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Dotyczy: zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN
Komisja Dyscypliny pragnie poinformować o kilku zmianach w Regulaminie
Dyscyplinarnym .
Artykuł 24 Napomnienie i wykluczenie. Kara wychowawcza.
§2 Zawodnicy biorący udział w zawodach drużyn młodzieżowych mogą zostać
ukarani karą wychowawczą, na zasadach określonych w Przepisach Gry oraz
Unifikacji Rozgrywek Młodzieżowych PZPN./patrz załącznik nr 1/

Artykuł 25 Zakaz przebywania w szatniach i/lub strefach zastrzeżonych dla
zawodników i osób funkcyjnych.
Kara zakazu przebywania w szatniach i/lub strefach zastrzeżonych dla
zawodników i osób funkcyjnych na ławce rezerwowych pozbawia ukaranego
prawa do wstępu do szatni zespołu i/lub bezpośredniego pola gry, a w
szczególności prawa do zajmowania miejsca w strefie technicznej.
Artykuł 28 Walkower
§2 W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli
walkower – utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem
zdobytych bramek drużyny ukaranej.
Artykuł 62 Usunięcie z ławki rezerwowych.
§1 Jeżeli osoba inna niż zawodnik, która jest uprawniona do przebywania na
ławce rezerwowych w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego
w wyniku otrzymania dwóch napomnień (żółtych kartek) zostanie
automatycznie ukarana karą dyskwalifikacji w wymiarze 1meczu.
§2 Jeżeli osoba inna niż zawodnik, która jest uprawniona do przebywania na
ławce rezerwowych w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego
w wyniku otrzymania samoistnej czerwonej kartki , z zastrzeżeniem §3
niniejszego artykułu zostanie automatycznie ukarana karą dyskwalifikacji w
.00wymiarze 2 meczów.

§3 Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku naruszenia
nietykalności cielesnej, znieważenia, zniesławienia lub innego, wysoce
niesportowego zachowania osobie tej wymierza się karę dyskwalifikacji w
wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.
§4 W stosunku do osób innych niż zawodnik nie stosuje się przepisów o
automatycznej karze dyskwalifikacji za kolejne napomnienia (żółte kartki) w
czasie meczów mistrzowskich i pucharowych, o których mowa w aet.58 – 60.
§5 Wymierzając karę dyskwalifikacji organ dyscyplinarny może nałożyć na
osobę, o której mowa w § 1 – 3, karę dodatkową – karę pieniężną nie wyższą
niż 5.000zł
§6 Do czasu orzeczenia kary dyscyplinarnej osoba inna niż zawodnik,
uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, którą
sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki nie może
przebywać w strefie przylegającej do boiska oraz brać udziału w rozgrywkach,
w których została wykluczona w jakimkolwiek charakterze, a w przypadku o
którym mowa w §3 również w innych rozgrywkach.
§7 Do osób innych niż zawodnik, uprawnionych do przebywania na ławce
rezerwowych w trakcie zawodów art.20,21 oraz 48 stosuje się odpowiednio.
Artykuł 63 Zasady szczególne, dotyczące kar za przewinienia związane z grą.
§1 Zawodnik ukarany karą pieniężną na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie do czasu jej zapłaty nie może uczestniczyć w rozgrywkach, w
których dotyczy orzeczona kara, a pozostałe osoby fizyczne ukarane karą
finansową na zasadach określonych w niniejszym rozdziale do czasu jej
zapłaty nie mogą przebywać w strefie przylegającej do boiska oraz
uczestniczyć w rozgrywkach, w których dotyczy orzeczona kara.
Artykuł 69 Używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
Za używanie w zawiązku z zawodami piłkarskimi słów wulgarnych lub
uznanych powszechnie za obraźliwe wymierza się karę upomnienia, nagany lub
karę pieniężną.
Artykuł 70 Podważanie decyzji sędziowskich.
Za podważanie decyzji sędziowskich lub kompetencji sędziów przez
zawodników, trenerów, członków sztabu medycznego lub działaczy, wymierza
się karę upomnienie, nagany lub karę pieniężną.

