MAZOWIECKI
ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Mazowieckiego
ZPN nr 72/Z/2021

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA REPREZENTACJI MĘSKICH I ŻEŃSKICH
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Reprezentacje

MZPN

zrzeszają

najzdolniejszych

zawodniczek

i

zawodników

województwa

Mazowieckiego w danej kategorii wiekowej , wyselekcjonowanych przez Trenerów Reprezentacji.
2. Reprezentacje MZPN służą popularyzacji piłki nożnej, selekcji utalentowanej młodzieży klubów z
Mazowsza, oraz umożliwiają jej sportową rywalizację z innymi

Związkami Piłki Nożnej , w ramach

prowadzonych rozgrywek , oraz w ramach meczów towarzyskich i konsultacji szkoleniowych.
3. Rozgrywki, w których biorą udział Reprezentacje MZPN prowadzi PZPN oraz wyznaczony
Wojewódzki ZPN .
4. W ramach selekcji do Reprezentacji , oraz przygotowań do startów Mazowiecki ZPN prowadzi akcje
szkoleniowe w postaci konsultacji , meczów towarzyskich i zgrupowań sportowych .

§2
1. Reprezentacje MZPN mogą składać się jedynie z zawodniczek / zawodników zrzeszonych i uprawnionych
do gry w klubach będących członkami Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
2. Zawodniczki / zawodnicy reprezentujący MZPN muszą posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z
państw Unii Europejskiej.
3. Zawodniczki / zawodnicy reprezentujący MZPN zobowiązani są posiadać paszport, ważną legitymację
szkolną lub inny dokument z fotografią, aktualne zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę, podczas
udziału w imprezach organizowanych przez MZPN , lub podczas jego reprezentowania .

§3
Reprezentacje MZPN funkcjonują w następujących kategoriach wiekowych :
Reprezentacje Mazowsza kobiet :
1) C 1 U-15 Puchar PZPN im. Ireny Półtorak

Reprezentacja Mazowsza "Naborowa " kobiet
2) D1 U-13
Reprezentacje Mazowsza mężczyzn :
4) C2 U-14 Puchar PZPN im. Kazimierza Deyny
5) D1 U-13 Puchar PZPN im. Kazimierza Górskiego
Reprezentacje Mazowsza "Naborowa" mężczyzn
6) D2 U-12
7) E1 U-11
II. POWOŁYWANIE ZAWODNIKÓW
§4
1. Zawodniczki / zawodnicy posiadający przynależność w systemie EXTRANET do klubów zrzeszonych w
MZPN mają obowiązek reprezentować Mazowiecki Związek Piłki Nożnej we współzawodnictwie
ogólnopolskim , oraz stawiać się na akcje szkoleniowe i reprezentować MZPN za wyjątkiem sytuacji gdy:
a) w dniu akcji szkoleniowej prowadzonej przez MZPN odbywa się akcja szkoleniowa PZPN
b) w dniu akcji szkoleniowej prowadzonej przez MZPN odbywa się mecz mistrzowski klubu i termin
meczu jest ustalony przez MZPN. ( nie dotyczy meczów przekładanych przez kluby )
c) z powodu kontuzji lub choroby, potwierdzając ten fakt w formie zwolnienia lekarskiego , lub
innego dokumentu .
2. Do Reprezentacji MZPN zawodniczki / zawodnicy są powoływani w terminach zgodnych z terminami
akcji szkoleniowych dla danej Reprezentacji po ustaleniu terminów poszczególnych meczów , których
terminy w formie powołania będą wysyłane do klubów mailem oraz umieszczane na stronie internetowej
MZPN.
3. Dodatkowe akcje szkoleniowe , (inne niż zawarte w punkcie a i b ) , w terminach akcji szkoleniowych
prowadzonych przez MZPN nie zwalniają zawodniczek / zawodników z udziału w danej akcji, na która
zostali powołani.
4. Do Reprezentacji MZPN zawodniczki / zawodnicy są powoływani w trybie ustawowym lub
nadzwyczajnym.

§5
1. W trybie ustawowym MZPN informuje kluby o powołaniu zawodniczek / zawodników wysłaniem maila
oraz umieszczeniem informacji na stronie internetowej MZPN w terminie 7 dni przed planowaną akcją
szkoleniową.
2. W zależności od potrzeb oraz charakteru akcji szkoleniowej, MZPN w trybie ustawowym powołuje
określoną ilość zawodniczek / zawodników z listy głównej, którzy mają obowiązek stawić się w
wyznaczonym miejscu oraz terminie zbiórki oraz informuje określoną ilość zawodniczek lub zawodników

będących na liście rezerwowej, którzy mogą być dowołani do danej akcji szkoleniowej w trybie
nadzwyczajnym pozostając do dyspozycji danej Reprezentacji MZPN.
3. W przypadku gdy akcje szkoleniowe danej Reprezentacji MZPN odbywają się w odstępie krótszym niż 7
dni, powołanie zawodniczek / zawodników w trybie ustawowym następuję niezwłocznie po zakończeniu
poprzedniej akcji.
§6
1. W trybie nadzwyczajnym MZPN zastrzega sobie możliwość dowołania zawodniczki / zawodnika z listy
rezerwowej o czym mowa w § 5 ust.2.
2. Zawodniczki / zawodnicy dowołani spoza listy rezerwowej mogą być powołani najpóźniej w dniu
prowadzonej akcji szkoleniowej po poinformowaniu trenera klubowego ( telefonicznie ) , klub , rodziców
( prawnego opiekuna ) zawodniczki / zawodnika , uzyskując ich zgodę .

III. SANKCJE I KARY
§7
1. W przypadku nie stawienia się zawodniczki / zawodnika na daną akcję szkoleniową prowadzoną przez
MZPN powołanego w trybie ustawowym lub w trybie nadzwyczajnym z listy rezerwowej, zawodniczka /
zawodnik nie może reprezentować swojego klubu w najbliższym meczu mistrzowskim, po danej akcji
szkoleniowej.
2. W sytuacji gdy zawodniczka / zawodnik powołana/y do Reprezentacji MZPN nie stawi się na daną akcję
szkoleniową, ale przedstawi trenerowi danej Reprezentacji MZPN zwolnienie lekarskie przed najbliższym
meczem mistrzowskim swojego klubu, które jednoznacznie wskazywać będzie o jego niedyspozycji w dniu
akcji szkoleniowej oraz braku przeciwwskazań do gry w dniu meczu, zawodniczka / zawodnik ten może
reprezentować swój klub w tej kolejce ligowej, jeśli taki zapis dotyczący ilości dni absencji widnieje na
zwolnieniu lekarskim .

§8
1. W sytuacji gdy zawodniczka / zawodnik nie stawi się na akcję szkoleniową prowadzoną przez MZPN i
następnie wystąpi w meczu mistrzowskim swojego klubu, który odbędzie się po danej akcji
szkoleniowej, Komisja

Szkolenia będzie wnioskować o weryfikację wyniku meczu ( przyznanie

walkowera ) przeciwko temu klubowi , w kategoriach wiekowych ,oraz drużynach , którą zawodniczka /
zawodnik reprezentował/a w danym terminie.
2. W każdym przypadku powołania zawodniczek / zawodników , Klub winien dopilnować i pokierować
przyjazdem zawodniczki / zawodnika na miejsce zbiórki i powrót do klubu, lub miejsca zamieszkania
zawodniczki / zawodnika po akcji szkoleniowej .

3. W przypadku absencji zawodniczki / zawodnika Klub ma niezwłocznie powiadomić MZPN pisemnie o
zaistniałej sytuacji drogą elektroniczna na adres mazowiecki@zpn.pl lub fax 228274979 oraz
telefonicznie do trenera danej Reprezentacji .
4. Nieprzekazanie zawodniczce / zawodnikowi powołania nie zwalnia klubu z sankcji przewidzianych w
§ 7 i 8 niniejszego regulaminu , oraz Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

IV. OPIEKA ZDROWOTNA
§9
1. Zawodniczki / zawodnicy powoływani na akcje szkoleniowe MZPN zobowiązani są posiadać aktualne
zaświadczenia lekarskie zezwalające na grę i uprawianie dyscypliny piłki nożnej zgodnie z
regulaminem rozgrywek Polskiego Związku Piłki Nożnej ,oraz Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej .

§ 10
1. Zawodniczki / zawodnicy będący reprezentantami MZPN są zobowiązani poddać się badaniom
kontrolnym w odstępach nie dłuższych niż półrocznych, o ile przepisy nie stanowią inaczej , bądź
lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia badań.
2. W akcjach szkoleniowych prowadzonych przez MZPN lub, w których biorą udział Reprezentacje
MZPN mogą uczestniczyć wyłącznie zawodniczki / zawodnicy legitymujący się aktualnie
pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich.
3. Kierownicy drużyn, podczas akcji szkoleniowych , w których biorą udział Reprezentacje MZPN mają
obowiązek sprawdzania karty badań lekarskich i ich ważności

wszystkich zawodniczek /

zawodników.
V. UBEZPIECZENIE
§ 11
1. Każdy uczestnik akcji szkoleniowej organizowanej przez MZPN jest objęty ubezpieczeniem NNW.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów leczenia , zabiegów , oraz rehabilitacji .
3. Trenerzy prowadzący Reprezentacje MZPN są objęci ubezpieczeniem OC .

VI . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12
1. W sprawach nie objętych regulaminem decydują postanowienia Komisji Szkolenia Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej .
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Szkolenia , a w sytuacjach spornych
Zarządowi Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej .

