Wydział Gier oraz Wydział Szkolenia Śl.ZPN Podokręg Katowice poniżej podają prowadzone
rozgrywki wraz z rocznikami dopuszczonymi do gry w danych klasach rozgrywkowych na sezon
2018/2019:
 KLASA „A”
 KLASA „B”
Zgodnie z unifikacją rozgrywek młodzieżowych w zawodach mistrzowskich mogą brać udział
zawodnicy urodzeni w latach:
 LIGA JUNIORÓW STARSZYCH A1 (rocznik 2000):
Zawodnicy z roczników 2000 i 2001; rocznik 2002 – za zgodą*.
 LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH B1 (rocznik 2002):
Zawodnicy z roczników 2002 i 2003; rocznik 2004 – za zgodą*.
 LIGA TRAMPKARZY STARSZYCH C1 2004 :
Zawodnicy z roczników 2004 i 2005; rocznik 2006 – za zgodą*.
 LIGA TRAMPKARZY MŁODSZYCH C2 2005:
Zawodnicy z roczników 2005 i 2006; rocznik 2007 – za zgodą*.
 LIGA MŁODZIKÓW STARSZYCH D1 2006:
Zawodnicy z roczników 2006 i 2007; rocznik 2008 – za zgodą.
Dziewczęta z roczników 2005 – 2007 oraz rocznik 2008 – za zgodą*.
 LIGA MŁODZIKÓW MŁODSZYCH D2 2007:
Zawodnicy z roczników 2007 i 2008; rocznik 2009 – za zgodą*.
Dziewczęta z roczników 2006 – 2008 oraz rocznik 2009 – za zgodą*.
 LIGA ORLIKÓW STARSZYCH E1 2008:
Zawodnicy z roczników 2008 i 2009; rocznik 2010 – za zgodą*.
Dziewczęta z roczników 2007 – 2009 oraz rocznik 2010 – za zgodą*.
 LIGA ORLIKÓW MŁODSZYCH E2 2009:
Zawodnicy z roczników 2009 i 2010; rocznik 2011 – za zgodą*.
Dziewczęta z roczników 2008 – 2010 oraz rocznik 2011 – za zgodą*.
 LIGA ŻAKÓW 2010 F1:
Zawodnicy z roczników 2010 i 2011; rocznik 2012 – za zgodą*.
 LIGA ŻAKÓW 2011 F2:
Zawodnicy z roczników 2011 i młodsi
* Celem uprawnienia zawodnika młodszego (dla którego wymagana jest zgoda) w wyższej
kategorii wiekowej należy przedstawić oświadczenie o zdeponowaniu w Klubie
dokumentacji (druk dostępny na stronie internetowej) oraz przechowywać w Klubie
następujące dokumenty: karty zdrowia sportowca podpisane przez uprawnionego lekarza,
zgody rodziców oraz pisemne opinie trenerów kierujących zawodników do wyższej
kategorii wiekowej.
Oświadczenie obowiązuje przez cały sezon 2018/2019 i dotyczy wszystkich klas
rozgrywkowych Klubu – składamy więc jedno oświadczenie na cały sezon, dokumentację
w Klubie przechowujemy zaś dla każdego zawodnika „młodszego” wymagającego zgody
na grę w wyższej kategorii wiekowej.
Klub bierze pełną odpowiedzialność za dokonywane uprawnienia.

Wydział Gier Śl.ZPN Podokręg Katowice przypomina, że Klub występujący o uprawnienie
zawodnika do rozgrywek we wszystkich klasach rozgrywkowych w sezonie 2018/2019
zobowiązany jest złożyć :
 Zawodnicy potwierdzeni w klubie – będący w ewidencji systemu Ekstranet :
* wniosek o uprawnienie w danej klasie rozgrywkowej wygenerowany w systemie Extranet.
 Pozostali zawodnicy:
1. Zmiana przynależności klubowej - transfer (w oknach transferowych):
* umowa transferowa oraz zwolnienie zawodnika z Klubu
2. 1. Zawodnik wolny (zawodnik, którego nie łączy z klubem żadna umowa i który w
okresie ostatnich 12 miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach
piłkarskich):
* oświadczenie zawodnika – prawidłowo wypełnione.
2.2. W przypadku, gdy zawodnik nie ma 12 – miesięcznej przerwy w rozgrywkach,
ale nie podpisał na bieżący sezon deklaracji gry amatora (nie wiąże go z Klubem
„Odstępującym” żadna umowa) ma prawo przejścia jako wolny zawodnik
(do 28 lutego dla zawodników posiadających status zawodnika wolnego do czasu
zakończenia letniego okna transferowego tj. do 31 sierpnia oraz do 31 marca dla
zawodników posiadających status zawodnika wolnego do czasu zakończenia
zimowego okna transferowego tj. do ostatniego dnia lutego):
* zwolnienie zawodnika z Klubu oraz zrzeczenie się ekwiwalentu za wyszkolenie
zawodnika przez Klub „Odstępujący” (dla zawodników do 28 r.ż.)
Powyższe dokumenty należy załączać do wniosków transferowych
wygenerowanych przez Klub w systemie Extranet.
W momencie, kiedy zawodnik zostanie potwierdzony do Klubu Pozyskującego należy
wystosować wniosek o uprawnienie do konkretnej klasy rozgrywkowej z modułu klubowego
systemu Extranet.
Przypominamy, że zawodnik musi być uprawniony osobno do każdej klasy rozgrywkowej,
w której będzie występował.
3. Nowy zawodnik:
- należy wypełnić formularz rejestracyjny – nowy zawodnik – w module klubowym
systemu Extranet, następnie go wydrukować oraz uzupełnić podpisami i pieczęciami
klubowymi (przypominamy, że w przypadku zawodnika niepełnoletniego, oprócz
podpisu zawodnika wymagane są również podpisy przedstawicieli ustawowych).
Prawidłowo wypełniony dokument należy dostarczyć do biura lub przesłać skan na
adres e-mail Podokręgu, celem potwierdzenia zawodnika przez pracownika biura w
systemie Extranet. Po potwierdzeniu należy postępować jak wyżej – wniosek o
uprawnienie w systemie Extranet.
Jednocześnie przypominamy o obowiązku przechowywania w Klubie podpisanych na bieżący
sezon deklaracji gry amatora zawodników oraz kart zdrowia sportowców.
Przed pierwszym uprawnieniem należy dostarczyć do biura (osobiście lub drogą mailową)
oświadczenie o zdeponowaniu deklaracji gry amatora i kart zdrowia sportowca na sezon
2018/2019 w Klubie. Dokument winien być podpisany przez Prezesa lub V-ce Prezesa. W
przypadku, gdy Klub nie dostarczy oświadczenia niemożliwe będzie dokonanie uprawnień.
Informujemy, iż oświadczenie będzie obowiązywało przez cały sezon 2018/2019 dla
wszystkich klas rozgrywkowych, w których Klub bierze udział.

