Uchwała nr XI/199 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie określenia liczby zawodników młodzieżowych uczestniczących w meczach piłki
nożnej Ekstraklasy, I, II oraz III ligi w sezonie 2019/2020 i następnych
I. Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
Art. 1
Od sezonu 2019/2020, kluby uczestniczące w rozgrywkach piłki nożnej zobowiązane są do
wystawiania w czasie trwania całego meczu zawodników młodzieżowych w liczbie co najmniej:
a) Puchar Polski na szczeblu centralnym – 1 zawodnik,
b) Ekstraklasa – 1 zawodnik,
c) I liga – 1 zawodnik,
d) II liga – 2 zawodników,
e) III liga – 2 zawodników.
Art. 2
Zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku
kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21 rok życia
oraz zawodnik młodszy.

Art. 3
1. Gra w pełnym 11-osobowym składzie bez wymaganej liczby zawodników młodzieżowych, potraktowana zostanie jako udział w meczu nieuprawnionego
zawodnika, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
2. W przypadku rozpoczęcia lub kontynuowania gry w składzie pomniejszonym o wymaganą
dla danej klasy rozgrywkowej liczbę zawodników młodzieżowych, drużyna może
występować w tak zmniejszonym składzie bez konieczności uzupełnienia wymaganego
limitu zawodników młodzieżowych.
3. W przypadku kontuzji zawodnika młodzieżowego, występującego na pozycji bramkarza,
uniemożliwiającej mu kontynuowanie gry (odnotowanej po meczu w sprawozdaniu
sędziego) wymiana kontuzjowanego zawodnika może nastąpić na bramkarza nie
spełniającego kryterium zawodnika młodzieżowego, a drużyna może kontynuować grę, z
pomniejszonym o jeden limitem zawodników-młodzieżowych.
Art. 4
Zobowiązuje się organy prowadzące poszczególne rozgrywki do uwzględnienia postanowień
niniejszej uchwały w regulaminach rozgrywek na sezon 2019/2020 i następne.
II. Traci moc Uchwała nr VIII/123 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników młodzieżowych uczestniczących w meczach I i II
ligi w sezonie 2011/2012 i następnych.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lipca 2019 r.
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