Załącznik do Uchwały Nr 5/2016
Zarządu Śl. ZPN Podokręg Zabrze
z dnia 30.06.2016 r.

TABELA OPŁAT
związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej
obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej Podokręg Zabrze
od 1 lipca 2016 r.
I. SKŁADKA CZŁONKOWSKA
Kluby - członkowie Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg
Zabrze obowiązane są dokonać wpłaty składki członkowskiej
za dany rok kalendarzowy w wysokości i terminie określonym przez
Zarząd Śl. ZPN Podokręg Zabrze.
II. OPŁATY ZA UDZIAŁ W ROZGRYWKACH
Kluby uczestniczące w rozgrywkach wpłacają przed
rozpoczęciem rozgrywek opłatę za uczestnictwo za każdy
sezon rozgrywkowy w wysokości:
1. Klasa A
2. Klasa B
3. Klasa C
4. Podokręgowa Liga Juniorów
5. Wojewódzka Liga Juniorów Młodszych (3 liga)
6. Trampkarze Podokręgu
7. Liga Wojewódzka Trampkarzy i Młodzików

-

1000 zł
800 zł
600 zł
300 zł
300 zł
100 zł
100 zł

III. OPŁATY Z TYTUŁU UPRAWNIENIA ZAWODNIKA DO GRY
Ustala się opłaty z tytułu uprawnienia zawodnika do gry
w sezonie rozgrywkowym w wysokości:
1. Zawodników - Klasy A, B, C 2. Zawodników - juniorów
3. Zawodników - młodzików
-

15 zł
8 zł
2 zł
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IV. OPŁATY TRANSFEROWE
Klub zwalniający i klub przyjmujący zawodnika zobowiązane
są wpłacić na konto Śl. ZPN Podokręg Zabrze odpowiednio:
a) klub zwalniający:
 3% od ustalonego między klubami ekwiwalentu netto
za transfer krajowy
 2% od ustalonego między klubami ekwiwalentu netto
za transfer zagraniczny
b) klub pozyskujący:
 2% od ustalonego między stronami ekwiwalentu netto
za transfer krajowy
V. ŻÓŁTE KARTKI
1. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich
lub pucharowych otrzyma upomnienie (żółtą kartkę)
zostanie automatycznie ukarany:

a) po trzecim napomnieniu - kara
pieniężna w wysokości
b) po szóstym napomnieniu - kara
pieniężna w wysokości
c) po dziewiątym napomnieniu kara
pieniężna w wysokości

Klasa A

Klasa B

Klasa C

- 50 zł

- 40 zł

- 30 zł

- 80 zł

- 60 zł

- 50 zł

- 120 zł

- 90 zł

- 80 zł

2. Po otrzymaniu przez zawodnika 3, 6, 9 kartki Klub dokonuje
wpłaty w ustalonej wysokości bezpośrednio na konto organu
prowadzącego rozgrywki.
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VI. OPŁATY REGULAMINOWE
1. Nieczytelne wypełnienie sprawozdania z zawodów
- 90 zł
2. Wystąpienie z wnioskiem o zmianę terminu zawodów - 90 zł
bez 14-dniowego wyprzedzenia
3. Brak na zawodach służby medycznej i środków
doraźnej pomocy
- 100 zł
4. Wystawienie do zawodów zawodnika nieuprawnionego
do gry (gra pod obcym nazwiskiem, sfałszowana
data urodzenia):
a) drużyn seniorów
- 1000 zł
b) drużyn juniorów i trampkarzy
- 500 zł
5.Wystawienie do zawodów zawodnika nieuprawnionego
do gry lub odbywającego karę dyskwalifikacji :
a) Klasa A
- 500 zł
b) Klasa B
- 300 zł
c) Klasa C
- 200 zł
d) Juniorzy i Trampkarze
- 200 zł
6. Brak należytego porządku lub bezpieczeństwa na
stadionie przed, w trakcie lub po zawodach
- 200 zł
7. Nieusprawiedliwione niestawienie się drużyny
na zawody:
a) Klasa A
- 500 zł
b) Klasa B
- 300 zł
c) Klasa C
- 200 zł
d) Juniorzy i Trampkarze
- 200 zł
8. Samowolne zejście drużyny z boiska w czasie zawodów:
a) Klasa A
- 800 zł
b) Klasa B
- 500 zł
c) Klasa C
- 300 zł
d) Juniorzy i Trampkarze
- 300 zł
9. Wycofanie drużyny z rozgrywek w trakcie sezonu:
a) Klasa A
- 600 zł
b) Klasa B
- 400 zł
c) Klasa C
- 200 zł
d) Juniorzy i Trampkarze
- 100 zł
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10. Kaucja za protest:
a) Klasa A
b) Klasa B
c) Klasa C
d) Juniorzy i Trampkarze
11. Kaucja za odwołanie się od decyzji I instancji
w Śl. ZPN w Katowicach:
a) od orzeczeń dyscyplinarnych
b) od orzeczeń innych organów
c) dla kibiców
(art.145 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN)
12. Niedopełnienie obowiązku właściwego przygotowania
boiska, z winy którego zawody się nie odbyły:
a) wszystkie klasy
13. Naruszenie przez klub obowiązku prowadzenia zespołu
przez trenera lub instruktora nie posiadającego ważnej
licencji:
a) w przypadku klubu Klasy A:
 pierwszy mecz
 drugi mecz
b) w przypadku klubów niższych klas rozgrywkowych:
 pierwszy mecz
 drugi mecz
14. Przebywanie na ławce rezerwowej osoby na którą
nałożono karę dyscyplinarną ( pauzuje za żółte
lub czerwoną kartkę):
a) Klasa A
b) Klasa B
c) Klasa C
d) Juniorzy i Trampkarze

-

200 zł
200 zł
200 zł
100 zł

- 150 zł
- 300 zł
- 200 zł

- 300 zł

- 250 zł
- 500 zł
- 125 zł
- 250 zł

-

300 zł
200 zł
100 zł
100 zł
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VII. OPŁATY DODATKOWE
1. Niesportowe zachowanie działaczy, trenerów,
- 200 zł
przedstawicieli klubów na zawodach wobec sędziego
wywołujące zakłócenia podczas zawodów lub po zawodach
2. Otrzymanie przez co najmniej 5 zawodników jednej drużyny
wykluczenia lub ostrzeżenia w jednym meczu:
a) pierwszy mecz
- upomnienie
b) drugi i kolejne mecze
- 100 zł
( art.57 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN)
3. Inne nie wymienione przewinienia, naruszenia
- 500 zł
regulaminu rozgrywek, przepisów dyscyplinarnych
PZPN dla wszystkich klas rozgrywkowych.

Sekretarz
Śl. ZPN Podokręg Zabrze
(-) Józef Poloczek

Prezes
Śl. ZPN Podokręgu Zabrze
(-) Jarosław Bryś

