Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/35/2016
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 27.09.2016

REGULAMIN
WYDZIAŁU GIER I EWIDENCJI
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
§1
1. Wydział Gier i Ewidencji, zwany dalej „WGiE” jest organem wykonawczym Zarządu
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
§2
1. Wydział składa się z 9 - 12 osób, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,
Sekretarza, oraz członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Wlkp. ZPN.
2. Członków wydziału, na wniosek Przewodniczącego Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd
Wlkp. ZPN.
3. Członkowie Wydziału wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
4. Członkowie Wydziału zobowiązani są do sumiennego i zgodnego z Regulaminem
wykonywania przyjętych na siebie obowiązków. Członek Wydziału, który nie bierze
czynnego udziału w pracach lub narusza normy moralno-etyczne może być pozbawiony
członkostwa.
§3
1. Zmiany w składzie Wydziału mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie decyzji
Zarządu Wlkp. ZPN, na wniosek Przewodniczącego Wydziału.
2. Członek WGiE, nieobecny nieusprawiedliwiony na trzech kolejnych posiedzeniach lub
ogółem na pięciu, może zostać odwołany ze składu WGiE.
§4
1. Pracami WGiE kieruje Przewodniczący a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
2. Posiedzenia Wydziału odbywają się w zależności od wynikających potrzeb.
3. Uchwały lub decyzje Wydziału podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej
ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
4. Z posiedzenia Wydziału Sekretarz sporządza protokół, który wymaga podpisu
Przewodniczącego Wydziału lub Wiceprzewodniczącego. Do protokołu załącza się listę
członków obecnych na posiedzeniu.
§5
1. Wydział Gier i Ewidencji w swojej działalności kieruje się przepisami z zakresu organizacji
rozgrywek w piłę nożną wydanymi przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz innymi
zaleceniami Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności dotyczącymi rozgrywek klas
młodzieżowych.

§6

1.Do zadań WGiE należy:
a) Organizacja i prowadzenie rozgrywek szczebla IV ligi, Wielkopolskiej Ligi Juniorów
Starszych i Młodszych, klasy okręgowej, klasy „A” i „B” mężczyzn, III ligi kobiet, klas
młodzieżowych oraz Pucharu Polski w strefie poznańskiej oraz wszelkich innych
rozgrywek zleconych przez Polski Związek Piłki Nożnej.
b) Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Zarządowi Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej przed rozpoczęciem każdego sezonu rozgrywek, Regulaminu
Rozgrywek oraz ogłoszenie go w formie komunikatu.
c) Przedstawienie Zarządowi Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej składu
poszczególnych klas rozgrywkowych rozgrywek mistrzowskich i pucharowych
podlegających kompetencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej,
d) Prowadzenie ewidencji statystycznej rozgrywek mistrzowskich i pucharowych
podlegających kompetencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
e) Weryfikacja przeprowadzonych i odwołanych zawodów.
f)
Weryfikacja bieżąca i końcowa tabel rozgrywkowych.
g) Prowadzenie szczegółowej ewidencji zawodników oraz zmiany barw klubowych
przez piłkarzy.
h) Uprawnienie zawodników do gry.
i)
Powoływanie zespołów weryfikacyjnych oraz prowadzenie rejestru i gromadzenie
dokumentacji z przeprowadzonych weryfikacji boisk piłkarskich.
j)
Nadzorowanie zadań zleconych przez PZPN podlegających WGiE.
k) Współpraca z Wydziałami Gier i Ewidencji Okręgowych Związków Piłki Nożnej w
Kaliszu, Pile, Koninie i Lesznie w zakresie wszystkich spraw systemu
współzawodnictwa sportowego.
l)
Opracowanie oraz opiniowanie projektów uchwał i regulaminów dotyczących
systemu współzawodnictwa sportowego i przeprowadzenia rozgrywek.
m) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd WZPN.
n) Zwoływanie posiedzeń dotyczących rozgrywek.
o) Podejmowanie decyzji w sprawach związanych z działalnością Wydziału.
p) Udzielanie członkom Wlkp. ZPN oraz Wydziałom i Komisjom Związku Wlkp. ZPN
wyjaśnień i informacji dotyczących problemów prawno – regulaminowych
obowiązujących w PZPN.
q) Przedstawienie opinii w sprawach wynikających z wniosków i zapytań klubów oraz
zawodników kierowanych do Wydziału a niestanowiących przedmiotu
postępowania przed organami Wlkp. ZPN.
§7
1. Szczegółowy podział obowiązków i uprawnień członków WGiE:
a) Przewodniczący WGiE:

Reprezentuje WGiE.

Zwołuje i prowadzi posiedzenia WGiE.

Kieruje pracami WGiE.

Kontroluje pracę wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków
WGiE.
 Odpowiada przed Zarządem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej za
całokształt działalności Wydziału.
b) Wiceprzewodniczący WGiE:

Wykonuje zadania zlecone przez Przewodniczącego WGiE.

Prowadzi korespondencję WGiE.

Zastępuje Przewodniczącego WGiE.
 Weryfikuje powierzone sprawozdania sędziowskie z meczy klas
rozgrywkowych prowadzonych przez WGiE.
 Zgłaszają do WGiE stwierdzone nieprawidłowości.

c)

d)

 Biorą udział w posiedzeniach WGiE.
Sekretarz WGiE:
 Przygotowuje harmonogram posiedzeń WGiE
 Przygotowuje oraz archiwizuje listę obecności członków WGiE podczas
posiedzeń
 Wykonuje oraz archiwizuje protokoły z posiedzeń WGiE
 Weryfikuje powierzone sprawozdania sędziowskie z meczy klas
rozgrywkowych prowadzonych przez WGiE.
 Zgłaszają do WGiE stwierdzone nieprawidłowości.
 Biorą udział w posiedzeniach WGiE.
 Wykonuje zadania zlecone przez przewodniczącego WGiE
Członkowie WGiE:
 Weryfikują powierzone sprawozdania sędziowskie z meczy klas
rozgrywkowych prowadzonych przez WGiE.
 Zgłaszają do WGiE stwierdzone nieprawidłowości.
 Biorą udział w posiedzeniach WGiE.
 Wykonują zadania zlecone przez Przewodniczącego WGiE.
§8

1. Uchwały i opinie przedstawione w imieniu Wydziału władzom Wlkp. ZPN podpisuje
Przewodniczący Wydziału.
§9
1. W ramach Wydziału mogą działać komisje i zespoły powołane przez Przewodniczącego
Wydziału do opiniowania bieżących spraw wynikających z potrzeb Zarządu lub innych
organów Związku.
2. Dokumenty wypracowane przez powołane komisje lub zespoły wymagają zatwierdzenia
na posiedzeniu Wydziału.
3. W pracach Wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez
Przewodniczącego obrad goście.
§ 10
1. Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu Wlkp. ZPN.
§ 11
1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN.
§ 12

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd WZPN w dniu 27.09.2016 roku i
obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

