
R E G U L A M I N

Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej 

na sezon 2020/2021

-tekst jednolity-

§ 1
Niniejszy  REGULAMIN normuje  zasady  prowadzenia  rozgrywek  piłki  nożnej
Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej w powiecie mieleckim zwanej w skrócie
PALP.  Organem  prowadzącym  jest  Zarząd  Powiatowego  Zrzeszenia  LZS
w Mielcu, a rozgrywkami zarządza i administruje powołana przez niego Komisja
ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej.

§ 2
1. W  sezonie  rozgrywkowym  w  PALP  występują  zespoły  zgłoszone

i potwierdzone do rozgrywek w ustalonym terminie. 
2. Rozgrywki prowadzone są systemem jesień – wiosna w dwóch lub więcej

rundach na podstawie utworzonego terminarza.
§ 3

W  rozgrywkach  PALP  mogą  uczestniczyć  wyłącznie  drużyny  będące
w strukturach klubów sportowych o statusie stowarzyszeń kultury fizycznej,
zespołów  uczniowskich  lub  szkolnych,  posiadających  osobowość  prawną
które są jednocześnie  członkami Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu
z opłaconymi składkami członkowskimi za dany rok.

§ 4
1. Weryfikację boiska przed rozpoczęciem sezonu przeprowadzi Komisja ds.

PALP.
2. Koszty weryfikacji boiska ponosi PALP.
3. Zawody piłkarskie mogą być rozgrywane tylko na boiskach które przejdą

pozytywnie  weryfikację  na  dany  sezon  i  posiadają  pomieszczenia
szatniowe dla sędziów i  drużyny gości,  a  w obrębie linii  bocznej  dwie
oznaczone ławki rezerwowych dla gospodarzy i gości.

4. Organizator może warunkowo dopuścić stadion, który nie posiada ławek
i pomieszczeń jak § 4  pkt. 3 jednak może się to wiązać z wyznaczeniem
terminu na usunięcie braków i karą finansową od 100 zł do 500 zł lub
odjęciem punktu w danych rozgrywkach. Decyzję o tym fakcie podaje do
wiadomości zainteresowanej strony najpóźniej na 2 dni przed pierwszym
meczem w sezonie lub rundzie. 

5. Klub biorący udział  w rozgrywkach wpłaca przed rozpoczęciem każdej
rundy (lub jednorazowo za sezon) kwotę podaną przez organizatora na
konto Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu tytułem opłaty za
udział w rozgrywkach w danym sezonie. Dokonanie wpłaty jest jednym  z
warunków dopuszczenia klubu do rozgrywek oraz klasyfikowania tabeli.
Zawodnicy  danego klubu zostaną potwierdzeni  do  rozgrywek na  liście
zgłoszeniowej  po okazaniu dowodu wpłaty składki  przez klub na daną
rundę.

§ 5
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1. Zawody są rozgrywane w wyznaczonym w terminarzu terminie (z reguły
niedziele i  święta)   oraz o  określonej  godzinie (pomiędzy 1100 a  1930

danego dnia).
2. Zawody  mogą  być  rozgrywane  również  w  inny  dzień  pod  warunkiem

wyrażenia zgody na nowy termin przez organizatora rozgrywek i drużynę
przeciwną.  Zmiany samej  godziny rozpoczęcia  meczu można dokonać
również na 7 dni przed terminem rozgrywania zawodów zgłaszając ten
zamiar do organizatora rozgrywek, a późniejsze zgłoszenie takiej zmiany
musi  być  zaakceptowane przez  drużynę przeciwną co  jest  warunkiem
udzielenia zgody przez organizatora rozgrywek.

3. W uzasadnionych przypadkach zawody mogą być odwołane i przełożone
na inny termin przez organ prowadzący rozgrywki z urzędu lub na wniosek
zainteresowanego  klubu.  O  powyższym  fakcie  organizator  informuje
zainteresowane strony niezwłocznie po wydaniu takiej decyzji.

§ 6

1. Gospodarz  zawodów  zabezpiecza  opiekę  medyczną  oraz  jest
odpowiedzialny za utrzymanie porządku na boisku i  stadionie w czasie
trwania zawodów oraz po ich zakończeniu.

2. Każdy klub sportowy odpowiedzialny jest ponadto za zachowanie swoich
działaczy oraz zawodników przed rozpoczęciem zawodów, w trakcie i po
ich zakończeniu.

3. Zobowiązuje się  ponadto kluby do przestrzegania postanowień Ustawy
z dnia 22.08.1997r o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity
Dz. U. Nr 108 poz. 909 z 2005r) o ile dane spotkanie będzie taką imprezą.
Organizator  imprezy  sportowej  zobowiązany  jest  w  szczególności  do
zapewnienia  na  zawodach  odpowiedniej  liczby  porządkowych
w stosunku do liczby widzów, usunięcia z obiektu sportowego osób które
swoim  zachowaniem  zakłócają  porządek  imprezy  celem  zapewnienia
bezpieczeństwa sędziom, zawodnikom oraz widzom podczas zawodów.

4. Za  brak  należytego  porządku  lub  bezpieczeństwa  na  stadionie  przed,
w czasie lub po zawodach wymierza się klubowi karę:
a) karę pieniężną w wysokości od 100 zł do 1000 zł,
b) weryfikację zawodów jako walkower,
c) rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie,
d) zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie, 

5. Za  brak  należytego  porządku  lub  bezpieczeństwa  na  stadionie  przed,
w  czasie  lub  po  zawodach  wymierza  się  odpowiedzialnym  osobom
fizycznym karę:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) dyskwalifikacji czasowej od 1 miesiąca do 6 miesięcy,

§ 7
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1. Mecze  rozgrywane  są  wyłącznie  na  boiskach  zweryfikowanych
(dopuszczonych do rozgrywek) położonych w miejscowościach gdzie jest
siedziba klubu określona w statucie i podana w zgłoszeniu do rozgrywek.

2. W  przypadku  wystąpienia  przeszkody  obiektywnej  uniemożliwiającej
rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku gospodarz ma obowiązek
przenieść  spotkanie  na  inne  boisko  dopuszczone  do  rozgrywek
zawiadamiając telefonicznie lub e-mail  o  tym fakcie  organ prowadzący
najpóźniej na 3 dni przed terminem rozegrania spotkania lub wskazać taki
obiekt na całą rundę lub sezon przed rozpoczęciem rozgrywek . Pełni on
jednak  wówczas  nadal  rolę  gospodarza  zawodów  z  wszelkimi  tego
konsekwencjami  (przygotowanie  boiska,  piłki,  opłaty  za  delegacje
sędziowskie, lista porządkowych)

3. Jeżeli z przyczyn jak wyżej termin ten nie może być zachowany możliwe
jest przeniesienie rozgrywanego spotkania na boisko spełniające warunki
rozegrania  meczu  poprzez  złożenie  sędziom  zawodów  pisemnego
i  umotywowanego  wniosku  uwzględniającego  okoliczności  oraz
propozycję  boiska  zastępczego  na  ten  mecz.  Decyzja  jednak  należy
wówczas do sędziów zawodów którzy mogą nie wyrazić zgody na takie
rozwiązanie jednocześnie przekazując sprawę do organu prowadzącego
rozgrywki.

4. Za  opóźnienie  rozpoczęcia  meczu  lub  wznowienia  gry,  a  także  za
spowodowanie przez drużynę przerwy w meczu wymierza się karę:
a) klubom:

 karę pieniężną od 100 zł do 500 zł
b) osobom fizycznym:

 karę dyskwalifikacji od 1 miesiąca do 6 miesięcy
5. Za samowolne  opuszczenie  boiska  lub  odmowę dalszego rozgrywania

meczu wymierza się  karę:
c) klubom:

 weryfikację zawodów jako walkower
 karę pieniężną od 200 zł do 1000 zł
 odjęciem od 1 do 5 punktów w następnym sezonie
 wykluczenie z rozgrywek

d) osobom fizycznym:
 karę dyskwalifikacji od 1 miesiąca do 6 miesięcy

6. Za każde nieusprawiedliwione nieprzybycie drużyny na zawody lub nie
zgłoszenie się do rozegrania zawodów organ prowadzący nakłada na klub
obligatoryjnie  karę w  wysokości  200 zł,  płatną  na  konto  Zarządu LZS
najpóźniej na 2 dni przed rozegraniem kolejnego spotkania. Brak wpłaty
na koncie Zarządu LZS lub nie przedstawienie sędziemu dowodu wpłaty
w/w kwoty przed następnym spotkaniem powoduje niedopuszczenie do
rozegrania meczu i zweryfikowanie spotkania jako walkower dla zespołu
drużyny przeciwnej.

7. Nie  rozegranie  spotkania  z  powodu  jak  wyżej  lub  innego  nie  zwalnia
drużyny gospodarza do zapłaty delegacji sędziowskich z  zastrzeżeniem
§ 14 pkt. 4.
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8. W przypadku  nieprzybycia  drużyny  gości  na  zawody  w  wyznaczonym
terminie  i  o  wyznaczonej  godzinie  nie  będą  rozpatrywane  żadne
usprawiedliwienia  za  wyjątkiem  klęsk  żywiołowych  czy  wypadków
losowych. Klub powinien tak zaplanować wyjazd na zawody by pojawić się
na stadionie gospodarza rozgrywek co najmniej 30 minut przed godziną
rozgrywania spotkania.

9. Trzykrotne  nieusprawiedliwione  nie  rozegranie  zawodów  powoduje
automatyczne skreślenie klubu z rozgrywek. 

10. W przypadku wycofania się klubu z rozgrywek w okresie kiedy rozegrał
on 50% spotkań całego sezonu pozostałe spotkania będą zweryfikowane
jak 3:0 walkower dla drużyny przeciwnej. Gdy natomiast klub wycofujący
się nie rozegrał 50 % spotkań uzyskane dotychczas wyniki anuluje się w
tabeli rozgrywek.

11. Klub skreślony z rozgrywek lub wycofany może przystąpić ponownie
do PALP dopiero  od następnego sezonu po uprzednim zaopiniowaniu
wniosku  przez  Zarząd  Powiatowego  Zrzeszenia  LZS  w  Mielcu  oraz
uregulowaniu składek za poprzedni sezon.

§ 8

1. Zgłoszenia  zawodników do rozgrywek na każdy sezon kluby dokonują
najpóźniej na 5 dni od rozpoczęcia rozgrywek (z zastrzeżeniem § 8 pkt. 6)
do  Komisji  ds.  PALP  na  listach  wg.  wzoru  PALP  sporządzonych
w porządku alfabetycznym zawierających następujące dane:

a) liczba porządkowa
b) nazwisko i imię
c) miejsce zamieszkania
d) PESEL
e) Data urodzenia
f) podpis zawodnika
g) nr identyfikacyjny PALP (nr karty)
2. W  rozgrywkach  PALP  w  danym  sezonie  mogą  występować  tylko

zawodnicy którzy ukończyli  15 rok życia i  spełniają jeden z poniższych
warunków:

a) nie są zawodnikami innego klubu uczestnika rozgrywek PALP lub
struktur PZPN.

b) będący zawodnikami klubów PALP lub PZPN, ale najpóźniej na trzy
dni przed pierwszą kolejką w danej rundzie PALP złożą pisemną
deklarację, że zakończyli  występy danym klubie,  nie mają wobec
tych  klubów  żadnych  zobowiązań  sprzętowo-finansowych  i  nie
rozegrają w nich po tej  dacie nawet minuty w danej rundzie pod
rygorem dyskwalifikacji w rozgrywkach PALP na okres od 1 roku do
2 lat. Dotyczy to również rozgrywek juniorskich PZPN.

3. W przypadku gdy do rozgrywek PALP zostanie zgłoszona druga drużyna
zespołu występującego w strukturach PZPN zawodnikami uprawnionymi
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do  reprezentowania  tej  drużyny  w  danym sezonie  PALP  są  wszyscy
zawodnicy tej drużyny zgłoszeni na liście zgłoszeniowej o której mowa
w  § 8 pkt. 1 

4. W tym samym weekendzie (sobota-niedziela)  zawodnicy  z  tej  listy  nie
mogą rozegrać łącznie tj. w PZPN ( I drużyna) i PALP (II drużyna)  więcej
niż 90 minut pod rygorem walkoweru dla drużyny PALP w której zostali
zgłoszeni i swojej bezwzględnej dyskwalifikacji w strukturach PALP.

5. Klub  zgłaszający  do  rozgrywek  PALP  drużynę  której  jej  pierwszy
odpowiednik  występuje  w  strukturach  PZPN  ma  obowiązek  na  każde
żądanie Komisji  ds.  PALP przedstawiać potwierdzone składy pierwszej
drużyny z wybranych spotkań po rygorem walkowera dla drużyny PALP
w przypadku ich braku.

6. W trakcie rozgrywek najpóźniej do rozpoczęcia 2 kolejki (jesień i wiosna)
kluby mogą uzupełnić  listy  zawodników spełniają warunki  uczestnictwa
w rozgrywkach jak wyżej.

§ 9
1. W sezonie 2020/2021 organizator warunkowo zwalnia kluby z wyrobienia

kart zawodniczych i ich podbijania na dany sezon.
2. Klub jest zobowiązany do posiadania: 

a) pisemnej  zgody  rodzica  lub  opiekuna  prawnego  na  amatorskie
uprawianie  sportu-piłki  nożnej  i  udział  w  rozgrywkach  PALP
w przypadku zawodników do 18 roku życia.

b) oświadczeń wszystkich zawodników o stanie zdrowia  „COVID-19”
zawierających dodatkowo  informację  o  braku  przeciwwskazań
zdrowotnych  uniemożliwiających  bezpieczny  udział  we
współzawodnictwie sportowym.

c) na każde żądanie  sędziego zawodów lub przedstawiciela  organu
prowadzącego  rozgrywki  PALP  do  okazania  listy  zawodników
biorących  udział  w  rozgrywkach w  danym sezonie  potwierdzonej
oryginalną pieczątką i  podpisem przez Przewodniczącego Komisji
ds. PALP, a zawodnicy wpisani do protokołu meczowego dowodu
tożsamości ze zdjęciem.

d) organizator  w  związku  z  panującą  sytuacją  wirusową  wyjątkowo
w  sezonie  2020/2021  nie  będzie  wymagał  aktualnych  orzeczeń
lekarskich  dla  zawodników  dopuszczanych  do  amatorskiego
uprawiania piłki nożnej, którzy nie ukończyli jeszcze 23 roku życia

3. Wzór oświadczenia „COVID-19” o którym mowa w ppkt b) jest dostępny
na stronie organizatora rozgrywek i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu

4. Przed  każdym  meczem  kierownicy  drużyn,  członkowie  sztabu
szkoleniowego  lub  kapitanowie  mają  obowiązek  w  sposób  czytelny
i  staranny  (DRUKOWANYMI  LITERAMI)  wypełnić  sprawozdanie
meczowe  w  części  dotyczącej  składów  i  wskazania  osób
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odpowiedzialnych,  które  po  zawodach  mają  obowiązek  podpisać
po  wypełnieniu  przez  sędziego.  Do  sprawozdania  dołączają  listę
porządkowych oraz każdorazowo do wglądu kopię list  zgłoszeniowych
z oryginalnym podpisem i pieczęcią Przewodniczącego Komisji ds. PALP

5. Sędzia  zawodów  przekazuje  sprawozdanie  do  organu  prowadzącego
rozgrywki  w wyznaczone miejsce najpóźniej do 2 godzin po spotkaniu.
Gdy  takie  przekazanie  w  wyznaczonym  czasie  jest  niemożliwe  ze
względów  obiektywnych  sędziowie  są  zobowiązani  zaraz  po  meczu
przekazać do Przewodniczącego Komisji ds. PALP lub innej wyznaczonej
osoby drogą telefoniczna lub elektroniczną zdjęcia tego sprawozdania lub
podanie wyniku meczu, strzelców bramek i ukaranych kartkami.

6. Do  sprawozdania  należy  wpisać  długopisem  (drukowanymi  literami)
zawodników którzy mają wystąpić w zawodach (maksymalnie 18 – w tym
rezerwowi - a minimum 7), podając ich:

a) nazwisko i imię;
b) numer na koszulce podczas zawodów
c) numer identyfikacyjny PALP

7. Kapitanowie i  kierownicy drużyn mogą wnosić do sędziów meczowych
zastrzeżenia dotyczące braku lub spóźnionego zawiadomienia o miejscu
i  terminie  zawodów,  spóźnionego  przybycia  na  boisko  drużyny
przeciwnej,  stanu  przygotowania  i  oznaczenia  boiska,  piłek,  strojów
zawodników                   i sędziów, numerów na koszulkach niezgodnych
ze sprawozdaniem, tożsamości zawodników itp.

8. Zastrzeżenia  muszą  być  wnoszone  do  sędziów  przed  rozpoczęciem
zawodów, za wyjątkiem tych zaistniałych w trakcie spotkania

9. Zastrzeżenia  muszą  być  przez  sędziów  zbadane,  a  w  przypadkach
uzasadnionych sędzia wyznacza kapitanowi jednej z drużyn czas na ich
usuniecie.  Sędzia  musi  umieścić  w  sprawozdaniu  treść  zgłoszonych
zastrzeżeń jak również wydane zalecenia i sposób ich usunięcia.

10. Na żądanie kapitana drużyny sędziowie zawodów zobowiązani są
do  sprawdzenia  tożsamości  wskazanych  zawodników.  W  przypadku
sprawdzenia tożsamości (konfrontacji) podstawą do weryfikacji jest lista
zgłoszeniowa i dowód tożsamości zawodnika ze zdjęciem. 

11. Zamiar  przeprowadzenia  sprawdzenia  tożsamości  zawodnika  lub
zawodników  zgłasza  sędziemu  kapitan  drużyny  przed  zawodami  lub
upływem regulaminowego czasu gry w czasie przerwy w grze. Sędzia
najszybciej  jak  to  możliwe  informuje  o  tym  fakcie  kapitana  drużyny
przeciwnej,  którego  obowiązkiem  jest  przekazanie  wytypowanym
zawodnikom  by  przygotowali  dokumenty  i  czekali  na  sprawdzenie
tożsamości nie opuszczając do tego czasu terenu obiektu sportowego.

12. Jeżeli  zamiar  sprawdzenia  został  zgłoszony  przed  zawodami  to
sprawdzenie odbywa się przed ich rozpoczęciem, jeżeli w trakcie przerwy
to podczas niej, a jeżeli przed zakończeniem spotkania to bezpośrednio
po jego zakończeniu do 15 minut maksymalnie. Przy sprawdzeniu obecni
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są kapitanowie obu drużyn. Wyniki  sprawdzenia sędziowie wpisują do
sprawozdania  z zawodów.

13. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej konfrontacji – sprawdzenia sędzia
stwierdza  brak  dokumentu  tożsamości,  sędzia  opisuje  powyższe
w sprawozdaniu meczowym oraz informuje zawodnika i kapitana zespołu.

14. Komisji ds. PALP na tej podstawie zatwierdza walkower dla drużyny
przeciwnej.

15. Zastrzeżenia dotyczące gry nieuprawnionych zawodników lub inne
wnioski  dotyczące  zawodów  lub  zawodników  PALP  mogą  być  także
zgłaszane  do  organu  prowadzącego  rozgrywki  PALP  w  drodze
pisemnego  wniosku  (dopuszcza  się  możliwość  zgłoszenia
elektronicznego)                          w terminie nie dłuższym jak do 48 godzin
po  zawodach.  O  wpłynięciu  protestu  (wniosku)  drużynę  przeciwną
informuje drogą elektroniczną lub telefoniczną organizator rozgrywek.

16. Przy  zgłaszanych  i  rozpatrywanych  zastrzeżeniach  obowiązuje
zasada dwuinstancyjności tzn. że zawsze można się odwołać w terminie
7  dni  od  otrzymania  decyzji  w  pierwszej  instancji  za  pośrednictwem
organu,  który  wydał  decyzję  do  Prezydium  Zarządu  Powiatowego
Zrzeszenia LZS                     w Mielcu.

17. Decyzje Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu
są ostateczne.

§ 10

1. Za  niedopełnienie  obowiązków,  określonych  w
Regulaminie,                               a w szczególności za:
b) zgłoszenie drużyny do rozgrywek po ustalonym terminie lub braki

w złożonej dokumentacji przed jej rozpoczęciem
c) niestaranne i niewłaściwe wypełnienie protokołów zawodów w tym

innych  numerów  niż  na  koszulkach  zawodników,  podanie
fałszywych danych zawodnika 

d) brak wpłaty w ustalonym terminie za udział w rozgrywkach
e) brak wpłaty członkowskiej z tytułu przynależności do PZ LZS
f) działania na szkodę wizerunkową organizatora i samej ligi
g) niedopełnienie innych nie wymienionych obowiązków a określonych

w Regulaminie 
           Organizator wymierza kary:

a) klubom – kara pieniężna od 100 zł do 500 zł
b) Innym  osobom  odpowiedzialnym  –  upomnienie,  nagana,  kara

dyskwalifikacji.

2. Za wpisanie do sprawozdania meczowego zawodnika innego klubu
PALP  lub  PZPN,  zawodnika  nieuprawnionego,  zawieszonego,
odbywającego  karę  dyskwalifikacji,  albo  zawodnika  pod  obcym
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nazwiskiem  Komisja  ds.  PALP  jest  zobowiązana  obligatoryjnie
wymierzyć kary:

a) Klubom:
 walkower - z urzędu
 dodatkową karę pieniężna od 200 zł do 1000 zł
b) Zawodnikom:
 bezwzględna  dyskwalifikacja  czasowa  w  wymiarze  od  6  do  12

miesięcy w rozgrywkach PALP.
c) Innym osobom odpowiedzialnym:
 Nagana 
 dyskwalifikacja od 1 do 12 miesięcy.

3. Komisja  może  w  uzasadnionych  przypadkach  wymierzyć  kary
dyskwalifikacji w zawieszeniu od 6 do 12 miesięcy.
4. Jeżeli  w tym czasie nastąpi ponownie podobne przewinienie kara
jest odwieszana i musi być wyegzekwowana w całości.
5. Po odbyciu połowy nałożonej kary (dotyczy kar dyskwalifikacji) klub
może  zwrócić  się  do  organu  prowadzącego  rozgrywki  lub  do  organu
odwoławczego jeżeli  to  jego  kara  obowiązuje  o  skrócenie  całkowitego
okresu. 

§ 11

1. Zawodników,  zawodników  rezerwowych  i  osoby  funkcyjne  zajmujące
miejsce  na  ławce  rezerwowych  podczas  meczu  obowiązują  kary
indywidualne  w  postaci  żółtych  i  czerwonych  kartek  oraz  wykluczeń
czasowych 5 lub 10 minut. 

2. Zawodnik może zostać ukarany wykluczeniem czasowym 5 lub 10 minut,
które  jest  niezależne  od  kar  kartkowych  i  ma  mieć  charakter
wychowawczy,  a  zawodnik  ukarany  taką  karą  opuszcza  na  ten  czas
boisko i może usiąść na ławce rezerwowych i wrócić na boisko dopiero na
wyraźny sygnał sędziego. 

3. Sędzia  pokazuje  ukaranemu  zawodnikowi  ruchem  rąk  (jedna  ręka  –
5 minut,  dwie  wyciągnięte ręce 10 minut)  czas  na jaki  został  ukarany
i musi opuścić boisko.

4. Jednocześnie  może  być  ukaranych  taką  karą  nieograniczona  ilość
zawodników  obu  drużyn  i   nie  ma  ona  wpływu  na  minimalną  ilość
zawodników o której jest mowa w  § 9 pkt. 6.

5. Zawodnik, który w czasie zawodów zostanie ukarany napomnieniem (żółta
kartka) zostanie automatycznie ukarany:

a) po 3 żółtej kartce  - automatyczna kara dyskwalifikacji – 1 mecz,
b) po 5 żółtej kartce  - automatyczna kara dyskwalifikacji – 1 mecz, 
c) po 7 żółtej kartce  - automatyczna kara dyskwalifikacji – 2 meczów,
d) po 10 i każdej kolejnej – automatyczna kara dyskwalifikacji – 1 mecz
6. W  przypadku  otrzymania  przez  zawodnika  czerwonej  kartki  będącej

konsekwencją dwóch żółtych kartek do rejestru zalicza się 2 żółte kartki,
natomiast  gdy  zawodnik  dostaje  najpierw żółtą,  a  następnie  czerwona
kartkę do rejestru wpisuje się tylko czerwoną kartkę.
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7. Zawodnik ukarany w czasie zawodów wykluczeniem (czerwona kartka)
musi opuścić boisko (zawodnik rezerwowy, trener lub inny członek sztabu
–  ławkę  rezerwowych)  i  udać  się  na  trybuny  lub  poza  obręb  boiska
przynajmniej 3-4 metry.

8. Za w/w przewinienie wyznaczana jest automatycznie kara dyskwalifikacji
w wymiarze 1 najbliższego meczu.

9. Kara dyskwalifikacji polega na zakazie uczestnictwa w rozgrywkach, oraz
przebywania w strefie przylegającej bezpośrednio do boiska 3-4 metry.

10. Jeżeli czerwona kartka jest konsekwencją notorycznego podważania
decyzji  sędziowskich  i  ich  kompetencji,  używania  słów  wulgarnych
w związku z zawodami, prowokowanie kibiców, naruszenia nietykalności
cielesnej lub fizycznej, a także znieważenia innych osób biorących udział
w zawodach na boisku lub poza nim, wysoce nie sportowym, grubiańskim
i  ordynarnym zachowaniu  się  zawodnika  trenera  lub  działacza  przed,
w  czasie  meczu  lub  po  nim  decyzję  o  wysokości  kary  podejmuje  na
podstawie sprawozdania meczowego, dostępnych informacji i ewentualnie
przesłuchań  zainteresowanych  stron  Komisja  ds.  PALP.  Karą  jest
dyskwalifikacja od  2 meczów do 6 miesięcy.

11. Odpowiedzialność za przewinienie o którym mowa w pkt. 6 ponosi
również klub jeżeli  co najmniej  2 zawodników lub działaczy tego klubu
dopuszcza  się  powyższego  zachowania  organ  prowadzący  rozgrywki
może wymierzyć wówczas:

c) karę pieniężną od 200 zł do 1000 zł
d) weryfikację zawodów jako walkower
e) ujemne punkty w następnym sezonie od 1 do 6
f) wykluczenie z rozgrywek

12. Kara dyskwalifikacji  wymierzona ilością meczów, a nie wykonana
w  danej  rundzie  zostaje  przeniesiona  na  kolejne  mecze  w  rundzie
następnej  lub  nowej  edycji  rozgrywek.  Dotyczy  to  również  kar  za
czerwone kartki jednak nie za żółte).

13. Prowadzenie  bieżącej  ewidencji   żółtych  i  czerwonych  kartek
otrzymanych przez zawodników i działaczy oraz wynikłych z tego tytułu
ograniczeń  co  do  występów  lub  udziałów  w  następnych  spotkaniach
spoczywa  na  klubie,  ale  może  być  każdorazowo  w  razie  wątpliwości
sprawdzane przed spotkaniem w organie prowadzącym PALP.

14. Kluby  ponoszą  odpowiedzialność  dyscyplinarną  i  finansową  za
przewinienia swoich zawodników, trenerów, instruktorów, członków sztabu
medycznego działaczy piłkarskich oraz kibiców.

15. Nałożenie kary na klub, zawodnika, członka sztabu trenerskiego lub
działacza  jest  możliwe  również  gdy  sędzia  zawodów  nie  widział
przewinienia, ale zostało ono zarejestrowane (również w postaci nośnika
wideo)  przez  delegata  organu prowadzącego lub  zgłoszone w  postaci
załącznika  sędziemu  do  sprawozdania  przez  kierownika  lub  kapitana
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jednej z drużyn lub też zgłoszone bezpośrednio organowi prowadzącemu
w  terminie  3  dni  od  dnia  rozegrania  meczu  nawet  przez  osobę  nie
związaną z rozgrywkami.

16. Za  prezentowanie  treści  o  charakterze  pogardliwym,  rażąco
nieetycznym  pochwalających  terroryzm,  przestępczość,  przemoc
odwołujących  się  do  zbrodniczych  ideologii,  treści  politycznych  treści
o charakterze dyskryminacyjnym, w szczególności  odnoszących się  do
rasy,  koloru  skóry  języka,  religii  bądź  pochodzenia  za  wznoszenie
okrzyków  lub  popełnienie  innego  aktu  o  takim  charakterze  w  czasie,
bezpośrednio przed lub po meczu wymierza się kary:

a) klubom:
 karę pieniężną od 200 zł do 1000 zł
 weryfikacji zawodów jako walkower,
 ujemne punkty w następnym sezonie,
 wykluczenie z rozgrywek,

b) osobom fizycznym:
 dyskwalifikacja od 3 meczów do 2 miesięcy

17. Ukaranie karą dyscyplinarną określoną w niniejszym Regulaminie
nie wyklucza dochodzenia roszczeń na drodze odpowiedzialności karnej
lub cywilnej.

18. Zawodnicy,  przedstawiciele  sztabu  szkoleniowego  oraz  działacze
ukarani karą dyskwalifikacji mają w okresie obowiązywania kary
a)  zakaz przebywania na godzinę przed meczem, w jego trakcie i godzinę
po zakończeniu w szatni i na ławce rezerwowej swojej drużyny, a także
w pomieszczeniach sędziowskich, a w trakcie spotkania w odległości 3-4
metry od linii bocznej boiska. 
b)  zakaz  reprezentowania  klubu wobec organizatora  oraz innych osób
i klubów związanych z rozgrywkami PALP (dotyczy również podpisywana
dokumentów)

19. W przypadku złamania w/w zakazu na klub mogą zostać nałożone
dodatkowe  kary  łącznie  z  walkowerami  lub  nawet  wykluczeniem
z  wszystkich  rozgrywek  organizowanych  przez  Powiatowe  Zrzeszenie
LZS w Mielcu.

§ 12
1. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść:

a) drużyny  zawieszonej  w  prawach  członkowskich  Powiatowego
Zrzeszenia LZS w Mielcu lub w prawach uczestnika rozgrywek;

b) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry;
c) drużyny,  w  której  wystąpił  lub  był  wpisany  do  sprawozdania

nieuprawniony zawodnik
d) drużyny, która z własnej winy nie stanie do zawodów lub spóźni się

na nie powyżej 15 minut od pierwszego gwizdka sędziego.
e) drużyny  gospodarzy,  jeżeli  nie  dostarczy  do  gry  co  najmniej  2

przepisowych piłek lub w razie ich uszkodzenia w ciągu 10 minut
innych dwóch uznanych przez sędziego za nadające się do gry;
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f) drużyny  gospodarzy,  w  przypadku  gdy  na  boisko  wtargnie
publiczność i  nie zostanie  usunięta w ciągu 5 minut  lub w razie
powtórnego wtargnięcia

g) drużyny gospodarzy, jeżeli nie uiści niezwłocznie po meczu opłaty
za delegacje sędziowskie

h) drużyny  która  nie  zgodzi  się  na  prowadzenie  zawodów  przez
sędziego wyznaczonego zgodnie z przepisami;

i) drużyny która nie dostarczy sędziemu wypełnionego sprawozdania
ze składami zawodników (minimum siedmiu) przed zawodami;

j) drużyny która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry,
lub w której liczba zawodników będzie mniejsza niż 7;

k) drużyny,  której  zawodnik,  działacz,  trener  czy  kibic  czynnie
znieważył  sędziego prowadzącego zawody,  które  z  tego powodu
zostały przerwane.

l) drużyny której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuści
niezwłocznie boiska;

m)drużyny w której składzie brał udział zawodnik który nie ukończył 15
– roku życia.

2. W przypadku naruszenia przepisów przez obydwie drużyny jednocześnie
zostaną one ukarane obustronnym walkowerem.

3. W  przypadku  uzyskania  przez  zespół  wyniku  korzystniejszego  aniżeli
przyznany walkower – utrzymuje się wynik z pola gry. Drużynie ukaranej
nie zalicza się uzyskanych bramek.

4. Kartki z meczu zweryfikowanego walkowerem liczą się do ewidencji kartek
i mają wpływ na kary indywidualne. 

§ 13

1. Tabela sporządzona jest w oparciu o uzyskaną ilość punktów
2. W  przypadku  uzyskania  równej  ilości  punktów  przez  dwie  drużyny

o zajętym wyższym miejscu decyduje:
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami
b) przy  równej  ilości  punktów  korzystniejsza  różnica  bramek

w spotkaniach tych drużyn
c) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich

spotkaniach z całego cyklu rozgrywek
d) przy  dalszej  równości  większa  ilość  zdobytych  bramek  we

wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek

e) w przypadku gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są
zespoły zajmujące pierwsze i drugie miejsce na koniec rozgrywek
stosuje się zasady określone w ust. a), b), c), d), a jeżeli one nie
rozstrzygną o pierwszy miejscu decyduje dodatkowy mecz barażowy
na neutralnym terenie.
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3. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację
pomocniczą  wyłącznie  miedzy  zainteresowanymi  drużynami
z uwzględnieniem zasad pkt. 2 ust. a), b), c), d)

4. Mistrz  Ligi  Powiatowej  zostaje  zdobywcą  Pucharu  Prezesa  Zarządu
Powiatowego  Zrzeszenia  LZS  w  Mielcu.  Na  podstawie  klasyfikacji
kartkowej  z  uwzględnieniem walkowerów  oraz  informacji  sędziowskich
w  sprawozdaniach  meczowych  prowadzona  może  być  w  ramach
możliwości klasyfikacja drużynowa o Puchar Przewodniczącego Komisji
ds. PALP tzw. Fair Play. 

§ 14

1. Zawody PALP prowadzą wyłącznie  sędziowie  delegowani  przez  organ
prowadzący rozgrywki, po dwóch na każdy mecz.

a) gospodarz  zawodów może przed rozpoczęciem każdej  rundy lub
najpóźniej na 5 dni przed meczem wnioskować do Komisji  PALP
o delegowanie trójki sędziów (główny + dwóch bocznych).

b) wówczas koszt delegacji wynosi 100 zł (netto) sędzia główny plus
80 zł  (netto)  sędziowie  boczni  i  ponosi  je  w całości  wnioskujący
gospodarz zawodów. 

2. Jeżeli  wyznaczeni  do prowadzenia zawodów sędziowie z jakichkolwiek
powodów  nie  dojadą  w  komplecie  to  zawody  prowadzi  jeden  sędzia
dobierając ewentualnie pomocników na linie po jednym z każdej drużyny.

3. Jeżeli  wyznaczeni  do prowadzenia zawodów sędziowie z jakichkolwiek
powodów nie dotrą za zawody w ogóle,  drużyny przedstawiają swoich
kandydatów na sędziego spotkania, a wyborze decyduje losowanie. Nie
zwalnia to jednak drużyny od wypełnienia sprawozdania i dostarczenia go
do organu prowadzącego przez gospodarza zawodów w regulaminowym
terminie.

4. Jeżeli  wyznaczeni  do  prowadzenia  zawodów  sędziowie  nie  sędziują
danego meczu z powodu nie przystąpienia do meczu jednej z drużyn lub
innego powodu przysługuje im za ten mecz zwrot kosztów dojazdu oraz
50% ekwiwalentu za sędziowanie.

5. Zastrzeżenia  co  do  pracy  sędziów mogą być  składane tylko  w  formie
pisemnej (elektronicznej)  do Komisji  ds.  PALP w terminie do 2 dni  po
spotkaniu. 

6. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń sędziowie mogą być ukarani:
g) upomnieniem;
h) zmianą punktacji za dany mecz
i) naganą;
j) odsunięciem od prowadzenia zawodów

7.  Za nieterminowe przekazanie sprawozdania z zawodów albo niewłaściwe
i nieczytelne sporządzenie sprawozdania z zawodów wymierza się karę:

 Upomnienia
8. Za  ponowne  w  tym  samym  sezonie  nieterminowe  przekazanie

sprawozdania  z  zawodów albo niewłaściwe i  nieczytelne sporządzenie
sprawozdania z zawodów wymierza się karę:
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a) nagany,
b) dyskwalifikacji czasowej

9. Za  uniemożliwienie  zamieszczenia  w  załączniku  do  sprawozdania
z  zawodów  złożonych  przez  kierownika  lub  kapitana  drużyny
bezpośrednio  po  meczu  zastrzeżeń  w  tym  odnośnie  udzielonych
napomnień (żółte kartki) lub wykluczeń z gry (czerwone kartki) wymierza
się sędziemu karę:

a) nagany,
b) dyskwalifikacji 

10. Za nieusprawiedliwione nie stawienie się do prowadzenia zawodów
lub za powtarzające się spóźnienia na zawody wymierza się sędziemu
karę:

a) dyskwalifikacji
b) skreślenie z listy sędziów

11. Za dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń zaistniałych przed,
podczas i  po prowadzeniu  zawodów a  także za zatajenie  udzielonych
upomnień  w  stosunku  do  zawodników,  trenerów jak  również  innych
działaczy wymierza się sędziemu karę:

a) dyskwalifikacji od 1 miesiąca do 1 roku.
b) skreślenie z listy sędziów PALP.

12. Sędziowie  meczów PALP  są  zobowiązani  przez  organizatora  do
stosowania  zawsze  najnowszych  i  aktualnych  przepisów  gry  w  piłkę
nożną,  bezstronnego  ich  egzekwowania  i  stosowania  z  naciskiem  na
eliminowanie  brutalnych,  niebezpiecznych  zagrań  i  zachowań  oraz
utrudniania rozpoczęcia (wznowienia) gry przez drużynę przeciwną.

13. Interpretacja  zastosowania  przepisów  i  poszczególnych  sytuacji
zawsze  należy  do  sędziów  spotkania,  a  w  przypadkach  jakichkolwiek
odwołań od ich decyzji do Komisji ds. PALP. 

14. W  sytuacjach  spornych  dopuszczalne  jest  konsultowanie
zaistniałych sytuacji  boiskowych pomiędzy sędziami spotkania i  zmiana
wcześniejszej  decyzji  jednego  z  nich  o  ile  tak  ustalono  w  trakcie
konsultacji.  Decyzję  co  do  ewentualnej  konsultacji  podejmuje  jeden
z dwóch sędziów lub sędzia główny najszybciej  jak to jest możliwe po
„wątpliwej-spornej” sytuacji-decyzji .

§ 15
1. Zawodnicy  jednej  drużyny uczestniczący w zawodach muszą posiadać

jednakowe stroje z numerami na koszulkach kontrastującymi z kolorem
koszulki o wysokości minimum 30 cm. Kapitan drużyny ma posiadać na
ręce widoczną opaskę. Na czas zawodów zawodnicy obowiązkowo muszą
pościągać okulary,  łańcuszki,  kolczyki  lub inne przedmioty  które  mogą
stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia podczas gry.

2. Jeżeli  zawodnicy  drużyny  gości  mają  stroje  podobne  do  strojów
gospodarzy to na polecenie sędziego drużyna gospodarzy musi zmienić
co najmniej koszulki. Dotyczy to również bramkarza każdej z drużyn jeżeli
jego koszulka nie kontrastuje z koszulkami zawodników. Zmiany koszulki
dokonuje bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego.
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3. Jeżeli w sprawozdaniu było wpisanych mniej niż 11 zawodników to każdy
następny wchodzący musi  być przed wejściem na boisko dopisany do
sprawozdania meczowego.

4. Drużyna podczas zawodów może dokonać 8 zmian zawodników w tym
bramkarza.

5. Zawodnicy rezerwowi którzy są przewidziani  do wejścia na boisko,  ale
także  po  opuszczeniu  boiska  w  związku  z  zaistniałą  zmianą  muszą
posiadać na sobie „znaczniki odblaskowe”. 

6. Na  ławce  rezerwowej  poza  zawodnikami  rezerwowymi  wpisanymi  do
sprawozdania sędziowskiego może przebywać sztab trenerski, kierownik
drużyny oraz osoba zabezpieczająca zawody od strony medycznej.

7. Zawodnik wykluczony z gry nie może przebywać na ławce rezerwowych.
8. W szatni  sędziowskiej  oprócz  sędziów mogą przebywać za  ich  zgodą

kierownicy drużyn oraz kapitanowie.
§ 16

1. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas meczu
opieki medycznej w osobach lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego
lub osoby przeszkolonej w udzielaniu pierwszej pomocy.

2. Gospodarz zwodów zobowiązany jest ponadto do posiadania na terenie
obiektu przenośnej apteczki, noszy i  koca – umożliwiających udzielenie
pierwszej pomocy.

3. Gospodarz zawodów obowiązany jest do zapewnienia środka lokomocji
na wypadek zaistnienia odwiezienia uczestnika zawodów do szpitala

4. Gospodarz  zawodów  zobowiązany  jest  w  miarę  możliwości  do
zapewnienia  sędziom  pomieszczenia  do  przebrania  się  i  wypełnienia
sprawozdania sędziowskiego po zawodach

5. Gospodarz zawodów zobowiązany jest  do opłacenia kosztów delegacji
sędziowskich niezwłocznie po każdych zawodach.

6. Gospodarz  zawodów  zobowiązany  jest  (bez  wezwania  sędziego)  do
dostarczenia  przed  spotkaniem listy  porządkowych wraz  z  nazwiskiem
i imieniem oraz nr telefonu. Porządkowi muszą mieć na sobie widoczne
kamizelki odblaskowe. 

7. Gospodarz zawodów zobowiązany jest  do zapewnienia  pełnej  ochrony
sędziom, trenerom, zawodnikom i  działaczom gości  oraz ich pojazdom
przed  w trakcie i po zakończeniu zawodów aż do opuszczenia obiektu.

8. Gospodarz  zawodów,  który  nie  ureguluje  należności  za  delegacje
sędziowskie  zaraz  po  meczu  może  zostać  ukarany  walkowerem
w następnych zawodach.

§ 17
Na  podstawie  obowiązujących  w  chwili  zatwierdzania  niniejszego
Regulaminu  przepisów  prawa  powszechnego  tj.  Rozporządzenia  Rady
Ministrów z  dnia 29 maja 2020 roku oraz dnia 19 czerwca 2020 roku w
sprawie  ustanowienia  określonych  ograniczeń,  nakazów  i  zakazów  w
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związku z wystąpieniem stanu epidemii podaje się do stosowania w miarę
możliwości wytyczne  oraz  zalecenia  które  stanowią  załącznik  nr  2  do
niniejszego Regulaminu. 

§ 18

1. Katalog kar zasadniczych i  dodatkowych w rozgrywkach PALP będący
w dyspozycji organizatora rozgrywek:
a) kary  wspólne,  które  mogą  być  nałożone  wobec  osób  fizycznych  jak

i prawnych,
b) kary nakładane wyłącznie wobec osób fizycznych,
c) kary nakładane wyłącznie wobec osób prawnych,
2. Karami zasadniczymi, wspólnymi są:

a) upomnienie,
b) nagana,
c) dyskwalifikacja,

3. Karami zasadniczymi, nakładanymi wyłącznie wobec osób fizycznych są:
a) ostrzeżenie (żółta kartka)
b) wykluczenie z gry (czerwona kartka),
c) zakaz przebywania w szatniach i/lub na ławce rezerwowych,
d) zakaz wstępu na stadion,
e) skreślenie z listy sędziów,
f) zakaz gry w kolejnych meczach,
g) anulowanie potwierdzenia lub uprawnienia do gry,
h) czasowy zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką

nożną,
4. Karami zasadniczymi, nakładanymi wyłącznie wobec osób prawnych są:

a) weryfikacja zawodów jako walkower,
b) rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie,
c) zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie,
d) zakaz  rozgrywania  w  określonym  czasie  lub  określonej  ilości

meczów na obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą
klubu,

e) anulowanie wyniku meczu,
f) ujemne  punkty  przed  rozpoczęciem  sezonu  lub  w  przyszłym

sezonie,
g) wykluczenie z rozgrywek,
h) zakaz rejestracji do klubu,
i) pozbawienie tytułu Mistrza

5. Karami dodatkowymi nakładanymi wyłącznie wobec osób fizycznych są:
a) zakaz piastowania funkcji  sportowych lub społecznych w klubach

będących członkami Powiatowego Zrzeszenia LZS,
b) zakaz udziału w zawodach określonego szczebla, czasowy lub stały,
c) odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji,

6. Karą dodatkową właściwą wyłącznie wobec osób prawnych jest:
a) kara  finansowa

15



7. Upomnienie polega na przypomnieniu istoty przewinienia dyscyplinarnego,
połączone z zagrożeniem wymierzenia surowszej kary w razie kolejnego
naruszenia.

8. Nagana  jest  pisemnym  wyrazem dezaprobaty  organu  dyscyplinarnego
w  stosunku do dopuszczającego się przewinienia dyscyplinarnego.

9. Kara pieniężna:
a. jeżeli  przepis  szczególny  nie  stanowi  inaczej  kara  pieniężna  nie

może być niższa niż 100 zł
b. jeżeli  przepis  szczególny  nie  stanowi  inaczej,  zasadnicza  kara

pieniężna wymierzana klubom nie może przekroczyć 2000,00 zł.
c. jeżeli  przepis  szczególny  nie  stanowi  inaczej,  dodatkowa  kara

pieniężna wymierzana klubom nie może przekroczyć 1000,00 zł.
d. Kara pieniężna może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż o 50%

na wniosek ukaranego złożony do 7 dni od decyzji. 
e. zapłata  kary  pieniężnej  następuje  na  rachunek  bankowy  organu

prowadzącego rozgrywki w wyznaczonym terminie.
§ 19

1.  Do chwili  zakończenia postępowania dyscyplinarnego obwiniony może
złożyć  organowi  prowadzącemu  wniosek  o  dobrowolne  poddanie  się
odpowiedzialności dyscyplinarnej zawierający skonkretyzowana propozycję
wymiaru kary.
2.  Organ  prowadzący  może  uwzględnić  taki  wniosek,  jeżeli  okoliczności
popełnienia przewinienia nie budzą wątpliwości, cele postępowania zostaną
osiągnięte  a  wysokości  kary  będzie  adekwatna  do  wagi  przewinienia
dyscyplinarnego.
3. Organ prowadzący może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania
w nim wskazanej przez siebie zmiany.
4. Od każdej kary nałożonej przez Komisję ds. PALP przysługuje odwołanie
za jej pośrednictwem do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS
w Mielcu w terminie 7 dni od jej otrzymania.
5.  Od orzeczenia  uwzględniającego wniosek  o  dobrowolne poddanie  się
odpowiedzialności dyscyplinarnej obwinionemu nie przysługuje odwołanie.

§ 20
2. Każdy  klub  uczestniczący  w  rozgrywkach  PALP  jest  obowiązany  na

bieżąco płacić składki  członkowskie za przynależność do Powiatowego
Zrzeszenia LZS w Mielcu, jak również przed rozgrywkami dokonać opłaty
za udział w rozgrywkach Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. 

3. Niedokonanie wpłaty składki członkowskiej  może powodować nałożenie
kary  finansowej  lub  skreślenie  klubu  z  listy  członków  Powiatowego
Zrzeszenia LZS a tym samym wykluczeniem drużyny z rozgrywek PALP.
Również nie wniesienie w terminie opłaty za udział w rozgrywkach może
powodować  kary  finansowe  lub  kary  w  postaci  walkowerów,
a w konsekwencji wykluczenie z rozgrywek.

4. Wysokość składek członkowskich, opłaty za udział w rozgrywkach oraz
opłat sędziowskich jest ustalana raz na rok podawana do wiadomości za
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pośrednictwem strony  internetowej  www.lzs.mielec.pl,  a  jej  zmiana nie
wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.

5. Opłacenie składki za uczestnictwo w PALP jest możliwe w 2 ratach (za
każdą rundę osobno)

§ 21
1. Zarząd  Powiatowego  Zrzeszenia  LZS  w  Mielcu  nie  ponosi

odpowiedzialności za zdarzenia związane organizacją zawodów.
2. Kluby  mają  obowiązek  ubezpieczenia  zawodników  biorących  udział

w rozgrywkach od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Prawo  interpretacji  niniejszego  Regulaminu  przysługuje  wyłącznie

organizatorowi rozgrywek reprezentowanej przez Komisję ds. PALP.
4. Korespondencja pomiędzy organizatorem rozgrywek i klubami odbywa się

w  przeważającej  większości  drogą  telefoniczną,  elektroniczną  i  za
pośrednictwem strony  internetowej  www.lzs.mielec.pl,  co  nie  wyklucza
formy pisemnej.

5. Kluby są zobowiązane najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem rozgrywek
nowego  sezonu  do  przedstawienia  wraz  z  drukiem  zgłoszenia  do
rozgrywek  oraz  listami  zawodników  adresów  poczty  elektronicznej  na
które  będzie  przesyłana  korespondencja  oraz  decyzje  Komisji  PALP  i
Prezydium Zarządu LZS w Mielcu. Aktualizacja adresów leży po stronie
klubów, a ich zmiana lub brak działania nie zwalnia klubu od zapoznania
się z decyzjami za pośrednictwem strony internetowej.

6. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z organizatorem rozgrywek PALP
to palp@lzs.mielec.pl  

7. Druki  zgłoszenia  zespołu  do  rozgrywek,  list,  sprawozdań,  wykazy
porządkowych oraz inne dokumenty są zawsze do pobrania na stronie
internetowej  Zarządu  Powiatowego  Zrzeszenia  LZS  w  Mielcu
www.lzs.mielec.pl w zakładce „PALP”

§ 22
 W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  REGULAMINEM
zastosowanie  mają  aktualne  przepisy  Polskiego  Związku  Piłki  Nożnej
i  FIFA włącznie  z  regulaminem dyscyplinarnym,  konkluzjami  Kolegium
Sędziów  oraz  orzeczenia  wydane  przez  Trybunały  Sportowe  i  Sądy
Powszechne. 

§ 23
Odwołuje się Regulamin PALP zatwierdzony przez Zarząd Powiatowego
Zrzeszenia LZS w Mielcu w dniu 21 sierpnia 2019 roku.

§ 23

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd
Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu tj. z dniem 9 wrzesień 2020 roku
i obowiązuje do odwołania lub ustanowienia nowego.
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