decyzje podejmuje organ prowadzący
rozgrywki po konsultacji z właściwym Wydziałem Szkolenia.

We wszystkich przypadkach obowiązuje przerwa trwająca do 15 minut pomiędzy
pierwszą i drugą połową zawodów.

§ 30 pkt. 5 dotychczasowe brzmienie:
Zawodnicy we wszystkich klasach rozgrywkowych do kategorii Trampkarz Młodszy
włącznie mogą rozgrywać mecze w obuwiu dowolnym, natomiast od kategorii
Młodzik w obuwiu miękkim.
Szczegółowe zasady gry w poszczególnych kategoriach rozgrywkowych zostaną
określone stosowną uchwałą.

§ 30 pkt. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Zawodnicy we wszystkich klasach rozgrywkowych do kategorii Junior Młodszy (B2)
włącznie rozgrywają mecze w obuwiu zgodnie z przepisami gry w piłkę nożna
PZPN, natomiast od kategorii Trampkarz (C1) w obuwiu miękkim – tzw. lanki.
Szczegółowe zasady gry w poszczególnych kategoriach rozgrywkowych określa
załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 43 pkt. 1dotychczasowe brzmienie:
W rozgrywkach młodzieżowych od kategorii Juniora Młodszego (B2) do Żak (F1)
stosuje się kary wychowawcze w postaci wykluczenia z gry na 3, 5 lub 10 minut.
Czwarta kolejna kara czasowa udzielona temu samemu zawodnikowi powoduje

konsekwencje w postaci wykluczenia z gry do końca zawodów. W przypadku kary
czasowej udzielonej zawodnikowi występującemu na pozycji bramkarza opuszcza on
boisko a jego miejsce zajmuje zawodnik z pola.

§ 43 pkt. 1i 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
1. W rozgrywkach młodzieżowych od kategorii Trampkarza (C1) do Żak (F2)
stosuje się kary wychowawcze w postaci wykluczenia z gry na 2 minuty.
Trzecia kolejna kara wykluczenia czasowego 2 minut udzielona temu samemu
zawodnikowi powoduje konsekwencje w postaci wykluczenia z gry do końca
zawodów. W przypadku kary czasowej udzielonej zawodnikowi
występującemu na pozycji bramkarza opuszcza on boisko a jego miejsce
zajmuje zawodnik z pola.
2. W rozgrywkach młodzieżowych w kategorii Juniora Młodszego (B2) oraz
Junior Młodszy (B1) stosuje się kary wychowawcze w postaci wykluczenia z
gry na 3, 5 lub 10 minut. Czwarta kolejna kara czasowa udzielona temu
samemu zawodnikowi powoduje konsekwencje w postaci wykluczenia z gry
do końca zawodów. W przypadku kary czasowej udzielonej zawodnikowi
występującemu na pozycji bramkarza opuszcza on boisko a jego miejsce
zajmuje zawodnik z pola.
3. W rozgrywkach w kategorii Junior A1 obowiązują napomnienia (żółta kartka) i
wykluczenia (czerwona kartka).
Dotychczasowe pkt. 2 i 3 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

II.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od rundy
wiosennej sezonu 2016/2017.
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