REGULAMIN
WYDZIAŁU GIER

Okręgowego Zlviązek Piłki Nożnej
w Piotrkowie Trvbunalskim
Działa napodstawie Statutu OZPN
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Wydział Gier jest organem wylionawczyrn okręgowego Związku Ptłki
Noznej w Piotr'kowie Trybunalskim, powołanym do pt'owadzenia i sprawowania
nadzoru nad rozgrywkami piłkarskimi na terenie bezpośredniopodlegĘrn
OZPN' a takŻe neczów o Puchal' Polski zgodrrie z regulaminern Puchar'u Polski
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz splawy rł'ynikające bezpośrednio
z przepisórł'PZPN.
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. Przewodni

Czącego Wydziału Giel powołuj e Zarząd okręgowego Związku
Piłki Noznej w Piotrkowie Tryburralskim

i

Sekretarza powołuje i odwołuje, na wniosek
Przewodniczacego Wydziału' Prezydium Zarządu oZPN w Piotrkowie
Trybunalskirn.
3. DziałalnościąWydziafu kier_uje Prezydium Wydziału w składzie:
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretatz.

2. Wiceprzewodniczącego

1.

W skład Wydziału wchodzi

s3
Pl'zewodniczący, Wiceprzewodniczący,

Sekretaz oraz członkowie rł, liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowej
działalt'rościWydziału. Kazdolazowo liczbę członJ<ów WydziaŁu o]<r eś1a
Prezydiurn Zarządu OZPN w Piotrkowie Trybuna1skirrr.

$4
1. W ranraclr Wydziału Gier winny funkcjonować następujące komisje:
a) komisja weryfikacji rozgrywek mistrzowskich i pucharowych,
b) kornisja organizacyjno-regulaminowa,
c) kornisja ewidencji zawodników,
d) komisja weryfikacj i boisk.

$5

1. Posiedzenia Wydziału odb1, ł'ają się w miar'ę potrzeb, w trakcie tlwania sezon nie
vadzie1 niż razna dwa tygodnie.
2. Posiedzerria Wydziafu zwofuje jego Przewodniczący 1ub z jego upowaŹnierria
Wiceplzewodniczący iub Sekretatz.
3. W r'azie koniecznościPrzewodniczący Wydziału Giel jest uporł'ażniony do
zw ołanta posi edzenia nadzwy czajne go.
4. Wszystkie posiedzenia Wydziału są protokołowane'
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Do lrompetencji Wydziału Gier okr'ęgowego Zrł'iązlru Piłki Nożnej należy:
W zakresie plqwa(Ęęqią-I9zglylyek

I.

i

pucharowych na podstawie
pr'otokołów' sędziowskich w oparciu o pr'zepisy gly W piłkę nożną,
z uwzględrrienierrr orzeczeń Wydziału Dyscypliny OZPN w rozgrywkach
na terenie bezpośr'ednio podległyrn WG oZPN:
- rozgryw1ci seniorów kl. o Seniorów, A, B
- rozgrywki juniorów - kl. .Ą1, .Ą2 Junior, B1 Junior Młodszy,
B2 Junior Młodszy
- lozgryw_ki n'rłodziezowe - k1. C1 Trampkarz, C2 Trampkalz Młodszy,
Dl Mlodzik, D2 Mlodzik. El Orlik. E2 Orlik Vlodszy. F1 Zal<.F2Za\<
' Młodszy

Weryfikacja zawodów mistrzowskich

II.

W

zakr'e

s

ie organizaci!-L r'qg]!ą]ninóYl

a) opracowanie terminar'zy oraz Systemu rozgrywek piłkarskich,
b) opracowanie legu1aminó\Ą' zgodnie z przeptsami gry w piłkę nozną
w oparciu o UchwaĘ Po1skiego Zw,iązku Piłki Noznej,
c) rozpatr'ywanie w pierwszej instancji odwołań i plotestóu' dotyczących

rozgryrł,ek nristrzowsklch or"az puchalowych,
d) rłykonywarrie innych zadań zleconych ptzez Zarząd Związku.
III.W za]o'cs je erł iderlcji

a) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji zawodników oraz

kiubów biorących udział rł' rozgrywlcach,
b) potwierdzanie i uprawnianie zawodników do leprezentowania barw
klubowych w oparciu o \q/magatte dokurnenty,
c) r ozstrzyganie w sprawach spomych zgodnie z obowiąĄ ącyrni
przepisami o zmianie barw i przynależnościk1ubowej.
IV.W zakresie rł'eryfikacji boisk

a) rł,er'yfikowanie boisk zgodnie z przepisami i wy1ycznymi PZPN na
terenie bezpośredrrio podległyrr-r WG ol<ręgowego Związku Piłki
Nożnej w Piotr'kowie 'lrybuna1skirn wspólr-rie - z przedstarł'icielem
Korrris i Bezpieczeństwa.
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Rozstrzygnięcia Wydziału Gier

r'ł,e wszystkich

sprawach zapada1ą w for'rnie

clecyzj i.
Dec1,'z-je

Wydziału zapadĄą rv głosorvaniu jalł'nr.l-l'l, 2la'ykła rł'iększością
głosów, przy obecności co trajrlniej połowy członliów Wydziału w tyrn
Przewodniczącego lub osoby upoważnionej. Przy rórvne'j ilościgłosów
decyduj e głos Przewodni czącego zebr ania'

3' Decyzje Wydziału przekazywane są zainteresowal1ym w

i podpis1'w21-lg 7)fzez Przewodniczącego
przedstawiciela I(ierorvnictwa OZPN.

WG lub

formie piselnnej
Sekr_etarza oraz

4. Człorrek Wydziału będac)' członkiel'n klubu, któl'ego sprawa jest
5.

Iozpatrywana, nie bierze udziału w głosowaniu'
W sprawach nie cierpiących zwłoki Pl'zew odniczący

z

Selcetalzem lnoze podejmować decyĄe,

w por_ozunieniu
inforrrruj ąc Wydział na

najbliŹszym posiedzeniu o jej tleści.
ó. Członkowie Wydziału są zoborviazani do zaclrowania tajenrnicy posiedzeri.
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We rł,szystkich sprawach okreś1orrych lv $ 6 i $ 7 niniejszego regulaminu WG
okr'ęgowego Zwtązku Piłki Nożnej w Piotr'kowie Trybunalskirn r'ozstrzyga jako
ol'gan

\Ąl I-sze_j

irrstarrcj i.

odwołania od dec1'zj i Wydziału rozpatruje Komisja odrł'oławcza' Łódzkiego
Zwtązku Piłki Noznej.
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Oliręgorvego Związku Piłki Nożnej w Piotrkorvie Trybunalskim jest
upowazriot'ly do wydawania kornr-rr-rikatów dotyczących slvoj ej działalności.
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DziałalnośćWydziafu z ramienla Zarządu okr'ęgowego Zwiapku Piłki Nożnej
w Piotrkowie Trybunalskiln kooldynuje Wiceprezes OZPN ds. rozgrywek.
$ t1

1. Wydział srvoje clziałania realizrrje

2.

rł,spółpr'acuj

ąc z

innyr-l-ri agendallri

i kornisjami okr'ęgowego Z:l,jązku Piłki Nożnej w Piotrkowie Tlybunalskinl.
W posiedzeniach Wydziału mogą uczestniczyc członkowie Prezydium oraz
Zarządu okr'ęgowego Związku Piłki NoŹnej w Piotrkowie Trybunalskirrr,
a laVze przedstarviciele Kornisji Rervizyjnej i zaploszetri goście.

$12
Kadencja Wydziału Gier jest równa kaderrcj
Piłki Noznej w Piotrkowię Trybunalskim.
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Zarządu oi<ręgowego Związku

$13
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi i Prezydium
okręgowego ZwiązkuPiłki Noznej w Piotrkowie Trybunalskim

$14
Regu1amin Wydziału Gier został zatwierdzony przez Zarząd okręgowego
Noznej w Piotrkowie'Trybunalskim obowiązuj" od d''iu
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