REGULAMIN
TURNIEJOWYCH ROZGRYWEK SZKOLENIOWYCH
OBOWIĄZUJĄCY od rundy - jesień 2019
ORLIKI, ORLIKI MŁODSZE, ŻAKI, ŻAKI MŁODSZE, SKRZATY I SKRZATY MŁODSZE
NA SEZON 2019/2020
*
*
*
*
*
*

Orliki rocznik
Orliki rocznik
Żaki rocznik
Orliki rocznik
Skrzaty
Orliki rocznik

U11
U10
U9
U8
U7
U6

od
od
od
od
od
od

01.01.2009 – 31.12.2010
01.01.2010 – 31.12.2011
01.01.2011 – 31.12.2012
01.01.2012 – 31.12.2013
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2014 i młodsi

1.
Dopuszcza się możliwość udziału dziewcząt w rozgrywkach chłopców do kategorii Orlik U-11
włącznie z zachowaniem poniższych zasad:
a) w rozgrywkach chłopców w kategorii Skrzat U-7 i Skrzat U-6 mogą uczestniczyć dziewczęta, odpowiednio z kategorii Żak U-9 i Żak U-8;
b) w rozgrywkach chłopców w kategorii Żak U-9 i Żak U-8 mogą uczestniczyć dziewczęta, odpowiednio
z kategorii Orlik U-11 i Orlik U-10;
c) w rozgrywkach chłopców w kategorii Orlik U-11 i Orlik U-10 mogą uczestniczyć dziewczęta, odpowiednio z kategorii Młodzik U-13 i Młodzik U-12

2.
Zespół Orlików i Orlików Młodszych gra w składzie 7 zawodników podstawowych (6 + 1),
wpisanych wraz z zawodnikami rezerwowymi do załącznika sprawozdania sędziowskiego i do
ekstranetu.
3.
Zespół Żaków i Żaków Młodszych gra w składzie 5 zawodników (4 + 1), wpisanych wraz z
zawodnikami rezerwowymi do załącznika sprawozdania sędziowskiego i do ekstranetu.
4.
Zespół Skrzatów i Skrzatów Młodszych gra w składzie 4 zawodników bez bramkarzy
wpisanych wraz z zawodnikami rezerwowymi do załącznika sprawozdania sędziowskiego.
5.
Wypełniony załącznik do sprawozdania należy przywieźć na turniej i przekazać
sędziemu lub gospodarzowi turnieju.
6.
Gospodarz turnieju jest zobowiązany dostarczyć składy drużyn, przebieg turnieju i
relację z turnieju do Wydziału Gier MZPN, aby turniej została uznany za oficjalny turniej
MZPN.
7.
Minimalna ilość zawodników 5/4/3 w danym meczu.
8.
Każdy zawodnik musi posiadać :
* Dla Orlików, Orlików Młodszych, Żaków i Żaków Młodszych- legitymację szkolną oraz aktualną
kartę zdrowia.
* Dla Skrzatów i Skrzatów Młodszych - Aktualną kartę zdrowia.
Przed każdym turniejem sędzia lub gospodarz turnieju dokonuje weryfikacji.
9.

Każdy zawodnik od 6 roku życia musi być zarejestrowany w systemie ekstranet.

10.

Wymiary boisk dla Orlików
Żaków
Skrzatów

11.




Czas gry łączny czas dla:
Orlika i Orlika Młodszego przy
Żaka i Żaka Młodszego przy
Skrzata i Skrzata Młodszego przy

dł.
dł.
dł.

50 - 56
40 – 46
26 – 30
5 – 6 meczach
5 – 7 meczach
5 – 7 meczach

x szer. 26 – 30 m.
x szer. 26 – 30 m.
x szer. 20 – 22 m
max.2 x 9'
max.2 x 8'
max.2 x 6'

lub 1 x 18'
lub 1 x 15'
lub 1 x 12'

12.




Wymiary bramek dla:
Orlika i Orlika Młodszego przy
Żaka i Żaka Młodszego przy
Skrzata i Skrzata Młodszego przy

13.




Rozmiar piłki do gry:
Orliki i Orlik Młodszy piłka nr 4(290g - lekka)
Żaki i Żaki Młodsze piłka nr 4(290g - lekka) lub nr 3 lub ewentualnie siatkowa
Skrzaty i Skrzaty Młodsze piłka nr 3 lub ewentualnie siatkowa,

5x2
3 x 1,55
3x1

lub

3 x 1,55

14.
Zmiany zawodników powrotne.
15.
Gra odbywa się bez spalonego.
16.
Za niesportowe zachowanie kary czasowe 2- 3 minuty – drużyna gra w komplecie.
17.
Rzut karny (za dotknięcie piłki ręką przez zawodnika broniącego) dla Orlików i Orlików
Młodszych z 9m; Żaków i Żaków Młodszych z 7m naprzeciwko bramkarza, dla Skrzatów i
Skrzatów Młodszych z połowy boiska do pustej bramki.
18.
Pole karne na całej szerokości boiska, 15 x 9 m dla Orlików i Orlików Młodszych, 11 x 7,0 m
dla Żaków, Zaków Młodszych, Skrzatów i Skrzatów Młodszych
19.
Turnieje mają na celu naukę gry w piłkę.
20.
Bramkarz wyprowadza piłkę ręką lub nogą z ziemi do połowy boiska.,
21.
Rzut z autu wykonywany jest nogą z ziemi – przeciwnik 3m,
22.
Nie ma bramki bezpośrednio z autu.
23.
Zakaz gry w obuwiu z metalowymi wkrętami – obowiązuje obuwie miękkie tzw. lanki.
24.
Obowiązkowo ochraniacze na golenie.
25.
Zawody powinni prowadzić trenerzy, przedstawiciel sędziujący uczy przepisów gry, a nie
tylko egzekwuje.
26.
Sprawy wychowawcze:
*
Wyprowadzenie i przywitanie zespołów.
*
Ogłoszenie wyników po zawodach.
*
Zawodnicy dziękują przeciwnikom za rozegranie meczu.
27.
Drużyny rozgrywają mecze pod warunkiem posiadania potwierdzonej przez MZPN
podstawowej listy zgłoszeń w systemie ekstranet począwszy od ukończenia 7 roku życia.
28.
Kary za przewinienia sędziów, zawodników działaczy, inne osoby funkcyjne nakłada wydział
/ komisja Organu prowadzącego rozgrywki (Wydział Dyscypliny MZPN).
29.
Pomiędzy dwoma kolejkami turniejowymi danej drużyny wymagana jest przerwa 48 godzin
od zakończenia ostatniego meczu do rozpoczęcia kolejnego.
30.
Niedopuszczalne jest rozgrywanie turniejów dzień po dniu.
31.
W celu poprawienia przejrzystości na boisku należy usytuować zawodników rezerwowych,
kierowników drużyn i trenerów za jedną linią autową a rodziców i kibiców za drugą linią autową.
32.
Drużyny, które nie pojawiają się na turniejach mogą nie być przyjĘTe przy
zgłoszeniach rundy wiosennej sezonu 2019/2020.
33.
Interpretacja Regulaminu należy do organizatorów rozgrywek – Wydziału Gier i
Wydział Szkolenia MZPN.
34.
Kontakt informacyjny (grupy i terminarze):

Wydział Gier MZPN

- adres mail:wg@mzpnkrakow.pl;

Wiceprzewodniczący Wydziału Gier MZPN:
Kowal Tomasz – 500 120 452

