REGULAMIN ROZGRYWEK
EXTRALIGI MŁODZICZEK U-13
W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2022/2023
§1
1. Rozgrywki Extraligi Młodziczek U-13 przeprowadza się na podstawie przepisów gry
w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi postanowieniami
PZPN oraz Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej.
2. Rozgrywki, w szczególności prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i
terminarza rozgrywek oraz w oparciu o Przepisy gry w piłkę nożną :
◦ Uchwałę Zarządu PZPN z dni 3 i 7.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek
w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami);
◦ Uchwałę Zarządu PZPN nr VIII/124 z dnia 14.07.2015 roku w sprawie statusu
zawodników, występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian
przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami);
◦ Regulamin Dyscyplinarny PZPN;
◦ Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 roku (z
późniejszymi zmianami);
◦ Uchwałę Zarządu PZPN nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie
licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I
ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas
rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych (z
późniejszymi zmianami).
§2
1. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 20102012.
2. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów tożsamości: ważną
legitymację szkolną ze zdjęciem, dowód osobisty lub paszport. Nie uwzględnia się
skanów dokumentów (np. na tablecie czy telefonie komórkowym), ani kserokopii,
nawet poświadczonych za zgodność z oryginałem.

3. Zobowiązuje się kluby do ścisłego przestrzegania postanowień PZPN w przedmiocie
badań lekarskich. Zawodniczka nieposiadająca aktualnego badania lekarskiego nie
może uczestniczyć w zawodach.
4. Zawodniczki uczestniczące w rozgrywkach Extraligi Młodziczek U-13, są
zobowiązane do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym
bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym. Orzeczenie lekarskie jest
ważne przez okres dwunastu miesięcy od daty wydania, z uwzględnieniem zasad, o
których mowa w § 23-24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu
PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Fakt złożenia w klubie przez
zawodników orzeczeń lekarskich, potwierdza przed każdymi zawodami trener lub
kierownik drużyny.
5. Rozgrywki Extraligi Młodziczek U-13 prowadzone będą w systemie Extranet. Za
pośrednictwem niniejszego systemu prowadzone będą: terminarz, wyniki i tabele
zawodów, rejestracja zawodniczek, wypełnianie sprawozdań sędziowskich i ewidencja
kar. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach winny być potwierdzone do klubu w
systemie Extranet przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnione
do gry przez MZPN. Każdy klub będzie odpowiedzialny za prawidłowość danych
personalnych i sportowych zgłaszanych zawodniczek.
6. Do wniosku o potwierdzenie i uprawnienie zawodniczek o statusie amatorek, winna
być dołączona deklaracja gry amatora.
7. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do zapewnienia przedstawicielowi klubu
przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów, dostępu do komputera i
drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet,
8. Na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn/trenerzy zobowiązani
są do wręczenia sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład
zawodniczek, wypełnionego w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez
kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów potwierdzają
prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Na sprawozdaniu z zawodów
organizator zawodów dokonuje wpisu osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo
sędziego (na 1. stronie sprawozdania – na dole po lewej stronie). Niedokonanie
takiego wpisu skutkować będzie odmową prowadzenia meczu przez sędziego.
Wyznaczona osoba powinna zostać przedstawiona sędziemu najpóźniej na 15 minut
przez rozpoczęciem zawodów i czuwać nad jego bezpieczeństwem przez cały czas ich

trwania aż do chwili opuszczenia przez sędziego obiektu, na którym odbywają się
zawody.
9. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do
protokołu z zawodów.
10. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej
udział w zawodach, zawodniczka jest zobowiązana na żądanie sędziego, przedstawić
ważny dokument tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to
uczynić przed zawodami, w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu
zawodów.
11. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodniczek biorących udział w zawodach,
przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów.
Zgłoszenia po zakończeniu zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane
przez sędziów.
12. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w
systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania.
§3
1. Wymiary boiska i pola karnego : Boisko - długość: od linii jednego pola karnego do
linii drugiego pola karnego, szerokość boiska pełnowymiarowego. Pole karne: linie
wyznacza się w odległości 9 m od linii bramkowej i po 6,66 m na zewnątrz (licząc od
zewn. części słupka) - prostokąt o wymiarach 18,32 x 9 m. Kształt boiska nie może
być kwadratem.
2. Linie boiska : dopuszcza się stosowanie linii przerywanych, płaskich stożków,
syntetycznych pasków lub innych przyborów pomocniczych wyznaczających linie.
Przybory te nie mogą jednak w żadnym stopniu zagrażać bezpieczeństwu
zawodniczek oraz przeszkadzać w prawidłowym przebiegu gry.
3. Bramki: wymiar 5 x 2 m.
4. Piłka numer 4.
5. Czas gry: 2 x 30 minut, przerwa 10 minut.
6. Rzut rożny: wykonuje się z miejsca, w którym linie frontowa i boczna
pełnowymiarowego pola karnego łączą się ze sobą (16,5 m od zewn. części bliższego
słupka).
7. Rzut karny: 9 metrów.
8. Odległość muru od piłki przy rzutach wolnych: 7 metrów.

9. Kary czasowe: 2 minuty, wykluczenie, czerwona kartka. Po trzecim wykluczeniu tej
samej zawodniczki zespół gra w osłabieniu do końca zawodów. Kara czasowa, kara
wykluczenia i czerwona kartka mogą zostać zastosowane wobec każdej z
zawodniczek. W przypadku, gdy karę czasową otrzyma zawodniczka rezerwowa, nie
skutkuje ona liczebnym osłabieniem drużyny, ale zalicza się w poczet kar
przypisanych tej zawodniczce. Przy wykluczeniu: zawodniczka ukarana kończy grę, a
zespół gra w komplecie.
10. Zgodnie z Przepisami Gry (Postanowienia PZPN, Art. 12, ust. 19) system żółtych i
czerwonych kartek dla osób funkcyjnych obowiązuje na wszystkich klasach
rozgrywkowych (od seniorów do kat. F2), również tam, gdzie wobec zawodniczek
zamiast żółtych kartek stosuje się kary wychowawcze.
11. Obowiązuje przepis o „spalonym”.
§4
1. Każda drużyna ma prawo zgłoszenia do rozgrywek dowolnej liczby zawodniczek.
2. Mecze odbywają się w składach 9-osobowych.
3. Minimalna ilość zawodniczek niezbędnych do rozpoczęcia bądź kontynuowania
zawodów to 7.
4. Do każdych zawodów może być zgłoszonych max. 18 zawodniczek.
5. Proponuje się wpisywanie do protokołu sędziowskiego oraz przydzielenie stałych
numerów dla 18 podstawowych zawodniczek. Zawodniczki rozpoczynające grę, w
rubryce sprawozdania sędziowskiego (L.p.) powinny być wpisane w pozycjach od 1
do 9 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole.
6. Na ławce rezerwowych poza

zawodniczkami rezerwowymi może przebywać

maksymalnie jeszcze 7 osób funkcyjnych. Obowiązek kontroli osób zasiadających na
ławkach rezerwowych spoczywa na sędziach zawodów.
7. Zawodniczka wykluczona z gry oraz trener lub inna osoba funkcyjna usunięta przez
sędziego w czasie zawodów nie może dalej przebywać na ławce rezerwowych.
8. Zawodniczki mogą rozgrywać spotkania w dowolnym obuwiu (wkręty lub lanki),
spełniające wymogi przepisów gry w piłkę nożną.
9. Każda zawodniczka podczas gry musi posiadać ochraniacze.
10. Drużyny zobowiązane są do posiadania dwóch kompletów strojów w różnych
kolorach. Informację o kolorach strojów kluby zamieszczają w systemie extranet.

§5
Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoje
zawodniczki do gry o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z następującymi zasadami
a) Jeżeli zawodniczka, brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w
wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu
innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu
pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy
zawodniczek występujących na pozycji bramkarki);
b) Udział zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu
rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w
meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry;
c) Jeżeli zawodniczka brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w
wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu
innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu
(przepis ten nie dotyczy zawodniczek występujących na pozycji bramkarki).
§6
Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od
wynikłych

następstw

nieszczęśliwych

wypadków

na skutek uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego

zawodniczka jest członkiem zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Uchwały nr IX/140 z
dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – przepisy w sprawie
organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

§7
1. Podczas rozgrywek Extraligi Młodziczek

U-13 obowiązują następujące zasady

punktowania:
◦ za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 pkt,
◦ za mecz nierozstrzygnięty (remis) 1 pkt,
◦ za przegraną 0 pkt.

2. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych
punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej
drużyn, o zajętym miejscu decydują:
1) Przy dwóch zespołach:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i
utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach w danym
sezonie,
d) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach w
danym sezonie,
e) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w danym sezonie,
2) Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1)
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami.
3. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą,
która nastąpi po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę
końcową przyjmuje się tabelę po ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż
wszystkie zaległe mecze tej i poprzednich kolejek, które nie odbyły się w terminach
wcześniejszych uznaje się za nierozegrane bez przyznawania punktów.
4. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą,
która nastąpi po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas
rozegranych meczów będą anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie
zostanie ustalona.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 klubom uczestniczącym w rozgrywkach
nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec MZPN z tytułu poniesionych
wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych
rozgrywkach.
6. Awans do dalszych rozgrywek (turniej strefowy rozgrywek o klubowe Mistrzostwo
Polski Dziewcząt U-13) uzyskują dwie najlepsze drużyny z rozgrywek Extraligi
Młodziczek U-13. W przypadku rezygnacji z udziału w rozgrywkach rozgrywek o
klubowe Mistrzostwo Polski Dziewcząt U-13 przez drużynę zajmującą w

tabeli

końcowej po rundzie jesiennej Extraligi Młodziczek U-13 miejsc 1-2, prawo udziału
w rozgrywkach o klubowe Mistrzostwo Polski Dziewcząt U-13 uzyska drużyna
zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach Extraligi Młodziczek U-13.

§8
1. Zawody Extraligi Młodziczek U-13 rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez
organ prowadzący rozgrywki (MZPN) i podanych zainteresowanym klubom w
oficjalnym terminarzu. Dokładny termin i godzinę meczu ustala gospodarz spotkania
za pośrednictwem systemu extranet.
2. O zmianie terminu gospodarz meczu jest zobowiązany powiadomić najpóźniej 14 dni
przed meczem organ prowadzący rozgrywki po uprzednim uzyskaniu zgody
przeciwnika za pośrednictwem systemu extranet.
3. Na podstawie terminarza, kluby pełniące rolę gospodarza zawodów (wymienione w
terminarzach na pierwszym miejscu) zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i
miejsce rozegrania zawodów na całą rundę rozgrywkową oraz powiadomić o tym
organ prowadzący rozgrywki i przeciwników najpóźniej na 14 dni przed
rozpoczęciem rundy.
§9
1. Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Wydział Sędziowski Mazowieckiego
ZPN
2. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać lub dostać do wglądu następujące
dokumenty:
a) weryfikację boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest
nieważna, nie obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie
przedstawią, sędziemu nie wolno prowadzić meczu,
b) protokoły wypełnione w systemie extranet,
3. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby
zdrowia na zawodach i odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego
obecności, nieobecności lub złej pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie
dokładał należytej staranności w niesieniu pomocy).
4. Sędziom delegowanym na zawody, kluby wypłacają ekwiwalent na zasadach
określonych w Regulaminie Rozgrywek MZPN na sezon 2022/2023 (§ 12 ust.13).
5. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, to przybyłym sędziom
przysługuje zwrot 50 % ekwiwalentu.

6. W zawodach, na które Wydział Sędziowski Mazowieckiego ZPN nie deleguje
sędziów asystentów, Kluby nie mają obowiązku wyznaczania „asystentów
klubowych”.
§ 10
Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki
medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego
uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją na
zawodach przedstawiciel opieki medycznej – potwierdza przed zawodami własnoręcznym
czytelnym podpisem na załączniku do zawodów, który składa sędziemu zawodów.
§ 11
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i
kibiców oraz sędziów, obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w
Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN oraz niniejszym Regulaminie.
2. Karze podlega również klub, którego kibice (gospodarzy lub gości) dopuścili się
naruszenia porządku.
§ 12
1. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki rozgrywki Extraligi Młodziczek
U-13 objęte są Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i
Młodzieży.
2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi MZPN.
§ 13
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

