Szanowne Panie i Szanowni Panowie Prezesi, Drodzy Działacze!
Sezon 2019/2020 za pasem, trwają ostatnie przygotowania do
inauguracyjnych pierwszych meczów. To czas przygotowań
zawodników do nowych rozgrywek, ale także wytężonej pracy
działaczy i trenerów by dopiąć kadry swoich zespołów na
przysłowiowy ostatni guzik. Doskonale zdaje sobie sprawę, jak
nietrudno niekiedy w wirze przygotowań przeoczyć ważne sprawy,
dlatego też pragnę poinformować o najważniejszych kwestiach, które
są ważne dla klubowych działaczy.
Pierwszą, kluczową zmianą jest przejęcie prowadzenia rozgrywek przez Podkarpacki Związek Piłki
Nożnej zgodnie z Uchwałą nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie podmiotów upoważnionych do prowadzenia rozgrywek piłkarskich na terenie
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.
Podstawową zmianą wynikającą z powyższej Uchwały jest przejęcie rozgrywek dotychczas
prowadzonych przez OZPN Krosno i OZPN Jarosław przez Wydział Gier Podkarpackiego ZPN.
Podokręgi Piłki Nożnej z racji nieposiadania osobowości prawnej mogą prowadzić rozgrywki w
dalszym ciągu.
Ponadto, zmieniły się również kwestie finansowe. Dotychczasowe opłaty za składkę członkowską,
wpisowe do rozgrywek oraz uprawnienie zawodników zastąpi jedna kwota ryczałtowa zawierająca
wszystkie wyżej wymienione opłaty zróżnicowana w zależności od klasy rozgrywkowej. Bardzo
ważne jest to, że w tej jednej kwocie możemy uprawnić dowolną liczbę zawodników:
IV liga

1300 złotych

Klasa „Okręgowa" 1000 złotych
Klasa A
Klasa B

650 złotych
300 złotych

Kluby uczestniczące jedynie w rozgrywkach młodzieżowych - 12 złotych
Dla przypomnienia poniżej koszt opłat transferowych:
Klasa rozgrywkowa
IV liga
Klasa Okręgowa
Klasa A
Klasa B

Transfer definitywny
Zawodnik wolny
800,400,200,120,-

Transfer czasowy
K-12
400,200,10060,-

Przed nowym sezonem został przyjęty Regulamin Rozgrywek, w którym zostało wprowadzone kilka
istotnych zmian. Są one zaznaczone czerwonym kolorem w przesyłanych razem z niniejszą
informacją Regulaminach. Warto się z nimi zapoznać, by uniknąć niepotrzebnych problemów
związanych ze sprawami rozgrywkowymi.
Wraz ze startem nowego sezonu zmieniły się również przepisy gry, które sędziowie będą stosowali
również na naszych, podkarpackich boiskach. Najważniejsze zmiany tłumaczą nasi najlepsi
sędziowie Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania klubowych trenerów i piłkarzy z tym krótkim wideo,
tak by do minimum ograniczyć konfliktowe sytuacje podczas zawodów.
https://www.youtube.com/watch?v=3_4fPmNr_BM
Nowy sezon to także kolejne miesiące obowiązywania nowego rozporządzenia dotyczącego badań
lekarskich dla sportowców – amatorów.
Problem, który od wielu lat spędzał sen z powiek klubowych działaczy, wreszcie został rozwiązany.
Zgodnie z dotąd obowiązującymi przepisami badania lekarskie powinny być przeprowadzane raz
na sześć miesięcy, a uprawnionymi do orzekania byli wyłącznie lekarze medycyny sportowej. Takie
zapisy sprawiały, że, by uzyskać opinie lekarską w tym zakresie, trzeba było wielokrotnie oczekiwać
w długich kolejkach, dostępność do lekarzy była ograniczona do minimum, a że limity NFZ były
niewielkie, to niekiedy trzeba było wydawać krocie za podbicie „kart zdrowia sportowca”.
Ponad 10-letnie starania Polskiego Związku Piłki Nożnej o pochylenie się nad kwestią badań
lekarskich nie przynosiły efektu. Bezskuteczne rozmowy odbywali wybitni piłkarze i działacze.
Wreszcie, w lipcu minionego roku, Zarząd PZPN-u postanowił powierzyć sprawę mnie.
Decyzja była uzasadniona, bowiem jako Senator RP miałem większe możliwości dotarcia do
odpowiednich, decyzyjnych osób.
Długo analizowałem ten bardzo złożony problem. Zacząłem
rozważać, którą ścieżką pójść, który resort będzie
najodpowiedniejszy.
Stanęło
na
Ministerstwie
Sprawiedliwości i tutaj składam wielkie podziękowania
Wiceministrowi Marcinowi Warchołowi, który jako profesor
prawa od samego początku zaangażował się w pomoc przy
rozwiązaniu problemu oraz poparł nasze działania.
Pan Minister znał ten problem bo sam też grał w piłkę i musiał
wykonywać badania upoważniające do gry.
Po wielu miesiącach rozmów i negocjacji z różnymi instytucjami i środowiskami, przy bardzo dużym
udziale Wiceministra Sprawiedliwości – Marcina Warchoła prace nad zmianą rozporządzenia
nabrały rozpędu i przyniosły oczekiwany efekt, czego rezultatem było wejście w życie 1 marca br.
nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia wprowadzającego w życie nowe przepisy ws. badań
lekarskich dla sportowców – amatorów.
W rozporządzeniu wydłużono termin obowiązywania orzeczeń do 12 miesięcy, rozszerzono katalog
uprawnionych do wydawania orzeczeń o lekarzy pierwszego kontaktu, a w odniesieniu do
zawodników amatorów po ukończeniu 23 r. ż. obecne przepisy nie ustanawiają wymogu
przeprowadzania badań (uzyskania orzeczenia lekarskiego).
Zatem jeśli piłkarze – amatorzy w naszych klubach uzyskali orzeczenie po 1 marca 2019 r, to kolejne
badanie takich zawodników należy wykonać dopiero na początku przyszłego roku, natomiast w
przypadku piłkarzy po 23 r.ż. wystarczy, że złożą do Prezesów Klubów stosowne oświadczenie o
braku przeciwskazań do uprawiania sportu.
Stosowne zapisy regulujące tą kwestie znajdują się również w przesłanych regulaminach
rozgrywek.

Rozpoczynający się sezon będzie wyjątkowy, bowiem pod koniec roku będziemy wspólnie
świętować jubileusz 100-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej, który tworzymy my wszyscy – cała
społeczność piłkarska. Temu wydarzeniu towarzyszą różnego rodzaju imprezy okolicznościowe,
turnieje, czy mecze międzypaństwowe.
Odpowiadając na wielkie zapotrzebowanie na piłkę nożną na najwyższym poziomie kibiców w
naszym regionie, dzięki staraniom Podkarpackiego ZPN, Polski Związek Piłki Nożnej powierzył
naszemu Związkowi organizację meczu reprezentacji do lat 20 Polska – Portugalia.

Mecz zaplanowany na 9 września 2019 r. to spotkanie jakiego w stolicy naszego regionu jeszcze
niebyło. Przeciwnik reprezentacji Polski, to rywal z najwyższej półki. Portugalia to bowiem dwukrotny
mistrz świata do lat 20, a także uczestnik ostatnich finałów MŚ U-20, które odbyło się w Polsce.
Warto dodać, że przed dwoma laty gościliśmy młodzieżową reprezentację Polski, która
bezbramkowo zremisowała na Stadionie Miejskim w Rzeszowie ze Szwajcarią, a spotkanie oglądało
ponad 12 tysięcy kibiców.
Teraz również chcemy stworzyć prawdziwe piłkarskie święto, szczelnie wypełniając trybuny.
Dlatego też serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z klubów i szkółek piłkarskich, a także
wszystkich przedstawicieli drużyn, do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.
Dla nikogo nie powinno zabraknąć miejsca, jednak obowiązki wynikające z organizacji meczu
nakładają na nas pewne wymagania, dlatego też zainteresowane kluby prosimy o wiadomość
mailową na adres bilety@podkarpackizpn.pl z zapotrzebowaniem dot. liczby biletów oraz kontaktem
do osoby zamawiającej. W wiadomości zwrotnej otrzymają Państwo szczegółowe informacje dot.
biletów na spotkanie.
Razem stwórzmy wspaniałe, biało-czerwone widowisko !!!
Głęboko wierzę, że przesłane informacje stanowić będą swoiste kompendium wiedzy przed nowym
sezonem rozgrywkowym.
Życzę owocnego finiszu przygotowań do zbliżających się rozgrywek oraz, jak największej liczby
zdobytych punktów i realizacji założonych celów
Do zobaczenia na podkarpackich stadionach!
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