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§ 1 

 
 Rozgrywki o mistrzostwo ligi „Wielkopolskiej Ligi Oldbojów” prowadzi Wielkopolski 
Związek Piłki Nożnej w Poznaniu w oparciu o dobrowolne uczestnictwo zainteresowanych 
klubów. 
 

§ 2 
 
 Celem rozgrywek jest wyłonienie „Mistrza Wielkopolski Oldbojów 2018/2019”. 
Zwycięzca rozgrywek otrzymuje na własność puchar ufundowany przez Prezesa 
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. 
 

§ 3 
 
 Czas trwania rozgrywek: jesień 2018 – wiosna 2019. Rozgrywki prowadzone będą 
w grupach systemem turniejowym. Każda drużyna ma obowiązek być gospodarzem 
minimum jednego turnieju w czasie rundy jesiennej oraz minimum jednego turnieju w 
czasie rundy wiosennej.  
 

§ 4 
 
 W rozgrywkach uczestniczyć będą zawodnicy w wieku 35 lat i starsi. Obowiązujący 
rok urodzenia: 1983 i starszy. Zawodnicy nie mogą być uprawnieni do gry w innych ligach 
prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej (udział w rozgrywkach o Puchar 
Polski w barwach innej niezrzeszonej drużyny jest dozwolony)  
 

§ 5 
 

Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek muszą wcześniej poddać się badaniom 
lekarskim i uzyskać zgodę na udział w tych rozgrywkach. Informację o powyższym kluby 
umieszczą na listach zawodników uprawnionych do gry. Lista ta może być w trakcie 
rozgrywek uzupełniona nowymi zawodnikami z tym, że zawodnik uprawniony do gry w 
danym klubie nie może w tej samej edycji rozgrywek uczestniczyć w grze w barwach 
innego zespołu. Podpis zawodnika na liście zgłoszeniowej jest równoznaczny z jego 
oświadczeniem o posiadaniu ważnych badań lekarskich. 
Lista winna zawierać następujące dane: 

 Lp; 
 Nazwisko i imię (alfabetycznie); 
 Data urodzenia; 
 Podpis zawodnika; 

 
§ 6 

 
 Przed zawodami kierownik drużyny zobowiązany jest na żądanie sędziego lub 
drużyny przeciwnej przedłożyć do wglądu: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy 
zawodników uczestniczących w grze celem sprawdzenia tożsamości. (Procedura zgodna z 
Regulaminem Rozgrywek IV Ligi, Klas niższych oraz Klas młodzieżowych na sezon 
2018/2019) 
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§ 7 

 
 Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków kluby zabezpieczają 
we własnym zakresie. 
 

§ 8 
 
 Mecze odbywać się będą na połowie pełnowymiarowego boiska (bramki o 
wymiarach 5 m x 2 m ustawione na liniach bocznych). Mecze odbywać się będą w 
przedziale czasowym: 

 1 x 35 minut przy 3 zespołach w grupie; 
 1 x 25 minut przy 4 zespołach w grupie; 
 1 x 20 minut przy 5 zespołach w grupie  

W meczu uczestniczy 8 zawodników, w tym bramkarz, czasie meczu dozwolona jest 
dowolna ilość zmian zawodników (zmiany hokejowe). Sprawozdanie z zawodów 
gospodarz zawodów powinien dostarczyć w ciągu 48 godzin do Wielkopolskiego ZPN w 
Poznaniu (Fax, e-mail, list). 
 

§ 9 
 

Drużyny uczestniczą w rozgrywkach na koszt własny. Gospodarz zawodów 
pokrywa koszty opłat sędziów oraz opieki medycznej, którą musi bezwarunkowo 
zapewnić w czasie trwania zawodów. Zawody prowadzić będą sędziowie związkowi.  
Wysokość ryczałtu sędziowskiego ustalono na 120 netto zł.  
Wpisowe do rozgrywek ligi „Old Boys” wynosi 100, - zł. 
 

§ 10 
 
 W czasie trwania zawodów sędzia zawodów może ukarać zawodników 
naruszających przepisy gry (Regulamin Dyscypliny PZPN) czasowym wykluczeniem z gry 
(3, 5 i 10 min.). Przy rażącym naruszeniu przepisów zawodnik może być wykluczony 
(czerwona kartka) do końca zawodów. Taki przypadek wymaga dokładnego opisu w 
sprawozdaniu sędziowskim. 
 

§ 11 
 
Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg następujących zasad: 

1. Największa ilość zdobytych punktów w edycji rozgrywek (za zwycięstwo 3 pkt., 
remis 1 pkt., przegrana 0 pkt.) 

2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o 
zajętym miejscu decydują: 

a. przy dwóch zespołach kolejno: 
i. ilość zdobytych punktów między tymi drużynami w dwóch 

spotkaniach, 
ii. przy równej ilości punktów – korzystniejsza różnica między 

zdobytymi, a utraconymi bramkami w dwóch meczach, 
iii. przy dalszej równości – korzystniejsza różnica, a następnie stosunek 

bramek we wszystkich meczach edycji rozgrywek. 
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b. przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową tabelę 
pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami 
kierując się kolejno zasadami podanymi w pkt. 2 lit. a. 

3. Zespół, który trzykrotnie nie stawi się na zawody bez usprawiedliwienia zostanie 
wycofany z rozgrywek. Po rozegraniu spotkań mniej niż 50% wyniki będą anulowane. 
 

§ 12 
 

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Wydziałowi Gier i Ewidencji 
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Odwołania od decyzji WGiE należy kierować do 
Związkowej Komisji Odwoławczej Wlkp. ZPN. We wszystkich sprawach dotyczących 
powyższych rozgrywek, a nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie 
przepisy gry w piłkę nożną, inne przepisy prawa oraz Regulamin Rozgrywek Seniorów IV 
Ligi, Klas Niższych oraz Klas Młodzieżowych na sezon 2018/2019. 
 


