
INFORMACJE I PRZYPOMNIENIA - wiosna 2019 

1.  Przypominamy, że na podstawie terminarza – kluby pełniące rolę gospodarza 

zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia 

zawodów w całej rundzie i wprowadzić do systemu Extranet w terminie nie 

krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej. Przyjmuje się, 

że opublikowanie terminarza w systemie Extranet jest obowiązujące. 

 W przypadku nie przesłania powiadomienia w w/w terminie na gospodarza zawodów 

nałożona zostanie automatycznie kara finansowa w wysokości 100 zł. 

W przypadku nie wpisania informacji o terminie i miejscu rozegrania zgodnie z w/w 

zasadami przeciwnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia organu 

prowadzącego rozgrywki o zaistniałym fakcie na 10 dni przed terminem kolejki. 

 W takiej sytuacji właściwy Wydział Gier najpóźniej na 7 dni przed terminem kolejki 

wyznacza z urzędu dokładną datę rozegrania takich zawodów (miejscem ich 

rozegrania będzie boisko drużyny występującej w roli gospodarza), a gospodarz 

zawodów zostanie ukarany zgodnie z Regulaminem Rozgrywek. 

      Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni 

przed wcześniej wyznaczonym terminem (liczy się data logina w 

extranecie lub wpływu pisma do WG w przypadku awarii systemu) zmienić 

datę zawodów bez zgody przeciwnika z obowiązkiem jego powiadomienia 

(poprzez extranet lub na piśmie w przypadku awarii systemu). Zmiana ta 

może dotyczyć tylko tego samego terminu rozgrywkowego.  

      Terminy zawodów mogą być zmienione przez WG na prośbę jednego z klubów. Klub 

zwracający się o zmianę terminu, obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować 

nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać akceptacje drużyny 

przeciwnej w systemie Extranet (lub zgodę na piśmie w przypadku awarii systemu). 

Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika – nie będą rozpatrywane. 

       W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni 

przed meczem klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty na konto 

organu prowadzącego rozgrywki w wysokości:  

      1.    LO, Kl. A, Kl. B – 80 zł 
      2.    pozostałe klasy – 50 zł 
 

W przypadku zmiany terminu meczu na trzy dni bądź mniej przed planowaną kolejką 

kwota opłaty wymienionej powyżej ulega podwojeniu. 

Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty regulaminowej organ 

prowadzący pozostawia bez rozpatrzenia. 

      W przypadku złożenia w systemie Extranet propozycji zmiany  drużyna 

przeciwna jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi w ciągu 24 godzin. 



      Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po zakończeniu 

rozgrywek lub wyznaczonych już terminach obligatoryjnych. 

      Szczegółowa instrukcja wpisywania terminów meczów do systemu Extranet znajduje 

się na stronie internetowej Mazowieckiego ZPN i OZPN Siedlce( www.mzpn.pl, 

www.ozpn.siedlce.pl) 

2.    Informujemy, że okno transferowe otwarte jest od 1 lutego 2019 roku do momentu 

rozpoczęcia rozgrywek w klasie rozgrywkowej (grupie) do której zawodnik ma być 

uprawniony. 

3.  Przypominamy o konieczności składania przez kluby wniosków o wydanie kart 

licencyjnych dla zawodników. 

4.   Przypominamy, że zgodnie z §  18 ust. 21 Regulaminu Rozgrywek Mazowieckiego 

ZPN  ,,Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z 

innego klubu, ma obowiązek sprawdzić w macierzystym związku (okręgu) piłki 

nożnej, jakie kary ciążą na danym zawodniku i uwzględnić je w swojej ewidencji wg 

następujących zasad: 

      a/ Jeżeli zmiana barw klubowych następuje w ramach tej samej klasy rozgrywkowej, 

to zawodnik w dalszym ciągu posiada w rejestrze tę samą liczbę kartek, które 

posiadał dotychczas; 

b/ Jeżeli zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej, to żółte kartki, które 

otrzymał w poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie. Nie zwalnia 

to jednak zawodnika z obowiązku odbycia kary dyskwalifikacji meczowej (np. za 4 

żółtą kartkę) bądź konieczności uregulowania kary finansowej (np. za 3 żółtą kartkę). 

UPRAWNIANIE ZAWODNIKÓW 

  OZPN przypomina, że uprawnienia zawodników do gry odbywają się tylko i wyłącznie 

za pośrednictwem systemu Extranet. 

Wnioski o uprawnienia zawodników w systemie Extranet złożone przez kluby po 

godzinie 15,00 w piątek rozpatrywane będą dopiero w poniedziałek, a zawodnicy są 

nieuprawnieni do gry. 

Zawodnik, który nie otrzymał uprawnienia do gry, nie może reprezentować klubu w 

zawodach mistrzowskich i pucharowych, pod rygorem zweryfikowania zawodów 

walkowerem. 

OZPN przypomina, że Kluby zobowiązane są ponownie dokonać uprawnień 

zawodników do rozgrywek młodzieżowych ( do lig z przypisem (RW)). 

Informujemy, że wszelkie zmiany barw klubowych zawodników (transfery definitywne 

i czasowe, wolni zawodnicy oraz zawodnicy, którzy nie brali udziału w rozgrywkach przez 

ostatnie dwanaście miesięcy) dokonujemy tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu 

Extranet.  



W celu skutecznego dokonania zmiany barw klubowych zawodnika, należy zamieścić 

następujące dokumenty: 

a/ umowa transferowa, 

b/ w przypadku zawodnika amatora, który nie podpisał deklaracji gry amatora na dany 

sezon -    oświadczenie macierzystego klubu o niepodpisaniu w/w deklaracji, 

c/ oświadczenie - jeżeli zawodnik nie grał przez ostatnie 12 miesięcy, 

d/ wyrejestrowanie z macierzystego Związku lub Okręgu (zawodnicy grający poza OZPN) 

e/ podanie zawodnika o przyjęcie do klubu lub deklarację gry amatora (opieczętowaną 

przez klub, podpisaną przez zawodnika, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisana 

również przez rodzica lub prawnego opiekuna), 

f/ dowód wpłaty z tytułu ryczałtu w przypadku zmiany przynależności klubowej (zgodnie 

z paragrafem  25 Regulaminu Rozgrywek Mazowieckiego ZPN). 

Informujemy, że brak jakiegokolwiek dokumentu spowoduje odmowę 

uprawnienia zawodnika do gry, a Związek o zaistniałej sytuacji nie jest obowiązany do 

poinformowania klubu. 

Po przesłaniu kompletu dokumentów OZPN dokona rejestracji zawodnika do klubu 

pozyskującego i znajdzie się on na liście zawodników tego klubu. Następnie klub ten musi 

utworzyć w systemie Extranet wniosek o uprawnienie zawodnika do gry w danej klasie 

rozgrywkowej. Zawodnik, który nie otrzymał uprawnienia do gry, nie może 

reprezentować klubu w zawodach mistrzowskich i pucharowych pod rygorem 

zweryfikowania zawodów walkowerem. 

W załączeniu przesyłamy Uchwałę nr V/88 z dnia 23 maja 2018 r. Zarządu PZPN w 

sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników. 

OZPN informuje, że wszystkie kluby (w rozgrywkach seniorów i 

młodzieżowych) zobowiązane są  wprowadzać do systemu Extranet protokół 

meczowy (składy drużyn) przed każdymi zawodami. 

Prosimy, w przypadku zmian we władzach klubowych oraz danych kontaktowych, o pilne 

przesyłanie informacji do biura OZPN (może być e-mailem), co służyć będzie 

polepszeniem komunikacji między Związkiem i Klubami 

 

                                                                                          Prezes OZPN  
                                                                                           w Siedlcach 
                                                                                     /-/ Krzysztof Karaś 
 

   

   



 


