UPRAWNIENIE ZAWODNIKA DO WYŻSZEJ KATEGORII – LIGI - KLASY ROZGRYWKOWEJ
W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2013/2014

I .WNIOSEK

------------------------------------------------------(pieczątka klubu sportowego)

Zgłaszam wniosek, aby zawodnik…………………………...…………………………………………………………….……………………..Klubu Sportowego
………………………………………………………..…………..ur. …………………………….……….nr zgł. ……………...………………..przenieść do kat.
i uprawnić do klasy/ligi* ………………………..……………………….……….………………..od dnia ………………………….………………………..
UZASADNIENIE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
WNIOSEK ZGŁASZA:
1/ Szkoleniowiec/trener
2/ Przedstawiciel klubu
……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko – data – podpis)

(imię i nazwisko – data – podpis)

II. WYRAŻENIE ZGODY
Wyrażamy zgodę na treningi i mecze w/wymienionego w wyższej kat. wiekowej wykazanej w poz. 1
Inne warunki…………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………..….……
Imię i nazwisko obu rodziców/opiekunów/ wraz z podpisami:
1/ ……………………………………………………………………………2/…………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko ojca zawodnika* - opiekun zawodnika*)

(imię i nazwisko matki zawodnika* - opiekun zawodnika*)

ZAWODNIK - WYRAŻAM ZGODĘ
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
(imię i nazwisko – data – podpis)

III. OPIS – ZAŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEJ PRZYCHODNI SPORTOWEJ/ lekarza uprawnionego

------------------------------------------------------(pieczątka przychodni sportowej)

Opis - Zaświadczenie właściwej Przychodni Sportowej /lekarza uprawnionego

Zawodnik………………………………………………………………..………………………….………..ur. ………………………………………………….……….
kategorii wiekowej………………………………….…….....………………..otrzymuje */ nie otrzymuje*pozwolenia na grę
w wyższej kategorii wiekowej /tj. ………………………..……………….………od dnia…………………….…do dnia……………………..
Decyzję wpisano do zaświadczenia lekarskiego
wymienionego zawodnika
…………………………………………………………………………………….....
(imię i nazwisko – data – podpis i pieczęć lekarza)

IV. OPINIA /Komisji Piłkarstwa Młodzieżowego Związku Piłki Nożnej/
ZPN/OZPN/PPN pozytywnie* negatywnie* opiniuje kandydaturę zawodnika ………………………………………….…………
……………………………………….ur…………………………………………. do gry w wyższej kat. wiekowej tj. ………………………….…………………….

Od dnia ……………………………….……………do dnia ……………………………..………………………..
UZASADNIENIE……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..;…………..……………..…………………………………………………………………………………….....
(pieczęć Związku Piłki Nożnej)(imię i nazwisko – data – podpis i przedstawiciela Związku Piłki Nożnej)

UPRAWNIENIE ZAWODNIKA DO WYŻSZEJ KATEGORII – LIGI – KLASY ROZGRYWKOEJ
W SEZONIE 2013/2014
Lp.

Kategoria wiekowa

Obowiązujący
rocznik

Pełny druk dla rocznika

1.
2.
3.
4.
5.

JUNIOR STARSZY
JUNIOR MŁODSZY
TRAMPKARZ
MŁODZIK
ORLIK

1995/1996
1997/1998
1999/2000
2001/2002
2003 - 2006

1997/1998
1999/2000
2001/2002
2003/2004

Uwaga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

przy systemie rozgrywek TYLKO dla Orlików – można
zgłosić bez wypełnienia druku w przypadku ukończenia
przez zawodnika 7 lat + 1 dzień

Zawodnik, który ukończył 16 rok życia+1 dzień – może uczestniczyć w zawodach seniorskich.
W przypadku zawodnika do lat 15 /dotyczy wyłącznie oficjalnego reprezentanta kraju/
dodatkowe zaświadczenie od lekarza sportowego, a pozwolenie wydaje Wydział Szkolenia PZPN.
Przepis PZPN: zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w zawodach
mistrzowskich w drużynach tego samego klubu w wymiarze łącznym czasu odpowiadającym
jednym zawodom w klasie rozgrywkowej do której został uprawniony /wg. rocznika urodzenia/.
Jeżeli wymieniony zawodnik występował w meczu co najmniej połowę czasu, to przed następnym
meczem musi mieć przerwę 48 godzin /przepis ten nie dotyczy bramkarza/.
Powyższy przepis nie dotyczy zawodnika, który w dniu meczu ukończył 19 rok życia + 1 dzień.
Wydział Gier OZPN Nowy Sącz będzie wnikliwie analizował i kontrolował udział zawodników
w zawodach mistrzowskich w drużynach danego klubu sportowego w zakresie regulaminowego
czasu gry.

