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Załącznik do Uchwały Zarządu Śl. ZPN
Nr 68/20/Z z dnia 07.07.2020 r.

Regulamin Ligi Juniorów Młodszych B2 w sezonie 2020/2021
1. W rozgrywkach o mistrzostwo Ligi Juniorów Młodszych B2 bierze udział 10 drużyn.
2. Mecze odbywają się w systemie czterorundowym (wszystkie zespoły zagrają ze sobą
4 razy – 2 jesienią i 2 wiosną).
3. Zwycięzca ligi B2 otrzyma Puchar Prezesa Śląskiego ZPN.
4. W zawodach mistrzowskich Ligi Juniorów Młodszych B2 mogą brać udział zawodnicy
urodzeni w latach 2005, 2006, 2007 i 2008, z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie
mają ukończonych 13 lat, muszą posiadać zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie
zezwalające na grę w tej grupie juniorów.
5. Uprawnień zawodników dokonuje Referat Rozgrywek Śląskiego ZPN. Rozgrywki
prowadzi Komisja ds. Rozgrywek Śląskiego ZPN.
6. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut gry z obowiązkową przerwą pomiędzy
obiema częściami gry. Czas trwania przerwy nie może przekroczyć 15 minut.
7. Drużyny grają w 11-osobowych składach. Do sprawozdania można wpisać maksymalnie
siedmiu zawodników rezerwowych. W czasie trwania spotkania każda drużyna może
wymienić do siedmiu zawodników (w tym bramkarza) bez prawa ich powrotu do gry.
Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
8. Zawodnik, który w czasie zawodów ligi B2 otrzyma upomnienie żółtą kartką zostanie
automatycznie ukarany według następujących zasad:
1) po czwartym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji;
2) po ósmym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji;
3) po dwunastym napomnieniu żółtą kartką – dwa mecze dyskwalifikacji;
4) przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką (szesnastym,
dwudziestym itd.) – dwa mecze dyskwalifikacji.
9. Stosuje się kary 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za
obraźliwe.
10. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej
o zalecanych wymiarach 90-105 m x 60-68 m.
11. Obsady sędziowskiej dokonuje Kolegium Sędziów Śl. ZPN. Mecze sędziuje 3 sędziów
związkowych.
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