85
Uchwała nr VI/85 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania klas sportowych zawodnikom i zawodniczkom
uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek i Wojewódzkie
Związki Piłki Nożnej
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin nadawania klas sportowych zawodnikom i zawodniczkom
uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej i
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej w następującym brzmieniu:
REGULAMIN
NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH ZAWODNIKOM I ZAWODNICZKOM
UCZESTNICZĄCYM W ROZGRYWKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ I WOJEWÓDZKIE ZWIĄZKI PIŁKI NOŻNEJ
§1
1.
Klasy sportowe nadaje się zawodnikom (-czkom) uczestniczącym w rozgrywkach
prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej i Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej w męskiej
piłce nożnej, w piłce nożnej kobiet, w halowej piłce nożnej mężczyzn i kobiet i plażowej piłce
nożnej oraz zawodnikom (-czkom) reprezentującym Polskę w spotkaniach międzypaństwowych,
Mistrzostwach Świata i Europy i w Igrzyskach Olimpijskich oraz zawodnikom (-czkom) szkolonym
w Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży (OSSM).
2.
Podstawowym dokumentem weryfikującym uzyskane normy są oryginały protokołów
zawodów oraz zestawienia zbiorcze dla poszczególnych rozgrywek, sporządzone przez właściwe
organy PZPN oraz Wojewódzkich ZPN odpowiedzialne za prowadzenie rozgrywek i szkolenie (tj.
Komisja Rozgrywek, Wydział Gier, Komisja Szkolenia itp.)
§2
1. Ustala się następujące stopnie klas sportowych:
a. Mistrzowska międzynarodowa,
b. Mistrzowska,
c. Pierwsza,
d. Druga,
e. Trzecia.
§3
1. Klasy sportowe: mistrzowską międzynarodową, mistrzowską oraz pierwszą wymienione
w par.2 ust. 1 lit a, b, c nadaje Polski Związek Piłki Nożnej na pisemny wniosek Klubu lub
zainteresowanego zawodnika, zawierający: nazwisko i imię, datę urodzenia, sezon oraz rodzaj
zawodów – rozgrywek, będących podstawą uzyskania klasy sportowej, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Klasy sportowe: drugą i trzecią, wymienione w par. 2 ust. 1 lit. d, e nadają Wojewódzkie
Związki Piłki Nożnej na pisemny wniosek klubu lub zainteresowanego zawodnika, zawierający:
nazwisko i imię, datę urodzenia, sezon oraz rodzaj zawodów – rozgrywek, będących podstawą
uzyskania klasy sportowej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
Warunkiem uzyskania klasy trzeciej jest ponadto uzyskanie minimum 482 pkt
w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej.
3. Zaświadczenie o nadaniu klasy sportowej wydaje się na oryginalnym druku, zawierającym
kolejny numer oraz podpisy osób upoważnionych z PZPN lub Wojewódzkiego ZPN.
4.Ewidencja wydanych zaświadczeń prowadzona jest przez Wydziały Szkolenia Wojewódzkich
Związków Piłki Nożnej.

5. Wniosek o którym mowa w ust. 1 musi być złożony nie później niż 36 miesięcy od uzyskania
normy określonej dla danej klasy sportowej.
6. Wniosek o którym mowa w ust. 2 musi być złożony nie później niż 12 miesięcy od uzyskania
normy określonej dla danej klasy sportowej.
7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminach wskazanych w ust. 5-6 nie będą
rozpatrywane.
§4
1. Okres ważności klas sportowych wynosi:
a. Klasa mistrzowska międzynarodowa, klasa mistrzowska i klasa pierwsza - 2 lata od
wydania zaświadczenia,
b. Klasa druga i trzecia - 1 rok od wydania zaświadczenia.

§5
1. Ustala się następujące normy dla poszczególnych klas sportowych:
Klasa mistrzowska międzynarodowa:
 Udział w Finałach Mistrzostw Świata kobiet lub mężczyzn
 Udział w Igrzyskach Olimpijskich
 Udział w Finałach Mistrzostw Europy kobiet lub mężczyzn
 Udział w Klubowych Pucharach Europy
 Udział w rozgrywkach UEFA Youth League
Klasa mistrzowska:
 Udział w Mistrzostwach Europy kobiet lub mężczyzn
(II runda eliminacyjna, tzw. Elite Round)
 Udział w meczach Reprezentacji Polski:
 minimum 1 mecz w Reprezentacji Polski A
mężczyzn
 minimum 15 meczów w Reprezentacji Polski A
mężczyzn w futsalu lub piłce plażowej
 minimum 15 meczów w Reprezentacji Polski A
kobiet lub A kobiet w futsalu
 minimum 20 meczów w Reprezentacji Polski
juniorów i juniorek
miejsca 1 – 3 (zawodnik musi
Udział w rozgrywkach Ekstraklasy lub Ekstraklasy w futsalu
rozegrać
minimum
60%
spotkań)
miejsca 1 – 3 (zawodniczka
Udział w rozgrywkach Ekstraligi lub Ekstraligi w futsalu
musi rozegrać minimum 60%
spotkań mistrzowskich),
1 miejsce (zawodnik musi
rozegrać
minimum
60%
Udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów
spotkań
w
całym
cyklu
rozgrywek
1 miejsce (zawodnik musi
Udział w rozgrywkach I ligi mężczyzn
rozegrać
minimum
60%
spotkań)
miejsca 1 – 2 (zawodnik musi
Udział w Pucharze Polski kobiet lub mężczyzn
rozegrać 60% spotkań w
rozgrywkach),

Udział w Halowym Pucharze Polski futsalu kobiet lub mężczyzn
Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów U17
Udział w Mistrzostwach Polski Juniorek U16 lub U19
Udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski futsalu kobiet
lub mężczyzn
Udział w Turnieju Finałowym rozgrywek o Puchary PZPN im.
Kazimierza Deyny (OOM mężczyzn), im. Włodzimierza Smolarka
lub im. Kazimierza Górskiego
Udział w rozgrywkach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM
kobiet)

miejsca 1 – 2 (zawodnik musi
rozegrać 60% spotkań w
rozgrywkach)
1 miejsce (zawodnik musi
rozegrać 60% spotkań w
rozgrywkach).
1 miejsce (zawodniczka musi
rozegrać 60% spotkań w
rozgrywkach).
1 miejsce (zawodnik musi
rozegrać 70% spotkań w
rozgrywkach).
1 miejsce (zawodnik musi
rozegrać 60% spotkań w
rozgrywkach).
1 miejsce (zawodniczka musi
rozegrać 60% spotkań w
rozgrywkach).

Klasa pierwsza:
Udział w meczach Reprezentacji Polski:
 minimum 10 meczów w Reprezentacji Polski A mężczyzn
w futsalu lub piłce plażowej
 minimum 10 meczów w Reprezentacji Polski A kobiet lub
A kobiet w futsalu
 minimum 10 meczów w Reprezentacji Polski juniorów
lub juniorek
Udział w rozgrywkach Ekstraklasy lub Ekstraklasy w futsalu
Udział w rozgrywkach Ekstraligi lub Ekstraligi w futsalu
Udział w rozgrywkach I ligi mężczyzn
Udział w rozgrywkach I ligi kobiet
Udział w rozgrywkach I ligi mężczyzn lub kobiet w futsalu
Udział w rozgrywkach II ligi mężczyzn
Udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów

Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów U17
Udział w Mistrzostwach Polski Juniorek U16 i U19
Udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski futsalu kobiet
lub mężczyzn:
Udział w Turnieju Finałowym rozgrywek o Puchary PZPN im.
Kazimierza Deyny (OOM mężczyzn), im. Włodzimierza Smolarka
lub im. Kazimierza Górskiego
Udział w rozgrywkach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM
kobiet)

(zawodnik
musi
rozegrać
minimum 60% spotkań)
(zawodniczka musi rozegrać
minimum 60% spotkań)
(zawodnik
musi
rozegrać
minimum 60% spotkań)
(zawodnik
musi
rozegrać
minimum 60% spotkań)
(zawodnik
musi
rozegrać
minimum 60% spotkań)
(zawodnik
musi
rozegrać
minimum 70% spotkań)
miejsca 2-4 (zawodnik musi
rozegrać
minimum
60%
spotkań
w
całym
cyklu
rozgrywek)
miejsca 2-4 (zawodnik musi
rozegrać 60% spotkań w
rozgrywkach).
miejsca 2-4 (zawodniczka
musi rozegrać 60% spotkań w
rozgrywkach).
miejsca 2-4 (zawodnik musi
rozegrać 60% spotkań w
rozgrywkach).
miejsca 2-4 (zawodnik musi
rozegrać 60% spotkań w
rozgrywkach).
miejsca 2-4 (zawodniczka
musi rozegrać 60% spotkań w

Udział w rozgrywkach krajowych (runda finałowa) Turnieju UEFA
Regions Cup (Puchar Regionów)
Udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w piłce plażowej
Udział w rozgrywkach o Puchar Polski w piłce plażowej

rozgrywkach).
1 miejsce (zawodnik
rozegrać
minimum
spotkań
w
całym
rozgrywek)
1 miejsce (zawodnik
rozegrać
minimum
spotkań),
1 miejsce (zawodnik
rozegrać
minimum
spotkań).

musi
60%
cyklu
musi
60%
musi
60%

Klasa druga:
Udział w minimum jednym meczu Reprezentacji Polski
Udział w rozgrywkach II ligi kobiet
Udział w rozgrywkach II ligi mężczyzn w futsalu
Udział w rozgrywkach III ligi mężczyzn
Udział w rozgrywkach krajowych (runda finałowa) Turnieju UEFA
Regions Cup (Puchar Regionów)
Zawodnicy (-czki) szkoleni w Wojewódzkich Ośrodkach
Licealnych i Gimnazjalnych
Klasa trzecia:
Normy klasyfikacyjne obejmują:
1. rodzaje zawodów, których wyniki brane są pod uwagę,
a) – zawodnicy (-czki) członkowie kadr wojewódzkich
juniorów i juniorek młodszych i młodzików, którzy
rozegrali 50% spotkań w rozgrywkach o Puchary PZPN:
im. Kazimierza Deyny, im. Włodzimierza Smolarka i im.
Kazimierza Górskiego – chłopcy, oraz Mistrzostwa Polski
Kadr Wojewódzkich Juniorek Młodszych i Mistrzostwa
Polski Kadr Wojewódzkich Młodziczek – dziewczęta.
b) udział w rozgrywkach III ligi kobiet (zawodniczka musi
rozegrać minimum 60% spotkań)
c) zawodnicy (-czki), którzy rozegrali 50% spotkań
w rozgrywkach wojewódzkich juniorów, juniorów
młodszych i młodzików w drużynach, które zajęły miejsca
1 – 3.
d) zawodnicy (-czki) biorący udział w rozgrywkach
wojewódzkich seniorów, juniorów, juniorów młodszych.
2. Rodzaje prób sprawności dla uzyskania danej klasy
sportowej.
Warunkiem uzyskania sportowej klasy trzeciej jest
uzyskanie, zgodnie z kategorią wiekową, minimum 482 pkt.
w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej.

(zawodnik
musi
okazać
zaświadczenie
z
PZPN
potwierdzające
występ
w
Reprezentacji)
(zawodniczka musi rozegrać
minimum 60% spotkań)
(zawodnik
musi
rozegrać
minimum 60% spotkań),
(zawodnik
musi
rozegrać
minimum 60% spotkań),
miejsca 2-4 (zawodnik musi
rozegrać 60% spotkań w
całym cyklu rozgrywek).

II. Tracą moc postanowienia Uchwały nr VII/122 z dnia 24 czerwca 2010 roku Zarządu Polskiego
Związku Piłki nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania klas sportowych zawodnikom
i zawodniczkom uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek
i Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/85 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu PZPN

WNIOSEK
o nadanie klasy sportowej
1. Imię i nazwisko
....................................................................................................................................................
2. Data urodzenia
...................................................................................................................................................
3. Klub sportowy
...................................................................................................................................................
4. Sezon oraz rodzaj zawodów – rozgrywek, będących podstawą do nadania klasy
sportowej.
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

5. Adres do korespondencji:
………………………….…………………………………………………………………..….
(imię i nazwisko)
………………………….…………………………………………………………………..….
(ulica, kod pocztowy, miejscowość)
...…………………………………………...…………………………………………….…….
(adres e-mail, nr telefonu)
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r nr 7 moich danych osobowych - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

…………………………………………………………
(Data i podpis)

Uzupełniony wniosek należy przesłać na adres:
Polski Związek Piłki Nożnej
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/85 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu PZPN

WNIOSEK
o nadanie klasy sportowej
1.

Imię i nazwisko

....................................................................................................................................................
2. Data urodzenia
...................................................................................................................................................
3. Klub sportowy
...................................................................................................................................................
4. Sezon oraz rodzaj zawodów – rozgrywek, będących podstawą do nadania klasy
sportowej.
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

5. Adres do korespondencji:
………………………….…………………………………………………………………..….
(imię i nazwisko)
………………………….…………………………………………………………………..….
(ulica, kod pocztowy, miejscowość)
...…………………………………………...…………………………………………….…….
(adres e-mail, nr telefonu)
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej moich danych
osobowych - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

………………………………………………………
(Data i podpis)

Uzupełniony wniosek należy przesłać do właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.

