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Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Zakres obowiązywania

Niniejszy Regulamin obowiązuje od sezonu 2019, tj. od dnia 01 stycznia 2019 r.

§2

Podmiot prowadzący rozgrywki

1. Rozgrywki Ligi Futbolu Amerykańskiego (dalej w Regulaminie zwanej Ligą) prowadzi

spółka  Liga  Futbolu  Amerykańskiego  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, wpisana

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Re-

jonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000723762,  NIP:  898-224-21-33,  REGON: 369-

724-798, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (w dalszej części Regulaminu

zwana Organizatorem). 

2. Organem licencyjnym, właściwym do orzekania w zakresie spełnienia przez Klubu wa-

runków określonych stosownymi przepisami jest Rada Ligi.

3. Organem dyscyplinarnym, właściwym do orzekania w stosunku do klubów, zawodni-

ków, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego oraz działaczy w zakresie prze-

winień dyscyplinarnych popełnionych w jest Komisja Dyscyplinarna.

4. Organem doradczym Organizatora jest Rada Ligi. W skład Rady Ligi wchodzi po dwóch

przedstawicieli  wybieranych przez kluby LFA1,  po jednym wybieranym przez Kluby

LFA2 i LFA9 oraz przedstawiciel Organizatora. Członkowie Rady Ligi wybierani są na

Zebraniu Ligowym.

5. Rada Ligi  opiniuje  umowy zawierane przez Organizatora  związane z  prowadzeniem

Ligi,  na  mocy  których  Organizator  zaciąga  zobowiązanie  o  wartości  przekraczającej

10.000,00 zł netto. Rada Ligi opinię w zakresie danej umowy podejmuje w terminie 7 dni

od dnia jej  przedstawienia przez Organizatora.  Brak wydania decyzji  w tym terminie

uznawany jest za wyrażenie pozytywnej opinii. Organizator zawiera umowy handlowej

związane z prowadzeniem Ligi  po uprzednim uzyskaniu opinii  Rady Ligi.  Rada Ligi
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w porozumieniu z Organizatorem przygotowuje i akceptuje Budżet na dany sezon roz-

grywkowy.

6. Przez Spotkanie Ligowe rozumie się zebranie wszystkich drużyn uczestniczących w roz-

grywkach Ligi. Spotkanie Ligowe musi zostać zwołane co najmniej raz w roku, w tym

w okresie pomiędzy zakończeniem rozgrywek Ligi, a dniem 15 grudnia  roku, w którym

były prowadzone rozgrywki.

§3

Terminarz Ligi

1. Rozgrywki  Ligi  są  prowadzone  według  Terminarza,  ustalanego  przez  Organizatora

w porozumieniu z Klubami. 

2. Okres w którym mają być rozgrywane mecze we wszystkich klasach rozgrywkowych

Ligi ustalany jest na Zebraniu Ligowym. 

3. Organizator ogłasza Projekt Terminarza, który określa dokładne daty rozgrywania po-

szczególnych meczów w ramach danej  klasy rozgrywkowej  Ligi  najpóźniej  na 60 dni

przed planowanym dniem rozpoczęcia rozgrywek danej klasy rozgrywkowej Ligi.

4. W celu przygotowania projektu Terminarza i Terminarza Kluby, po uzyskaniu informacji

na temat dostępności obiektu sportowego wybranego jako obiekt, na którym rozgrywać

będą mecze Ligi w charakterze gospodarza, zobowiązane są do niezwłocznego przekaza-

nia tej informacji Organizatorowi. 

5. W przypadku, w którym po ogłoszeniu Terminarza dojdzie do zmian w składzie lub ilo-

ści  Klubów  uczestniczących  w  rozgrywkach  danej  klasy  rozgrywkowej,  Organizator

w porozumieniu z Klubami ma 14 dni na dokonanie modyfikacji i ogłoszenie nowej wer-

sji Terminarza. 

§4

Licencje i wymogi formalne

1. W Rozgrywkach Ligi mogą występować wyłącznie Kluby działające w formie stowarzy-

szenia, stowarzyszenia zwykłego, spółki osobowej, spółki kapitałowej albo fundacji, które

otrzymały licencję na grę Lidze w danym sezonie w danej klasie rozgrywkowej. Licencja

jest wydawana przez Organizatora. Licencja jest niepodzielna i zbywalna po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

2. W rozgrywkach Ligi nie mogą uczestniczyć różne Kluby, które mają siedzibę w tej samej

miejscowości (Zasada Jedno Miasto – Jeden Klub). W trakcie sezonu Klub nie może zmie-

nić miejscowości swojej siedziby.  
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4. W rozgrywkach Ligi mogą uczestniczyć wyłącznie Kluby, które posiadają siedzibę na te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Klub, który chce przystąpić do rozgrywek Ligi od sezonu 2019 musi uzyskać uprzednią

zgodę Zgromadzenia Ligowego wyrażoną większością co najmniej 2/3 głosów w obecno-

ści co najmniej połowy Klubów uprawnionych do głosowania.  

§5

Zakłady wzajemne

Osobom związanym z organizacją Ligi oraz biorącym udział w rozgrywkach Ligi, w tym 

w  szczególności:  zawodnikom,  trenerom,  członkom  sztabów  medycznych,  sędziom  

i działaczom, zabrania się udziału w zakładach wzajemnych, o których mowa w art. 2 ust. 2

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym w szczególności obstawiania

przebiegu, wyników lub zdarzeń boiskowych, w tym także za pośrednictwem innych osób,

dotyczących meczów rozgrywanych w ramach Ligi, meczów rozgrywek międzynarodowych

rozgrywanych przez drużyny występujące w Lidze oraz meczów polskiej drużyny narodo-

wej w futbolu amerykańskim.  

§6

Podstawy formalne

1. Rozgrywki Ligi są prowadzone na podstawie Regulaminu oraz zasad gry w futbol IFAF

(IFAF Football Rules and Interpretations, dalej w Regulaminie zwanymi Zasadami Gry).

Zasady Gry stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Wersją wiążącą jest angielska

wersja językowa Zasad Gry wskazana przez Polskie Stowarzyszenie Sędziów Futbolu

Amerykańskiego.  W  przypadku  rozbieżność  między  przepisami  Zasad  Gry  

i Regulaminem, wiążące są przepisy Regulaminu.      

2. W sprawach dotyczących niedozwolonego dopingu farmakologicznego obowiązują ak-

tualne  przepisy  IFAF,  ustawy  z  dnia  21  kwietnia 2017  r.  o  zwalczaniu  dopingu  

w sporcie  oraz Światowej  Organizacji  Anty-Dopingowej  (World Anti-Doping Agency,

WADA).  
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Rozdział II

Ogóle przepisy dotyczące rozgrywek

§7

Tytuły i nagrody

1. Klub, który wygra mecz finałowy Ligi LFA1 otrzymuje tytuł Mistrza Polski i  Mistrza

LFA oraz Puchar i złote medale (60 sztuk), z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu.

2. Klub,  który  przegra  mecz  finałowy  Ligi  LFA1  otrzymuje  tytuł  Wicemistrza  Polski  

i Wicemistrza LFA oraz  srebrne medale (60 sztuk), z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego pa-

ragrafu.

3. Klub, który wygra mecz finałowy Ligi LFA2 otrzymuje tytuł Mistrza LFA2 oraz Puchar 

i złote medale (55 sztuk).

4. Klub, który przegra mecz finałowy Ligi  LFA2 otrzymuje tytuł  Wicemistrza LFA oraz

srebrne medale (55 sztuk).

5. Klub, który wygra mecz finałowy Ligi LFA9 otrzymuje tytuł Mistrza LFA9 oraz Puchar 

i złote medale (45 sztuk).

6. Klub, który wygra przegra finałowy Ligi LFA9 otrzymuje tytuł Wicemistrza LFA9 oraz

srebrne medale (45 sztuk).

7. Klub, który wygra mecz finałowy Ligi juniorskiej otrzymuje tytuł Mistrza Polski Junio-

rów i mistrza Polski JLFA oraz Puchar i złote medale (45 sztuk), z zastrzeżeniem ust. 9 ni-

niejszego paragrafu.

8. Klub, który przegra mecz finałowy Ligi juniorskiej otrzymuje tytuł Wicemistrza Polski

Juniorów i Wicemistrza Polski JLFA oraz srebrne medale (45 sztuk), z zastrzeżeniem ust.

9 niniejszego paragrafu. Klub, który wygra mecz o 3 miejsce Ligi juniorskiej otrzymuje

brązowe medale (45 sztuk).

9. Tytuły Mistrza Polski i Wicemistrza Polski są nadawane przez Organizatora do momen-

tu powstania formalnie i materialnie właściwego Polskiego Związku Sportowego działa-

jącego w sporcie futbol amerykański. 

10. Organizator  ma prawo przyznania nagród finansowych lub rzeczowych za osiągnięte

wyniki  sportowe.  Regulamin przyznawania  nagród finansowych określa załącznik do

Regulaminu.
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§8

Podział na rodzaje i klasy rozgrywkowe

1. Rozgrywki w ramach Ligi dzielą się na seniorskie i juniorskie.

2. Rozgrywki seniorskie dzielą się na następujące klasy rozgrywkowe:

a)w formule jedenastoosobowej: LFA1 i LFA2,

b) w formule dziewięcioosobowej: LFA9.

3. W rozgrywkach LFA1 bierze udział 12 Klubów. Każdy Klub biorący udział w rozgryw-

kach LFA1 musi posiadać drużynę juniorską, która bierze udział w rozgrywkach junior-

skich Ligi.

4. Kluby zostają przydzielone do odpowiednich klas rozgrywkowych w oparciu o wyniki

sportowe osiągnięte w sezonie poprzedzającym dany sezon Ligi oraz spełnione warunki

licencyjne. 

5. Rozgrywki juniorskie są prowadzone w formule dziewięcioosobowej albo jedenastooso-

bowej.

6. Rozgrywki we wszystkich formułach i klasach rozgrywkowych dzielą się na Sezon Za-

sadniczy i Fazę Pucharową.

7. Szczegółowe zasady podziału Klubów na grupy, kwalifikacji do i przebiegu Fazy Pucha-

rowej oraz zasady spadków i awansów dla rozgrywek seniorskich jedenastoosobowych,

seniorskich dziewięcioosobowych i rozgrywek juniorskich są ustalane na Zebraniu Ligo-

wym danej klasy rozgrywkowej najpóźniej na 30 dni przed planowanym dniem rozpo-

częcia rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej.

8. Szczegółowe zasady podziału Klubów na grupy, kwalifikacji do i przebiegu Fazy Pucha-

rowej oraz zasady spadków i awansów dla rozgrywek LFA1 po jego ogłoszeniu stanowi

załącznik nr .. do Regulaminu.

9. Szczegółowe zasady podziału Klubów na grupy, kwalifikacji do i przebiegu Fazy Pucha-

rowej oraz zasady spadków i awansów dla rozgrywek LFA2 po jego ogłoszeniu stanowi

załącznik nr .. do Regulaminu.

10. Szczegółowe zasady podziału Klubów na grupy, kwalifikacji do i przebiegu Fazy Pucha-

rowej oraz zasady spadków i awansów dla rozgrywek LFA9 po jego ogłoszeniu stanowi

załącznik nr .. do Regulaminu.

11. Szczegółowe zasady podziału Klubów na grupy, kwalifikacji do i przebiegu Fazy Pucha-

rowej oraz zasady spadków i awansów dla rozgrywek juniorskich po jego ogłoszeniu sta-

nowi załącznik nr .. do Regulaminu.
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§9

Punkty

1. Punkty dzielą się na Duże punkty i Małe punkty.

2. Za każdy rozegrany mecz przyznaje się liczbę Dużych punktów dla Klubu w zależności

od uzyskanego wyniku: 

a) 2 punkty za zwycięstwo,

b) 0 punktów za mecz przegrany,

c) 2 (słownie: minus) punkty za walkower.

3. Mecz LFA nie może zakończyć się remisem. W przypadku wyniku remisowego po upły-

wie regulaminowego czasu gry przeprowadzana jest dogrywka. Dogrywka jest rozgry-

wana do momentu wyłonienia zwycięzcy.

§10

Miejsce w tabeli

1. O kolejności w tabeli w danym sezonie zasadniczym i rozstawieniu w fazie pucharowej

decyduje liczba zdobytych Dużych punktów.

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów po sezonie zasadniczym przez dwa Klu-

by o zajętym miejscu decydują:

a) wynik meczów bezpośrednich,

b) w przypadku równości,  liczba straconych Małych punktów w meczach bezpo-

średnich,

c) w przypadku dalszej równości, bilans Małych punktów w meczach bezpośred-

nich,

d) w przypadku dalszej równości, liczba straconych Małych punktów we wszystkich

meczach Sezonu Zasadniczego,

e) w przypadku dalszej równości, bilans Małych punktów we wszystkich meczach

Sezonu zasadniczego 

f) w przypadku dalszej równości, liczba zdobytych Małych punktów we wszystkich

meczach Sezonu zasadniczego,

g) w przypadku dalszej równości, losowanie.

3. W przypadku uzyskania równej liczby Dużych punktów po sezonie zasadniczym przez

trzy lub więcej Kluby, tworzona jest tabela uwzględniające wyniki uzyskane w meczach
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wyłącznie  między konfrontowanymi  Klubami,  w której  o  zajętym miejscu decydują,  

w kolejności:

a) liczba zdobytych Dużych punktów w uwzględnianych meczach,

b) w przypadku równości, liczba straconych Małych punktów w uwzględnianych

meczach,

c) w przypadku dalszej równości, bilans Małych punktów w uwzględnianych me-

czach,

d) w przypadku dalszej równości, liczba zdobytych Małych punktów w uwzględ-

nianych meczach,

e) w przypadku dalszej równości, losowanie.

§11

Odstąpienie od rozegrania meczu

(walkower)

1. Przez walkower rozumie odmowę przez Klub rozegrania meczu lub kontynuowania roz-

poczętego meczu.

2. Mecz zostanie zweryfikowany przez Komisję Dyscyplinarną Ligi, jako walkower na nie-

korzyść Klubu, w składzie którego wystąpił co najmniej jeden zawodnik:

a) niezarejestrowany do gry w Lidze, 

b) niezarejestrowany do gry w danym meczu,

c) u którego stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub, który od-

mówił poddania się takim badaniom.

3. Walkower w meczu Sezonu Zasadniczego traktowany jest jako mecz wygrany 20:0 przez

Klub, którego przeciwnik oddał mecz walkowerem. Klubowi, który oddał mecz walko-

werem odejmowane są dwa Duże punkty z Tabeli. Klub może mieć ujemną liczbę Du-

żych Punktów.

4. W przypadku obustronnego walkowera w meczu Sezonu Zasadniczego,  obu Klubom

odejmowane są dwa Duże punkty w tabeli i przypisywana im jest porażka 0:20.

5. W przypadku walkowera w meczu fazy pucharowej lub barażowej, do kolejnego etapu

rozgrywek awansuje Klub, którego przeciwnik oddał mecz walkowerem.

6. W przypadku obustronnego walkowera w meczu fazy pucharowej, w miejsce Klubów,

które oddały mecz walkowerem do kolejnego etapu fazy pucharowej awansują dwa ko-

lejne Kluby najwyżej sklasyfikowane.
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7. W przypadku walkowera w meczu finałowym, do meczu finałowego awansuje Klub,

który przegrał w meczu półfinałowym z Klubem, który oddał mecz finałowy walkowe-

rem.

8. Klub, który oddał mecz fazy pucharowej lub barażowej walkowerem może zostać prze-

sunięty w następnym sezonie Ligi o jedną klasę rozgrywkową niżej.

§12

Przełożenie meczu

1. Mecz przed jego rozpoczęciem może zostać przełożony na inny termin na zgodny wnio-

sek Klubów po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora lub z urzędu w przypadku wy-

stąpienia siły wyższej.

2. Przez  siłę  wyższą  rozumie  się  każde  zdarzenie  o  charakterze  zewnętrzny  

i nadzwyczajnym, które w chwili uchwalania Terminarza nie było możliwe do przewi-

dzenia ani któremu nie można było zapobiec, a którego wystąpienie wyklucza odbycie

meczu, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiające bezpieczne od-

bycie meczu (w tym w szczególności wystąpienie błyskawic lub grzmotów, burzy z bły-

skawicami  lub  grzmotami),  stan  wyjątkowy,  wojenny,  inne  akty  prawne  lub  decyzje

władz administracyjnych, żałoba narodowa i inne zdarzenia o podobnym charakterze.

3. Decyzję o przełożeniu meczu ze względu na siłę wyższą podejmuje Przedstawiciel Orga-

nizatora lub Sędziowie delegowani do prowadzenia danego meczu. 

§13

Rezygnacja z uczestnictwa w Lidze

1. Klub, który przed rozpoczęciem lub w trakcie rozgrywania Ligi w danym sezonie zrezy-

gnuje  z  dalszego  uczestnictwa,  zostanie  przesunięty  w  następnym  sezonie  Ligi  

o jedną klasę rozgrywkową niżej.

2. Klub, który w trakcie rozgrywania sezonu regularnego Ligi w danym sezonie nie rozegra

z własnej winy dwóch wyznaczonych meczów, zostaje sklasyfikowany na ostatnim miej-

scu  w  tabeli  bez  względu  na  liczbę  zdobytych  punktów  oraz  zostanie  przesunięty  

w następnym sezonie Ligi o jedną klasę rozgrywkową niżej.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu na Klub może zostać rów-

nież nałożona kara finansowa. 
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Rozdział III

Zawodnicy

§14

Rejestracja zawodnika

1. W rozgrywkach LFA mogą uczestniczyć wyłącznie zarejestrowani Zawodnicy, posiada-

jący aktualna Kartę Zawodnika wydaną przez Organizatora. 

2. Karta Zawodnika stanowi potwierdzenie skutecznej rejestracji danego Zawodnika. Karta

Zawodnika zawiera informację o imieniu, nazwisku, dacie urodzenia Zawodnika oraz

wskazanie Klubu, przez który Zawodnik został zarejestrowany. 

3. Do udziału w seniorskich rozgrywkach LFA mogą zostać  zarejestrowani  Zawodnicy,

którzy ukończyli 18 lat, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2.

4. Do udziału w rozgrywkach juniorskich mogą zostać zarejestrowani Zawodnicy, którzy 

w roku kalendarzowym obejmującym dany Sezon Rozgrywkowy mają skończone nie

więcej, niż 18 lat.

5. Rejestracja zawodnika następuje w momencie zatwierdzenia przez Organizatora danych

zgłoszonych za pośrednictwem panelu internetowego oraz Wniosku Rejestracyjnego.

§15

Wniosek rejestracyjny

1. Do Rejestracji Zawodnika konieczne jest złożenie przez Zawodnika Wniosku Rejestracyj-

nego. Wniosek rejestracyjny jest składany przez Zawodnika do Organizatora za pośred-

nictwem Klubu.

2. Wniosek Rejestracyjny zawiera: 

a) imię,  nazwisko,  datę  urodzenia,  posiadane obywatelstwa oraz Doświadczenie  Za-

wodnicze, 

b) oświadczenie Zawodnika o braku wszelkich przeszkód, w tym w szczególności me-

dycznych, do wyczynowego uprawiania przez Zawodnika futbolu amerykańskiego, 

c) oświadczenie  Zawodnika  o  zapoznaniu się  i  zobowiązaniu  do  stosowania  się  do

przepisów Regulaminu, Zasada Gry oraz przepisów antydopingowych,

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Zawodnika,
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e) własnoręczny podpis Zawodnika wraz ze wskazaniem daty jego złożenia. Wniosek

Rejestracyjny składany przez Zawodnika, który nie ukończył 18 lat musi zostać pod-

pisany również przez jego rodzica albo opiekuna.

3. Przez Doświadczenie Zawodnicze rozumie się całą dotychczasową historię udziału Za-

wodnika we wszystkich zorganizowanych rozgrywkach futbolu amerykańskiego, obej-

mującą  wskazanie  kraju,  poziomu  rozgrywkowego,  drużyny  oraz  sezonów,  

w których Zawodnik był zarejestrowany do gry. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji wszystkich danych Zawodnika wskaza-

nych w panelu rejestracyjnym i Wniosku Rejestracyjnym, w tym w szczególności Do-

świadczenie Zawodnicze. W przypadku podania fałszywych informacji lub zatajenia in-

formacji przez Zawodnika, Zawodnik może zostać zawieszony lub zdyskwalifikowany.

§16

Termin rejestracji

1. Wniosek o rejestrację Zawodnika może zostać złożony najpóźniej do połowy sezonu da-

nej klasy rozgrywkowej.

2. Ostateczny termin do złożenia wniosku o rejestrację Zawodnika do gry w lidze określa

załącznik do Regulaminu. Wniosek o rejestrację złożony po upływie terminu określone-

go w załączniku odrzuceniu.   

§17

Kategorie wiekowe

1. Za zawodnika seniorskiego uznaje się zawodnika, który na dzień 31 grudnia roku po-

przedzającego roku, w którym zostanie rozegrany dany sezon, ma ukończone co najmniej

18 lat.

2. Za zawodnika juniorskiego uznaje się zawodnika, który na dzień 31 grudnia roku po-

przedzającego roku, w którym zostanie rozegrany dany sezon, nie ma ukończonych 18

lat.

§18

Zawodnik importowany, europejski

i wschodnioeuropejski

1. Za  zawodnika  importowanego  uznaje  się  zawodnika  nieposiadającego  obywatelstwa

polskiego który posiada obywatelstwo Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Mek-

sykańskich Stanów Zjednoczonych (Meksyk) lub Japonii, lub który przed rejestracją do
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gry w Lidze pierwsze doświadczenie w futbolu amerykańskim zdobył przez grę w roz-

grywkach prowadzonych na terenie innego państwa, niż Rzeczpospolita Polska, z wyłą-

czeniem Zawodników spełniających przesłanki określone w ust. 2 i 3 niniejszego para-

grafu. 

2. Za zawodnika europejskiego uznaje się zawodnika nieposiadającego obywatelstwa pol-

skiego, który posiada obywatelstwo innego z państw Europy który przed rejestracją do

gry w Lidze pierwsze doświadczenie w futbolu amerykańskim zdobył przez grę w roz-

grywkach prowadzonych na terenie innego państwa, niż Rzeczpospolita Polska, z za-

strzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. 

3. Za zawodnika wschodnioeuropejskiego uważa się zawodnika nieposiadającego obywa-

telska  polskiego,  który  posiada  obywatelstwo Republiki  Łotewskiej,  Republiki  Litew-

skiej, Republiki Białorusi, Ukrainy albo Estonii. 

4. Zawodnik spełniający przesłanki określone w ust. 2 i 3, który przed rejestracją do gry

w Lidze zdobył doświadczenie przez grę w futbol amerykański w ramach rozgrywek

sportowych szkół wyższych prowadzonych przez National Collegiate Athletic Associa-

tion (NCAA) lub National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) uznawany jest

za zawodnika importowanego.

§19

Limity zawodników importowanych, europejskich 

i wschodnioeuropejskich

1. Klub na dany sezon w LFA1 może zarejestrować maksymalnie trzech zawodników im-

portowanych, nie więcej niż dwóch jednocześnie. Klub przed skuteczną rejestracją trze-

ciego zawodnika importowanego zobowiązany jest do wcześniejszego wyrejestrowania

jednego z dwóch uprzednio zarejestrowanych zawodników importowanych.

2. Klub na dany sezon w LFA1 może zarejestrować maksymalnie trzech zawodników euro-

pejskich. W przypadku posiadania dwóch zawodników importowanych Klub może zare-

jestrować tylko jednego zawodnika europejskiego. W przypadku posiadania jednego za-

wodnika  importowanego  klub  może  zarejestrować  dwóch  zawodników  europejskich.

W przypadku braku zawodników importowanych klub może zarejestrować trzech za-

wodników europejskich.

3. Klub na dany sezon w LFA2 może zarejestrować maksymalnie dwóch zawodników im-

portowanych. Klub przed skuteczną rejestracją drugiego zawodnika importowanego zo-
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bowiązany jest do wcześniejszego wyrejestrowania uprzednio zarejestrowanego zawod-

nika importowanego.

4. W rozgrywkach LFA2 nie może występować zawodnik europejski.

5. Klub na dany sezon LFA1 i LFA2 może zarejestrować maksymalnie dwóch zawodników

wschodnioeuropejskich.

6. W rozgrywkach LFA9 nie może występować zawodnik o statusie zawodnika importowa-

nego lub europejskiego.

§20

Limit rejestracji Zawodników

1. Klub  może  zarejestrować  nieograniczoną  liczbę  zawodników,  z  zastrzeżeniem  ust.  2  

i następnych niniejszego paragrafu oraz § 19 niniejszego Regulaminu.

2. Klub do udziału w rozgrywkach seniorskich jedenastoosobowych i seniorskich dziewięcio-

osobowych na dany sezon może zarejestrować maksymalnie po dwóch zawodników junior-

skich, który ukończyli 16 lat.

3. Rejestracja zawodnika jest ważna do dnia 31 grudnia roku, w którym był rozgrywany sezon,

na który zawodnik został zarejestrowany. Do udziału w rozgrywkach w kolejnym sezonie

wymagana jest ponowna rejestracja.

4. Zawodnik w danym sezonie może zostać zarejestrowany maksymalnie w dwóch drużynach

danego Klubu. Zawodnik nie może być jednak jednocześnie zarejestrowany w dwóch druży-

nach.

§21

Rejestracja zawodników na mecz

1. W  elektronicznym  protokole  meczowym  może  zostać  zgłoszonych  maksymalnie  

50 zawodników. 

2. W pisemnym protokole meczowym może zostać zgłoszonych maksymalnie 45 zawodni-

ków. 

3. Klub jest zobowiązany przekazać pisemny protokół meczowy do składu sędziowskiego

najpóźniej na 60 min przed rozpoczęciem meczu. Protokół meczowy stanowi wydruk

ze składu meczowego (roster). W pisemnym protokole meczowym Klub nie może wpro-

wadzić więcej niż dwóch zmian w zakresie numerów przypisanych Zawodnikom.
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4. Każdy zawodnik wykazany w pisemny protokole meczowym uznawany jest za zawod-

nika, który wystąpił w danym meczu. Do udziału w meczu uprawnienia są wyłącznie

zawodnicy wskazani w protokole pisemnym. 

5. Klub jest zobowiązany do przygotowania przed meczem czterech pisemnych egzempla-

rzy protokołu meczowego, po jednym dla: obsady sędziowskiej, statystyka meczowego,

komentatora zawodów oraz Klubu przeciwnego.

6. Sędziowie w pisemnym protokole meczowym oznaczają Zawodników, którzy nie zostali

zgłoszeni do gry. 

7. W celu sprawdzenia poprawności danych wskazanych w pisemnym protokole meczo-

wym,  przed  danym  meczem  Sędziowie  przeprowadzają  sprawdzenie  tożsamości

w oparciu o posiadane przez Zawodników ważne dokumenty tożsamości wydane przez

uprawnione do tego organu (face-check).

8. W trakcie meczu na boisku w danej drużynie na boisku może przebywać wyłącznie je-

den zawodnik importowany i jeden zawodnik europejski, z zastrzeżeniem ust. 9 niniej-

szego.

9. W trakcie meczu na boisku w danej drużynie może przebywać dwóch zawodników eu-

ropejskich, jeżeli  na boisku w danej drużynie nie przebywa zawodnik importowany.

10. W takcie meczu na boisku w danej drużynie może przebywać maksymalnie dwóch za-

wodników wschodnioeuropejskich.

§ 22

Przeszkody rejestracji

1. Do udziału w rozgrywkach Ligi nie może zostać zarejestrowany Zawodnik, jeżeli:

a) jest zarejestrowany lub uczestniczy w innych zorganizowanych rozgrywkach

futbolu  amerykańskiego  rozgrywanych  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,

państw członkowskich IFAF lub Republiki Federalnej Niemiec, z zastrzeżeniem ust.

2 niniejszego paragrafu.

b) jest zarejestrowany w innym klubie uczestniczącym w rozgrywkach Ligi,

c) została wobec niego orzeczona kara dyskwalifikacji prawomocną decyzją Ko-

misji Dyscyplinarnej,

d) wniosek rejestracyjny został złożony po terminie określonym w §19,

e) jest zawieszony z powodu naruszeń przepisów antydopingowych,

f) nie została zakończona procedura Transferu Międzynarodowego IFAF,
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g) nie została zakończona procedura Transferu. 

2. Zawodnik, który uczestniczył w innych zorganizowanych rozgrywkach futbolu amery-

kańskiego rozgrywanych na terytorium państw członkowskich IFAF lub Republiki Fede-

ralnej Niemiec po ich zakończeniu, pod warunkiem zachowania terminów określonych 

w §16 niniejszego Regulaminu, może zostać zarejestrowany do udziału w rozgrywkach

Ligi. 

3. Zabronione jest jednoczesne uczestnictwo Zawodnika w rozgrywkach Ligi oraz innych

zorganizowanych  rozgrywkach  futbolu  amerykańskiego  rozgrywanych  na  terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego IFAF lub Republiki Federalnej Nie-

miec. 

§ 23

Transfer 

1. Za Transfer uważa się zmianę przez Zawodnika Klubu przez który został skutecznie za-

rejestrowany do gry w Lidze (Byłby Klub), na inny Klub uczestniczący w rozgrywkach

Ligi (Nowy Klub). Do zakończenia procedury Transferu konieczne jest spełnienie warun-

ków określonych w § 14, § 15 i § 25 Regulaminu.

2. Transfer jest niedopuszczalny od momentu skutecznej rejestracji Zawodnika do momen-

tu upływu terminu obowiązywania rejestracji, określonego w §20 ust. 3 niniejszego Regu-

laminu.

3. Do rejestracji Zawodnika objętego Transferem konieczne jest przekazanie Organizatoro-

wi:

a) Pisemnego oświadczenia Byłego Klubu, że Nowy Klub zaspokoił zobowiązanie

z tytułu Ekwiwalentu Szkoleniowego.

b) pisemnego oświadczenia Byłego Klubu, iż Kluby zgodnie ustaliły zobowiązanie

z tytułu Ekwiwalenty Szkoleniowego w oparciu o § 24 ust. 12 Regulaminu, i na-

leżność ta została przez Nowy Klub zaspokojona,

c) potwierdzenia zapłaty na rzecz Byłego Klubu przez Nowy Klub kwoty odpowia-

dającej  wysokości  Ekwiwalentu  Szkoleniowego  określonego  w  oparciu  

o par. § 25 ust. 7,8 i 9 niniejszego Regulaminu. 
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§ 24

Limity Transferów

1. Klub w danym sezonie nie może zarejestrować więcej, niż łącznie 9 zawodników pozy-

skanych  w  trybie  Transferu,  w  tym  nie  więcej,  niż  3  zawodników  pozyskanych

z tego  samego Klubu.  W nadzwyczajnym przypadku,  przy  zgodzie  wyrażonej  przez

Kluby biorące udział w Transferze oraz Radę Ligi, stosowanie przepisu niniejszego ustę-

pu w danym przypadku może zostać zawieszone.

2. Limit transferowy nie dotyczy Zawodników, których zostali zarejestrowani przez Klub,

który zrezygnował z udziału w rozgrywkach Ligi albo został wykluczony z rozgrywek

Ligi prawomocną decyzją dysycplinarną.

3. W przypadku połączeniu Klubów, rejestracja przez nowopowstały Klub zawodników

uprzednio zarejestrowanych przez łączące się Kluby nie uznaje się za Transfer.

§  25

Ekwiwalent szkoleniowy

1. Ekwiwalent Szkoleniowy to wartość pieniężna, jaką w przypadku Transferu Nowy Klub

musi zapłacić Byłemu Klubu Zawodnika, z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego paragrafu.

2. Ekwiwalent Szkoleniowy ustalany jest na podstawie Doświadczenia Zawodniczego zdo-

bytego przez Zawodnika w danym Klubie poprzez grę w ramach rozgrywek Ligi.

3. Do Doświadczenia Zawodniczego Zawodnika, który był skutecznie zarejestrowany do

gry w Lidze w sezonie 2019 przez Klub, w którym występował przed sezonem 2019, zali-

cza się również okres gry w tym Klubie w ramach innych rozgrywek prowadzonych na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed sezonem 2019.

4. Ekwiwalent Szkoleniowy nie jest należny za Transfer Zawodnika, który nie został zareje-

strowany do rozgrywek Ligi w dwóch kolejnych sezonach gry. 

5. Ekwiwalent Szkoleniowy nie jest należny za Transfer Zawodnika, który został zarejestro-

wany do udział w Lidze przez Klub, który w sezonie następującym po sezonie rejestracji

nie bierze udziału w Lidze. 

6. Ekwiwalent Szkoleniowy należny za Transfer Zawodnika zarejestrowanego przez Klub,

który został wykluczony z rozgrywek Ligi z powodu braku zapłaty zobowiązań należ-

nych wobec Organizatora, do momentu spłaty przez dany Klub wszystkich zobowiązań,

jest należny Organizatorowi.
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7. Wartość Ekwiwalentu szkoleniowego obliczana jest według wzoru:

ES = (S x Jr) + (S x Sr)

dla którego:

- ES to wartość Ekwiwalentu szkoleniowego,

- S to liczba rozegranych sezonów gry w danym Klubie,

- Jr to stawka za jeden sezon gry w rozgrywkach juniorskich,

- Sr to stawka za jeden sezon gry w danych rozgrywkach seniorskich.

8. W przypadku, w którym Zawodnik w jednym sezonie występował w dwóch różnych

klasach rozgrywkowych, jako stawkę za dany sezon przyjmuje się wartość stawki należ-

nej za wyższą klasę rozgrywkową w której występował Zawodnik.

9. Ekwiwalent Szkoleniowy obliczany jest w oparciu o następujące stawki netto:

a) sezon gry w rozgrywkach LFA1 – 1.000,00 zł,

b) sezon gry w rozgrywkach LFA2 – 1.500,00 zł,

c) sezon gry w rozgrywkach LFA9 – 1.500,00 zł,

d) sezon gry w rozgrywkach juniorskich – 2.000,00 zł.

10. W przypadku, w którym zawodnik dokonuje Transferu powrotnego do Byłego Klubu po

rozegraniu nie więcej niż dwóch sezonów w Nowym Klubie, Nowy Klub zwraca Byłemu

Klubowi otrzymany Ekwiwalent Szkoleniowy powiększony o Ekwiwalent Szkoleniowy

należy za okres gry Zawodnika w Nowym Klubie.

11. W przypadku, w którym po rozegraniu jednego sezonu w Klubie Zawodnik dokonuje

kolejnego Transferu, Ekwiwalent Szkoleniowy od Kolejnego Klubu wynosi połowę Ekwi-

walentu Szkoleniowego należnego z tytułu pierwotnego Transferu,obliczonego stosow-

nie do zapisów ust. 7, 8 i 9 niniejszego paragrafu, powiększoną o stawkę należną za roze-

grany przez Zawodnika sezon.

12. Nowy Klub i Były Klub mogą zgodnie ustalić inne zasady obliczania i zaspakajania zobo-

wiązania z tytułu Ekwiwalentu Szkoleniowego, niż wynikająca z ust. 7, 8 i 9 niniejszego

paragrafu.

Strona 17 z 29



Rozdział  IV

Mecz 

§ 26

Obiekt sportowy

Mecz Ligi może zostać rozegrany na obiekcie sportowym, który spełnia następujące wyma-

gania:

1. Nawierzchnia boiska musi być pokryta naturalną trawą lub sztuczną murawą. Na-

wierzchnia boiska musi być w dobrym stanie i nie zagrażać bezpieczeństwu zawodni-

ków, sędziów lub innych osób przebywających na niej. Wszelkie inne nawierzchnie są

niedozwolone. Ocenę stanu nawierzchni boiska dokonuje Przedstawiciel Organizato-

ra wraz z Sędziami.

2. Boisko powinno posiadać następujące wymiary: a) długość: 120 jardów, b) szerokość:

53,33 jardów, przy czym minimalne dopuszczalne wymiary boiska to: a) długość: 104

jardy,  b) szerokość: 47,33 jardów.

3. Obiekt sportowy musi zapewniać drogę dojazdową, umożliwiająca dojazd do Boiska

pojazdom odpowiednich służb, w tym w szczególności pojazdów pogotowia, straży

pożarnej i policji.

4. Do rozegrania meczu Ligi przy sztucznym świetle Obiekt sportowy musi posiadać

infrastrukturę oświetleniową zapewniającą poziom natężenia oświetlenia Boiska nie

mniejszy niż 800Ev (lx), 

5. Obiekt sportowy musi posiadać prysznice z dostępem do ciepłej wody oraz sanitaria-

ty. Prysznice i sanitariaty mogą znajdować się w bliskim sąsiedztwie szatni.

6. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na szatnie dla Klubów muszą posiadać od-

powiednie zabezpieczenie (np. zamki), uniemożliwiające dostęp osobom nieupoważ-

nionym.

7. Pomieszczenia przeznaczone na szatnie sędziów muszą być odpowiednie, aby po-

mieścić wszystkich delegowanych na mecz sędziów, jednocześnie zapewniając swo-

bodę ruchu, posiadać co najmniej jedno miejsce siedzące dla każdego sędziego dele-

gowanego na mecz oraz być wyposażone w prysznic z dostępną do użytku ciepłą

wodą, a także w sanitariaty (prysznic i sanitariat mogą znajdować się w bliskim są-

siedztwie szatni). Wskazane jest by sędziowie posiadali na swój użytek, prysznic i sa-

nitariaty oddzielne od tych, które są wykorzystywanw przez zawodników. Wszystkie
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pomieszczenia przeznaczone na szatnie dla sędziów muszą posiadać zabezpieczenia

(np. zamki), uniemożliwiające dostęp osobom nieupoważnionym. Droga do szatni sę-

dziów nie może prowadzić przez szatnię zawodników któregokolwiek z Klubów.

8. Obiekt sportowy musi posiadać nagłośnienie w formie stałej lub instalowanej na czas

rozgrywania meczu;

9. Obiekt sportowy musi posiadać przestrzeń reklamową wokół boiska, do wykorzysta-

nia na potrzeby promocyjne i marketingowe Ligi.

10. Obiekt  sportowy  musi  ponadto  spełniać  wymagane  prawem  przepisy,  w  tym

w  szczególności  przepisy  bhp  oraz  przepisy  ustawy  z  dnia  20  marca  2009  r.

o bezpieczeństwie imprez masowych.

§ 27

Transmisja

1. Z każdego meczu rozgrywanego w ramach rozgrywek seniorskich jedenastoosobowych

musi być prowadzona na żywo transmisja wraz z komentarzem (dalej zwana Transmi-

sją).  

2. Transmisja  z  meczu,  który  będzie  udostępniany  w  TV  musi  być  prowadzona

z wykorzystaniem co najmniej 2 (słownie: dwóch) kamer. Transmisja z pozostałych me-

czów musi być prowadzona z wykorzystaniem co najmniej 1 (słownie jednej) kamery. 

3. Transmisja musi zawierać grafikę ekranową  na którą składają się co najmniej:

a) nazwa Klubów z wyłączeniem miejscowości, w której dany Klub ma siedzibę,

b) numer próby i odległość do przejścia („Down and distance”),

c) wynik meczu i kwartę.

Na grafikę ekranową może również składać się czas pozostały do końca danej kwar-

ty.

4. Transmisja musi spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne:

a)rozdzielczość nie niższa niż: 

b) ilość klatek nie niższa niż:

c) bitrate nie niższy niż:

d) jakość dźwięku nie niższa niż:

5. Transmisja musi być udostępniona co najmniej w serwisie youtube oraz na stronie Orga-

nizatora,
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6. Dokładny adres internetowy pod którym będzie dostępna Transmisja Klub przekazuje

Organizatorowi na co najmniej 48h przed planowaną godziną rozpoczęcia  meczu. Na-

granie Transmisji musi być udostępnione w serwisie youtube co najmniej do końca trwa-

nia danego sezonu.

7. W przypadku wystąpienia przeszkód po stronie Klubu. które utrudnią lub uniemożliwią

wykonanie Transmisji, Klub jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Organiza-

tora. 

8. Klub będący gospodarzem danego meczu posiada prawo wyboru podmiotu wykonują-

cego Transmisję oraz ponosi koszty jej wykonania. 

§ 28

Nagranie z meczu

1. Klub – gospodarz meczu zobowiązany jest do nagrania i opracowania materiału wizual-

nego z meczu do analizy (game tape), na potrzeby umieszczenia w systemie Hudl. Game

tape nie może być zapisem Transmisji danego meczu.

2. Nagranie z meczu musi zostać wykonane przy użyciu kamery umiejscowionej nie niżej,

niż 3 metry ponad poziomem boiska.

3. Game tape musi zostać udostępniony na platformie Hudl w terminie 48 godzin od mo-

mentu zakończenia danemu meczu. 

4. Na game tape składa się nagranie meczu z co najmniej z szerokiej perspektywy (wide),

obejmującej szerokość boiska od najbardziej skrajnego zawodnika z lewej strony do naj-

bardziej skrajnego zawodnika z prawej strony.

§ 29

Obsługa meczu

1. Personel do obsługi meczu jest wybierany i zapewniamy przez Klub będący gospoda-

rzem meczu, za wyjątkiem meczów finałowych.

2. Klub – gospodarz musi wyznaczyć i zapewnić personel wystarczający  do obsługi meczu,

w tym w szczególności:

a)  Gameday  Managera,  jako  osobę  odpowiedzialną  za  kontakt  z  Organizatorem

w zakresie organizacji i przeprowadzenia meczu,

b) Oficera prasowego,
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c) opiekuna sędziów i drużyny przeciwnej,

d) spikera,

e) osoby do pomocy sędziom, w tym w szczególności chain-crew.

3. Klub – gospodarz  zobowiązany jest zapewnić wodę niegazowaną dla Zawodników Klu-

bu przeciwnego w ilości nie mniejszej niż 2 (słownie:: dwa) litry wody na jednego Za-

wodnika zgłoszonego do udziału w meczu w protokole pisemny

4. Klub –  gospodarz zobowiązany jest  wprowadzenia naktualnego wyniku na żywo na

stronie Ligi oraz do prowadzenia statystyki z meczu przy wykorzystaniu udostępnio-

nych przez Organizatora narzędzi.

5. Klub – gospodarz zobowiązany jest do zapewnienia zabezpieczenia medycznego meczu,

w tym w szczególności zapewnienia przez cały czas trwania meczu ambulansu spełniają-

cego warunki określone w Załączniku nr 3 do zarządzenia nr 64/2016/DSM Prezesa Na-

rodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków

zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne. W przypadku braku am-

bulansu mecz nie może się rozpocząć, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do czasu jego uzu-

pełnienia, jednak nie dłużej niż przez 60 minut. W przypadku, w którym czas oczekiwa-

nia na przyjazd ambulansu jest dłuższy, niż 60 min, decyzję w zakresie przeprowadzenia

meczu podejmują łącznie Kluby, Sędziowie oraz Organizator.

§ 30

Sprzęt meczowy

1. Klub musi posiadać jednolity kolor strojów meczowych, obejmujący jednolite kaski, ko-

szulki, spodenki i getry. 

2. Elementu stroju widoczne spod strojów meczowych muszą być w kolorze barw Klubu.

białym albo czarnym.

3. Zawodnik nie może grać w kasku ochronnym posiadającym przyciemnianą szybkę.

4. Zawodnik musi grać w kasku ochronnym odpowiednim dla danej klasy rozgrywkowej. 

5. Członkowie sztabu trenerskiego danego Klubu mogą w trakcie meczu korzystać między

sobą z łączności radiowej. 
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Rozdział V

Komisja Dyscyplinarna

i Postępowanie Dyscyplinarne

§ 31

Przepisy ogólne

1. Niniejszy  Rozdział  reguluje  zasady  odpowiedzialności  dyscyplinarnej,  obowiązujące  

w Lidze oraz określa katalog kar, tryb postępowania oraz organy właściwe do orzekania 

w sprawach przewinień dyscyplinarnych.

2. Przewinieniem dyscyplinarnym jest naruszenie przepisów niniejszego Regulaminu oraz

Zasad Gry.            

3. Organem właściwym do orzekania w zakresie w zakresie przewinień dyscyplinarnych

popełnionych w rozgrywkach Ligi jest Komisja Dyscyplinarna Ligi oraz  Organizator.

4. Odpowiedzialność dyscyplinarną określoną w niniejszym Rozdziale ponoszą kluby, za-

wodnicy,  sędziowie,  trenerzy,  członkowie  sztabu medycznego oraz działacze  Klubów

(osoby fizyczne) uczestniczących w rozgrywkach Ligi.

§ 32

Skład Komisji Dyscyplinarnej

1. Komisji  Dyscyplinarnej  jest  pięcioosobowa.  W skład Komisji  Dyscyplinarnej  wchodzi

przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Futbolu Amerykańskiego, po jednym

przedstawicielu wybieranym przez Kluby LFA1, LFA2 i LFA9 oraz przewodniczący wy-

brany przez wszystkie Kluby Ligi. 

2. Każdy członek KD musi odbyć kurs sędziowski.

3. W  przypadku  postępowania  wobec  osoby  fizycznej,  uczestnikiem  postępowania  jest

Rzeczników Zawodników. Rzecznik Zawodników wybierany jest przez Kapitanów Dru-

żyn Ligi.

§ 33

Skład orzekający

1. Postępowanie przed Komisją Dyscyplinarną jest dwuinstancyjne.

2. Stronami postępowania jest skarżący oraz podmiot, którego postępowanie dotyczy. 

3. Decyzje  w  sprawach  kar  dyscyplinarnych  nakładanych  na  osoby  fizyczne  

w  pierwszej  instancji  wydawane  są  przez  Komisję  Dyscyplinarną  działającą  
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w składzie jednoosobowym. Decyzje  w drugiej  instancji  wydawane są przez Komisję

Dyscyplinarną działająca w składzie trzyosobowym, w tym Przewodniczącego bądź Za-

stępcę Przewodniczącego. Decyzje wydawane przez skład trzyosobowy zapadają więk-

szością głosów.

4. Decyzje w sprawach kar dyscyplinarnych nakładanych na Kluby w pierwszej instancji

wydawane są przez Komisję Dyscyplinarną działającą w składzie trzyosobowym, tym

Przewodniczącego  bądź  Zastępcę  Przewodniczącego.  Decyzje  wydawane  przez  skład

trzyosobowy zapadają  większością głosów.  Decyzje  w drugiej  instancji  wydawane są

przez Organizatora po zasięgnięciu opinii Rady Ligi.

§ 34

Postępowanie dyscyplinarne

1. Postępowanie dyscyplinarne wszczynane jest na wniosek lub z urzędu.

2. Wniosek  o  wszczęcie  postępowania  dyscyplinarnego  może  zostać  złożony  do  końca

pierwszego dniu roboczego od dnia rozegrania meczu. O wszczęciu powstępowania na

wniosek Komisja Dyscyplinarna zawiadamia strony i uczestników najpóźniej następnego

dnia roboczego po otrzymaniu wniosku. O wszczęciu postępowania z urzędu Komisja

zawiadamia strony najpóźniej w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia podjęcia pierw-

szej czynności.

3. Wniosek jest składany za pomocą poczty elektronicznej na adres: ……………...

4. Komisja Dyscyplinarna rozpoznaje wniosek w maksymalnie w ciągu dwóch dni robo-

czych od dnia otrzymaniu wniosku.

5. Komisja  Dyscyplinarna  przesyła  decyzję  wraz  z  uzasadnieniem  Stronom  za  pomocą

poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazanej we Wniosku. 

6. Sentencje decyzji Komisji są publikowane i ogólnodostępne pod adresem internetowym:

…………...

7. Odwołanie  od  decyzji  Komisji  Dyscyplinarnej  wydanej  w  I  instancji  można  złożyć

w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być narusze-

nie przepisów postępowania lub rażąca nadmierność kary w stosunku do przewinienia

dyscyplinarnego.

8. Komisja Dyscyplinarna rozpoznaje odwołanie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzy-

mania odwołania, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu.
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9. Odwołanie od decyzji I instancji w przedmiocie zawieszenia lub dyskwalifikacji Zawod-

nika Komisja Dyscyplinarna rozpatruje w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania

odwołania.

10. Decyzja wydana w I instancji staje się prawomocna i wykonalna z upływem ostatniego

dnia  do  złożenia  odwołania.  Decyzja  wydana  w  II  instancji  staje  się  prawomocna

i wykonalna z dniem jej wydania. 

§ 35

Wyłączenie członka Komisji Dyscyplinarnej

1. Członek Komisji Dyscyplinarnej jest wyłączony od orzekania w sprawie, w której:

1) w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym,

że  wynik  sprawy  oddziaływa  na  jego  prawa  lub  obowiązki,  w  tym

w szczególności w sprawie dotyczącej Zawodnika Klubu lub Klubu:

a) z którym Członek Komisji Dyscyplinarnej pozostaje w jakimkolwiek stosunku

prawnym; 

b) występuje w jednej grupie z Klubem, z którym Członek Komisji Dyscyplinar-

nej pozostaje w jakimkolwiek stosunku prawnym,

c) z  którym  Klub,  z  którym  Członek  Komisji  Dyscyplinarnej  pozostaje  

w jakimkolwiek  stosunku prawnym,  zgodnie  z  Terminarzem  ma rozegrać

mecz w kolejce bezpośrednio następującej po dni wszczęcia postępowania w

danej instancji, 

2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krew

nych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia; 

3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

4) w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego 

orzeczenia,

2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposo-

bienia, opieki lub kurateli. 

3. Niezależnie od przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Komisja Dyscy-

plinarna wyłącza członka Komisji Dyscyplinarnej na jego żądanie lub na wniosek strony,

jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co

do bezstronności członka Komisji Dyscyplinarnej danej sprawie.
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4. Decyzję o wyłączeniu członka Komisji Dyscyplinarnej wydaje Przewodniczący Komisji.

Decyzję o wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej wydaje Komisja w skła-

dzie trzyosobowym.

5. W przypadku, w którym na danej sprawie na skutek wyłączenia członków Komisji Dys-

cyplinarnej, Komisja Dyscyplinarna utraci możliwość działania poprzez brak możliwości

zebrania wymaganego kworum, daną sprawę w I lub II instancji rozpatruje Organizator.

§ 36

Podział kar dyscyplinarnych

1. Kary dyscyplinarne dzielą się na 

a) kary nakładane wobec osób fizycznych,

b) kary nakładane wyłącznie wobec klubów.

§ 37

Kary dyscyplinarne dla osób fizycznych

1. Kary dyscyplinarne, jakie mogą zostać nałożone na osoby fizyczne to:

a) kara finansowa,

b) zawieszenie,

c) wykluczenia z rozgrywek Ligi.

2. Kara finansowa jest przeznaczana na fundusz juniorski.

3. W trakcie trwania kary zawieszenia Zawodnik może zostać zarejestrowany do udziału

w Lidze, ale nie może zostać zarejestrowany do udziału w meczu.

4. Kara wykluczenia z rozgrywek Ligi powoduje unieważnienie rejestracji Zawodnika, oraz

zakaz jego ponownej rejestracji do gry w Lidze. 

5. Szczegółowy Taryfikator Kar dyscyplinarnych dla osób fizycznych ustalany jest przez

Komisję Dyscyplinarną w porozumieniu z Organizatorem,

§ 38

Kary dyscyplinarne dla  Klubów

1. Kary dyscyplinarne, jakie mogą zostać nałożone na Kluby to: 

a) kara finansowa,

b) walkower,

c) wykluczenie z rozgrywek Ligi.
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2. Kara finansowa może zostać przeznaczona na  fundusz juniorski.

3. Kara wykluczenia z rozgrywek Ligi powoduje natychmiastowe i automatyczne unieważ-

nienie licencji Klubu, oraz zakaz jego ponownej rejestracji do gry w Lidze.

4. Szczegółowy Taryfikator Kar dyscyplinarnych dla Klubów ustalany jest przez Komisję

Dyscyplinarną w porozumieniu z Organizatorem.
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Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 39

Prawo interpretacji

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi. Przed wydaniem

interpretacji, Organizator zasięga opinii Rady Ligi. 

§ 40

Tekst jednolity Regulaminu

Teks jednolity Regulaminu Ligi jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Ligi, pod ad-

resem:……………....

§ 41

Zmiana nazwy

1. Organizatorowi w dowolnym momencie przysługuje prawo do zmiany nazwy Ligi po-

przez uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego Ligi lub produktu przez niego wska-

zanego, bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu oraz prawo do uwzględnienia

nazwy Sponsora Tytularnego Ligi lub produktu przez niego wskazanego w tekście Regu-

laminu.

2. Klubowi w dowolnym momencie przysługuje  prawo do zmiany nazwy drużyny po-

przez uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego Drużyny lub produktu przez niego

wskazanego oraz prawo do uwzględnienia nazwy Sponsora Tytularnego Drużyny lub

produktu przez niego wskazanego w nazwie drużyny, z zastrzeżeniem §4 ust. 2 niniej-

szego Regulaminu.

3. W trakcie rozgrywania Sezonu zmiana nazwy drużyny w zakresie szerszym, niż opisany

w ust. 2 niniejszego paragrafu wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organiza-

tora.

4. Wszelkie zmiany danych muszą być niezwłocznie zgłoszone Organizatorowi.

§ 42

Połączenie Klubów

1. Przez połączenie Klubów rozumie się połączenie Klubów działających w formie spółek

prawa  handlowego  w  trybie  określonym  przez  właściwe  przepisy  prawa  lub,  
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w przypadku Klubów działających w formie prawnej, dla których właściwe przepisy pra-

wa nie  przewidują  możliwości  połączenia,  powołanie  nowego podmiotu.  Łączące  się

Kluby muszą o tym niezwłocznie pisemnie zawiadomić Organizatora.

2. Na klub powstały w wyniku połączenia się Klubów przechodzą wszystkie zobowiązania

wszystkich łączących się Klubów należne względem Organizatora.

3. W przypadku, w którym jakikolwiek z łączących się Klubów posiada nieuregulowana

zobowiązania względem Organizatora, do momentu ich całkowitego uregulowania wraz

z należnymi odsetkami, rejestrację przez nowopowstały Klub zawodników uprzednio za-

rejestrowanych przez łączące się Kluby uznaje się za Transfer.

§ 43

Likwidacja Klubu

1. Przez likwidację Klubu rozumie się zakończenie postępowania likwidacyjnego prowa-

dzonego w trybie przewidzianym przez właściwe przepisy prawa lub rezygnację przez

Klub z udziału w lidze. 

2. O rozpoczęciu postępowania  likwidacyjnego prowadzonego w trybie  przewidzianym

przez właściwe przepisy prawa Klub musi niezwłocznie zawiadomić Organizatora.

3. W przypadku, w którym likwidowany Klub posiada niezaspokojone zobowiązania wo-

bec Organizatora,  Ekwiwalent Szkoleniowy za Transferu Zawodnika zarejestrowanego

przez zlikwidowany Klub staje się należy na rzecz Organizatora do czasu ich pełnego za-

pokojenia. W tym przypadku Ekwiwalent Szkoleniowy wynosi ½ stawki za jeden roze-

grany sezon gry w rozgrywkach seniorskich.

§ 44

Załączniki do Regulaminu

1. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

2. Wykaz załączników:

§ 45

Przepisy przejściowe.

Przepis §8 ust. 3 zdanie drugie Regulaminu wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.
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Załącznik nr …. do Regulaminu Ligi Futbolu Amerykańskiego

Zasady przyznawania

nagród finansowych dla Klubów za wyniki sportowe

Na podstawie §7 ust. 10 Regulaminu ustala się, iż nagrody finansowe za wyniki sportowe

przyznawane są w sposób następujący:

§ 1

Nagrody finansowe za wyniki sportowe osiągnięte w LFA1

Mistrz LFA 1 otrzymuje nagrodę finansową w kwocie:

§ 2

Nagrody finansowe za wyniki sportowe osiągnięte w LFA2

Mistrz LFA 2 otrzymuje nagrodę finansową w kwocie:

§ 3

Nagrody finansowe za wyniki sportowe osiągnięte w LFA9

Mistrz LFA 9 otrzymuje nagrodę finansową w kwocie:

§ 4

Koszty meczów finałowych.

1. Klubowi,  który  awansowały  do  meczu  finałowego  LFA1,  LFA2  i  LFA9,  Organizator

zwraca  koszty  przejazdu  i  zakwaterowania  zawodników  zgłoszonych  do  udziału  

w meczu finałowym oraz sztabu trenerskiego do kwoty 7.000,00 zł brutto (słownie: sie-

dem tysięcy złotych).

2. Organizator pokrywa wynagrodzenie dla sędziów należne z tytułu obsługi meczów fina-

łowych  LFA1, LFA2 i LFA9.
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