
Jarosław, 26.06.2015r. 
 
 

Komunikat Nr 1/OZPN Jarosław 
w sprawie organizacji rozgrywek piłki nożnej 

w sezonie 2015/2016 prowadzonych przez  
Okr ęgowy Związek Piłki Nożnej  

 w Jarosławiu 
 
 

I. Okręgowy ZPN w Jarosławiu informuje, że w sezonie 2015/2016 prowadził będzie 
rozgrywki w następujących klasach rozgrywkowych: 
1. Seniorzy: 
Klasa Okręgowa – 16 drużyn, termin rozpoczęcia 08/09.08.2015r. 
Klasa „A” – grupy I, II, III, IV (2x16 drużyn i 2x14 drużyn), termin rozpoczęcia 09.08.2015r 
Klasa „B” – 5 grup, termin rozpoczęcia 16.08.2015r oraz 23.08.2015r. 
2. Juniorzy: 
Klasa Okręgowa juniorów starszych – 14 drużyn,  termin rozpoczęcia 22.08.2015r. 
Klasa „A” juniorów starszych i młodszych – termin rozpoczęcia 29.08.2015r. 
3. Trampkarze (starsi i młodsi), młodziki, orliki:  
Termin rozpoczęcia 29.08.2015r. 
  
II. Opłaty. 
1. Składka członkowska:   50,00 zł. 
2. Opłata Licencyjna: przedłużenie licencji 100,00 zł, nowo zgłoszone kluby oraz kluby, 

które uzyskały awans do klasy wyższej 150,00 zł. Druki licencyjne można pobrać 
ze strony www.ozpnjaroslaw.pl w zakładce licencje klubowe.  

 
3. Wpisowe: 
Kl. „O” - 800,00 zł 
Kl. „A” - 700.00 zł 
Kl. „B” - 500,00 zł 
 
4. Transfery zawodników: 
Zmiana przynależności Klubowej zawodników może być dokonywana w dwóch okresach 
transferowych od 01 lipca 2015r. do 31 sierpnia 2015r. i od 01 lutego 2016 do rozpoczęcia 
rozgrywek w danej Klasie rozgrywkowej.  
 
III. Grupy wiekowe juniorów, trampkarzy, orlików: 

- juniorzy starsi rocznik 1997 i młodsi, 

- juniorzy młodsi rocznik 1999 i młodsi, 

- juniorzy młodsi B rocznik 2000 i młodsi 

- trampkarze starsi rocznik 2001 i młodsi, 

- trampkarze młodsi rocznik 2002 i młodsi, 

- młodzik starszy rocznik 2003 i młodsi, 

- młodzik młodszy rocznik 2004 i młodsi, 



 
 
Rejestracja zawodników odbywać się będzie w następujących terminach: 
Kl. „O”, „A”, seniorów od 27.07.2015r.   
Kl. „B” seniorów i drużyny młodzieżowe od 10.08.2015r. 
Prosimy przestrzegać terminów rejestracji, które będą przesłane do Klubów. Kluby, które 
przyjdą nie w swoim terminie będą obsłużone po zakończeniu rejestracji danej ligi/klasy.  
 
Rejestracja odbywać się będzie w biurze Okręgowego ZPN w  Jarosławiu 
ul. Pruchnicka 2 – telefon (16) 621 56 81 w godz. 8:00 – 16:00. 
 Do rejestracji potrzebne będą następujące dokumenty: 

- karta zawodnika (w przypadku zawodnika, który po raz pierwszy będzie zgłaszany - druk 
extranet) z aktualnym zdjęciem i prawidłowym numerem pesel, 

- lista zgłoszeń wypisana alfabetycznie (do każdej klasy rozgrywkowej oddzielna lista; 
zawodnik uczestniczący w rozgrywkach w kilku klasach musi być zgłoszony na każdej 
liście). 

 
IV. Sprawy różne: 

- udział w Pucharze Polski na szczeblu Okręgu obowiązuje do Kl. „O” włącznie, 
kluby klas niższych (A i B) mogą dobrowolnie zgłosić się do rozgrywek o PP do dnia 
20.07.2015r, 

- zwracamy się z prośbą do klubów uczestniczących w rozgrywkach klasy „B” i kluby 
posiadające drużyny młodzieżowe o potwierdzenie przystąpienia do rozgrywek na sezon 
2015/2016 do dnia 20.07.2015r., 

- celem sprawnej korespondencji między klubami prosi się o zaktualizowanie adresów 
klubów. 

 
UWAGA!  
I. Kluby Kl. „O” seniorzy i Kl. „A” seniorzy muszą posiadać w sezonie 2015/2016 drużyny 
młodzieżowe zgodnie z wymogami przyznanej licencji w ilości: 
1. Klasa „O” – 1 
2. Klasa „A” – 1 
 

W sezonie 2015/2016 drużyny seniorów i młodzieżowe biorące udział 
w rozgrywkach mają obowiązek posiadać trenera-instruktora z uprawnieniami 
i licencją nadaną przez Podkarpacki ZPN. Nieobecność trenera na zawodach lub 
brak licencji będzie skutkować karami regulaminowymi.   

 
 
 

 
Regulamin Rozgrywek prowadzonych przez Okręgowy ZPN w Jarosławiu zostanie przesłany 
klubom przed rozpoczęciem rozgrywek. 
 
 


