Druk nr 1
do Uchwały nr XVI/4 Zarządu Lubelskiego ZPN z dnia 31 lipca 2015 r.

Wniosek o uczestnictwo w meczu mistrzowskim w sezonie 20……../20………. w rozgrywkach
na terenie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dwóch zawodników spoza Unii Europejskiej
Dotyczy w s. 20 ………… /20 ………… rozgrywek IV ligi, klasy Okręgowej, klasy A
1. Informacje podstawowa
Nazwa klubu
Liga/klasa rozgrywek
Kontakt:
osoba/funkcja, tel. e-mail

2. Wniosek klubu
Klub Sportowy ............................................................................................................................ składa wniosek, celem uzyskania
zgody na udział dwóch zawodników spoza Unii Europejskiej w meczach mistrzowskich I drużyny seniorów
w sezonie 20 …………… / 20 ………………….
Załącznik: pismo z klubu z dnia ...................................... L.dz. .........................
do Lubelskiego ZPN - dot. IV ligi, klasy Okręgowej, klasy A, rozgrywek PP (do poziomu finału wojewódzkiego
Lubelskiego ZPN)

Zarządu BOZPN/Zarządu ChOZPN/Zarządu ZOZPNx1 - dotyczy właściwej klasy Okręgowej i właściwej klasy A,
rozgrywek PP (do poziomu finału wojewódzkiego Lubelskiego ZPN)
z merytorycznym uzasadnieniem na uzyskanie zgody na udział dwóch zawodników spoza UE w meczach
mistrzowskich I drużyny seniorów w s. 20 ………….. /20 ……………..
Imię nazwisko osoby/osób uprawnionych wg Statutu do reprezentowania klubu przy składaniu wniosku /funkcja, podpis

1.
2.

DECYZJA LZPN/BOZPN/ChOZPN/ZOZPNx1
Na podstawie Uchwały nr VIII/142 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie
zmiany Uchwały nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu PZPN dot. określenia liczby zawodników
cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas
rozgrywkowych i Uchwały nr XVI/4 z dnia 31 lipca 2015 r. Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w związku
z wystąpieniem klubu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a) pismo uzasadniające udział dwóch zawodników w meczach mistrzowskich i rozgrywkach Pucharu Polski klubu
b) załącznik – wniosek klubu
............................................................................w dniu ................... 201........ r. wyraża zgodę/nie wyraża zgody x2
(decyzja WG, KG Oddziału w imieniu Zarządu LZPN)

- na udział dwóch zawodników w meczach mistrzowskich i rozgrywkach PP - I drużyny seniorów klubu
w s. 20…………./20 ……………...
Uzasadnienie braku zgody

Za Zarząd LZPN/pieczątka, podpis
Komisja Gier Oddziału, pieczątka, podpis
Pieczęć firmowa LZPN/Oddział (OZPN)

x1, x2

- właściwe pozostawić

Do wiadomości:
1. Wydział Gier LZPN
2. Komisja Gier Oddziału terenowego LZPN/O/Biała Podlaska, O/Chełm, O/Zamość

Wyciąg z Uchwały Zarządu PZPN
Uchwała nr VIII/142 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały
nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu PZPN dot. określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza
obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych. Na podstawie
art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I.W Uchwale nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013
roku Zarządu PZPN dot. określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej
występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych wprowadza się następujące zmiany: 1. Pkt III
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: III. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek
zainteresowanego klubu, Wojewódzki Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki Pucharu Polski
na szczeblu ZPN, IV ligi lub niższej klasy rozgrywkowej, może wyrazić zgodę na równoczesny udział,
w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym, więcej niż 1 zawodnika cudzoziemca spoza obszaru Unii
Europejskiej z danego klubu.
W pozostałych pkt. następuje zmiana numeracji.
IV. Zawodnik - cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i uprawniony do gry
wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący
takiego zawodnika. Dopuszcza się uprawnienie do klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych jednego zawodnika
- cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego
zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika- cudzoziemca w Polsce.
V. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządu BOZPN/Zarządu ChOZPN/Zarządu ZOZPNx1
- aktualnie dotyczy Oddziałów terenowych - O/Biała Podlaska, O/Chełm, O/Zamość oraz decyzji pełnomocników
LZPN w danym Oddziale i Komisji Rozgrywek w Oddziale.

