
Uchwała Nr 16/KdsN/22 
Komisji ds. Nagłych Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

z dnia 11.08.2022 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo III ligi 
grupy 3 w piłce nożnej kobiet na sezon 2022/2023 

 
Na podstawie § 30 ust. 5 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Komisja ds. Nagłych 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej postanawia: 
 

§ 1 
Zatwierdzić Regulamin rozgrywek o mistrzostwo III ligi grupy 3 w piłce nożnej kobiet na 
sezon 2022/2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Śl. ZPN i Komisji Rozgrywek Śl. ZPN. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

        Prezes 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

 
 
   Henryk Kula   
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Załącznik do Uchwały KdsN Śl. ZPN nr 16/KdsN/22 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO III LIGI GRUPY 3 

W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET NA SEZON 2022/2023 

 

§ 1 

1. W sezonie 2022/2023 rozgrywki o mistrzostwo III ligi grupy 3 w piłce nożnej kobiet 

prowadzi Śląski Związek Piłki Nożnej z upoważnienia Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

2. Rozgrywki prowadzone są w grupie liczącej maksymalnie 12 drużyn, w skład której 

wchodzą zespoły z Dolnośląskiego ZPN, Lubuskiego ZPN, Opolskiego ZPN 

i Śląskiego ZPN. 

 

§ 2 

Celem rozgrywek o mistrzostwo III ligi kobiet jest wyłonienie najlepszych zespołów oraz 

ustalenie kolejności drużyn do awansu do II ligi. 

 

§ 3 

Zawody o mistrzostwo III ligi kobiet rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry, zgodnie 

z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN. 

 

§ 4 

Drużyny biorące udział w zawodach o mistrzostwo III ligi kobiet uprawnione są do wymiany 

siedmiu zawodniczek przez cały czas trwania gry. Każda wymiana zawodniczki może nastąpić 

tylko jeden raz w ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany. 

 

§ 5 

1. W rozgrywkach o mistrzostwo III ligi kobiet, pod rygorem utraty punktów walkowerem 

oraz innych konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodniczki 

potwierdzone przez właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnione 

przez organ prowadzący rozgrywki w systemie Extranet. 

2. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodniczek do gry następuje wyłącznie za 

pośrednictwem systemu Extranet. 

3. Wystąpienie o uprawnienie zawodniczek do gry przekazane w inny sposób niż za 

pośrednictwem systemu Extranet nie będzie rozpatrywane. 

4. W zawodach o mistrzostwo III ligi kobiet mogą uczestniczyć zawodniczki, które ukończyły 

minimum 16 lat. 

5. Organ prowadzący dane rozgrywki może uprawnić do gry w zespole seniorek zawodniczkę, 

która ukończyła 15. rok życia, ale nie ukończyła 16. roku życia po spełnieniu wszystkich 

poniższych warunków: 

a) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów 

prawnych; 

b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-

lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału 

zawodniczki w rozgrywkach seniorek; 

6. Organ prowadzący dane rozgrywki może uprawnić do gry w zespole seniorek zawodniczkę, 

która ukończyła 14. rok życia, ale nie ukończyła 15. roku życia po spełnieniu wszystkich 

poniższych warunków: 

a) rozegraniu przez zawodnika przynajmniej jednego meczu reprezentacji Polski dowolnej 

kategorii wiekowej; 
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b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii Komisji Technicznej PZPN 

w zakresie udziału zawodnika w rozgrywkach seniorek; 

c) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów 

prawnych; 

d) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-

lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału 

zawodniczki w rozgrywkach seniorek. 

7. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz 

za ewidencję żółtych i czerwonych kartek. 

 

§ 6 

1. Rozgrywki prowadzone są systemem jesień – wiosna. 

2. Zawody rozgrywane są systemem mecz i rewanż. 

 

§ 7 

1. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego 

wyniku: 

- 3 punkty za zwycięstwo, 

- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

- 0 punktów za spotkanie przegrane. 

2. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. 

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym 

miejscu decydują: 

1) Przy dwóch zespołach: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

c) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach w danym 

sezonie, 

d) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach w danym 

sezonie, 

e) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w danym sezonie, 

f) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w danym 

sezonie. 

2) Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1) 

wyłącznie między zainteresowanymi drużynami. 

3) Postanowienia ust. 3 pkt 1) lit. a-b mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji rozegrania 

wszystkich zaplanowanych meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

3. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która 

nastąpi po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową 

przyjmuje się tabelę po ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle 

mecze tej i poprzednich kolejek, które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje 

się za nierozegrane bez przyznawania punktów. 

4. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która 

nastąpi po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas 

rozegranych meczów będą anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie 

ustalona. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie 

przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Wojewódzkich Związków Piłki 
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Nożnej z tytułu poniesionych wydatków związanych z udziałem we wcześniej 

zakończonych lub anulowanych rozgrywkach. 

 

§ 8 

1. Zespół, który zajmie 1. miejsce w sezonie 2022/2023 uzyska awans do rozgrywek II ligi 

kobiet w następnym sezonie. 

2. Do IV ligi spadną zespoły z miejsc 10-12. Liczba drużyn objętych spadkiem może się 

zwiększyć w zależności od liczby drużyn spadających z II ligi (dotyczy klubów 

przynależących terytorialnie do III ligi grupy 3) lub wyższych klas rozgrywkowych. 

3. Awans do III ligi uzyskają 4 drużyny - po 1 z każdej IV ligi z Dolnośląskiego, Lubuskiego, 

Opolskiego i Śląskiego ZPN. 

 

§ 9 

1. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich III ligi 

kobiet zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie pozbawiona prawa udziału w następnej 

edycji rozgrywek. 

2. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań z własnej 

winy, zostaje automatycznie zdegradowana do IV ligi kobiet lub pozbawiona prawa udziału 

w następnej edycji rozgrywek III ligi kobiet (w przypadku braku prowadzenia rozgrywek 

IV ligi kobiet w danym WZPN) . 

3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco: 

a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań w sezonie, anuluje się wyniki 

dotychczasowych spotkań tej drużyny, 

b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań w sezonie, zalicza się do punktacji 

wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach 

przyznaje się walkowery dla przeciwników. 

4. Drużyna, która nie stawi się do zawodów o mistrzostwo III ligi kobiet otrzyma karę 

finansową w wysokości określonej w Tabeli opłat związanych z uczestnictwem klubów 

w rozgrywkach Piłki Nożnej Kobiet obowiązujących w Śląskim Związku Piłki Nożnej od 

01.07.2020 r. 

 

§ 10 

1. Zawodniczki są zobowiązane do spełnienia wymogów w zakresie opieki zdrowotnej na 

zasadach określonych w § 23 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN 

w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Fakt złożenia w klubie przez zawodniczki 

orzeczeń lekarskich lub oświadczeń o stanie zdrowia, potwierdza pisemnie przed każdymi 

zawodami trener lub kierownik drużyny. 

2. Zawodniczki do 18. roku życia mogą grać w zespole seniorek tylko na podstawie zgody 

rodzica (lub opiekuna prawnego) zamieszczonej na karcie amatora lub w kontrakcie. 

3. Do udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do protokołu 

z zawodów. 

4. Jeżeli drużyna rozpocznie grę z mniejszą liczbą zawodniczek niż 11, jednak nie mniejszą 

niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodniczek jedynie zawodniczkami, 

które są wpisane do składu w protokole z zawodów. 

5. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej udział w 

zawodach, zawodniczka jest zobowiązana na żądanie sędziego, przedstawić ważny 

dokument tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed 

zawodami, w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 
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6. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje 

wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po 

zakończeniu zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów. 

7. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów 

w systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji 

rozgrywania kolejek ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia 

jest zobowiązany wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie 

Extranet niezwłocznie po zakończeniu spotkania. 

 

§ 11 

W przypadku zmiany nazwiska zawodniczki, klub zobowiązany jest powiadomić o powyższym 

macierzysty ZPN celem dokonania zmiany w Systemie Extranet oraz ZPN prowadzący 

rozgrywki. 

 

§ 12 

Zawody o mistrzostwo III ligi kobiet mogą być rozgrywane na stadionach uznanych za 

odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej. Weryfikację stadionów 

przeprowadzają właściwe związki piłki nożnej przed rozpoczęciem nowego sezonu. Zawody 

III ligi kobiet mogą odbywać się na stadionach zweryfikowanych dla minimum klasy A 

z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref technicznych i wyposażenia w nosze (i dwóch 

„noszowych”) na czas trwania zawodów. Mogą to być również zweryfikowane boiska 

o sztucznej nawierzchni. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier 

mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy, którego zawody nie doszły 

do skutku, ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi 

wszystkie koszty związane z przyjazdem na nieodbyte zawody. 

 

§ 13 

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na 

pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. 

2. Gospodarze zawodów obowiązani są powiadomić za pośrednictwem systemu Extranet 

przeciwnika oraz ZPN prowadzący rozgrywki danej grupy o miejscu i godzinie meczu co 

najmniej 14 dni przed terminem zawodów. 

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

meczem, klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 100 zł na 

konto organu prowadzącego rozgrywki. 

 

§ 14 

1. Mecze III ligi kobiet muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 

2. Ustala się, że mecze III ligi kobiet będą odbywać się w weekendy, przy czym dzień 

i godzinę rozpoczęcia spotkania ustala gospodarz, z zastrzeżeniem ust. 4. W razie 

konieczności mecze mogą odbywać się w dni powszednie. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek klubu, a po pisemnej (lub w systemie Extranet) 

akceptacji przez przeciwnika, Śląski ZPN może ustalić termin rozegrania meczu na inny 

dzień tygodnia lub inny termin. 

4. Zawody III ligi kobiet mogą rozpoczynać się w weekendy bez zgody przeciwnika 

najwcześniej o godz. 13:00. 

5. Ostatnia kolejka rozgrywek musi być obligatoryjnie rozegrana zgodnie z terminarzem, przy 

czym za zgodą obu klubów mecz może być rozegrany w terminie wcześniejszym. 
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§ 15 

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek Śląskiego ZPN, 

jako I instancji. Protesty do I instancji należy składać w terminie do 48 godzin po 

zakończeniu zawodów. 

2. Do protestu należy załączyć dowód wpłaty kaucji protestowej w wysokości 100 zł. 

W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

3. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Komisji ds. Rozgrywek 

i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz 

z uzasadnieniem. 

4. Protesty niepotwierdzone dowodem wpłaty kaucji protestowej nie będą rozpatrywane. 

 

§ 16 

Rozgrywki o mistrzostwo III ligi kobiet prowadzą właściwe organy danego WZPN, a sędziów 

do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów właściwego WZPN. 

 

§ 17 

W razie nieprzybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego 

sędziego – obowiązują zasady zawarte w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

§ 18 

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodniczek, trenerów, działaczy i kibiców, 

stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

2. Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich III ligi kobiet otrzyma ostrzeżenie 

(żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarana według następujących zasad: 

- przy trzecim ostrzeżeniu - karą pieniężną w wysokości 30 zł, 

- przy czwartym ostrzeżeniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

- przy szóstym ostrzeżeniu - karą pieniężną w wysokości 50 zł, 

- przy ósmym ostrzeżeniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

- przy dziewiątym ostrzeżeniu - karą pieniężną w wysokości 80 zł, 

- przy dwunastym ostrzeżeniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 

- przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - karą 

dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów. 

3. Zawodniczka nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy 

dyskwalifikacji. 

4. Kary pieniężne wymienione w ust. 1 i 2 należy uiszczać na konto Śląskiego Związku Piłki 

Nożnej - 97 1020 2313 0000 3502 0119 9827. 

5. Otrzymanie przez co najmniej 5 zawodniczek jednej drużyny napomnienia lub wykluczenia 

w jednym meczu podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł. 


