Okręgowy Związek Piłki Nożnej
59 – 220 Legnica ul. Żeglarska 5
Tel. 76 862 83 88, fax 76 862 81 26
e-mail: ozpn@ozpn.legnica.pl, www.ozpn.legnica.pl
Regulamin Rozgrywek Turniejowych Trawiastych
Orlików (E1, E2) i Żaków (F1, F2)
sezon Jesień 2018 i sezon Wiosna 2019
§ 1
Organizatorem Rozgrywek Turniejowych Trawiastych Orlików i Żaków jest OZPN Legnica (Wydział
Szkolenia , Wydział Gier)
Rozgrywki prowadzone są przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Legnicy na podstawie
niniejszego regulaminu i obowiązujących zasad określonych w przepisach:
- Uchwała Zarządu PZPN nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie licencji trenerskich
uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.
- Przepisy Gry w Piłkę Nożną, z postanowieniami Polskiego Związku Piłki Nożnej;
- Uchwała Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 03 i 07 lipca 2008 roku – Przepisy w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami);
- Regulamin rozgrywek DZPN na sezon 2018/2019,
- Regulamin Dyscyplinarnym PZPN – Uchwalonym na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego
Związku Piłki Nożnej w dniu 09.06.2015r.;
- Unifikacja Organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej.
- Ustawa o sporcie;
§ 2
Zawody w Rozgrywkach Turniejowych Trawiastych Orlików (E1, E2) i Żaków (F1, F2) rozgrywane
będą w systemie turniejowym w grupach (podział terytorialny) ilość grup jest zależna od zgłoszeń
klubów. Do grupy zapisanych będzie taka ilość zespołów jaka wynikać będzie z ilości zgłoszeń
(zalecenie Wydziału Szkolenia proponowana ilość zespołów w grupie – pięć). Jeśli klub zgłosi do danej
kategorii wiekowej dwa zespoły zostaną one przypisane do dwóch grup. Gospodarz turnieju może
wystawić dodatkowo tylko jedną drużynę oznaczoną jako np. Zespół nr II który nie będzie
klasyfikowany w końcowej tabeli turnieju.
W rozgrywkach Turniejowych Trawiastych Orlików i Żaków nie mogą występować inne zespoły nie
zgłoszone do danej grupy rozgrywkowej.
System rozgrywek dwurundowy JESIEŃ/WIOSNA. Po sezonie jesień 2018 w kategorii Orlik 2008 i
Orlik 2009 może nastąpić nowy podział na grupy.
Każdy zgłoszony zespół musi zorganizować jeden turniej w sezonie jesiennym i jeden turniej w sezonie
wiosennym.
Każdy zgłoszony zespół zobowiązany jest do uczestniczenia w turnieju finałowym organizowanym
przez OZPN Legnica w sezonie Wiosna 2019.
§ 3
Zgłoszenia do organizacji turniejów przyjmowane będą w formie pisemnej przez e-portal OZPN na
adres trenera koordynatowa od 10 do 31 sierpnia 2018r, po tym terminie Wydział Gier i Wydział
Szkolenia może w drodze losowania w danej grupie rozgrywkowej wyznaczyć gospodarzy turniejów i
przypisać termin do organizacji turnieju. Informacje o organizacji turnieju przekazane będą
uczestnikom w formie pisemnej, przez portal OZPN oraz umieszczone na stronie internetowej
http://mecze.365wroku.pl/.
W zgłoszeniu należy podać: datę i godzinę rozpoczęcia turnieju miejsce organizacji (adres boiska) a
także nr tel. do osoby odpowiedzialnej za organizację zawodów.
Dopuszczalne jest zgłoszenie organizacji turnieju lub też zmiany w zgłoszeniu w terminie nie krótszym
niż 10 dni przed planowanymi zawodami
§ 4
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Rozgrywki odbędą się w wybranych terminach wyznaczonych przez Wydział Gier :
1) 14-17.09.2018r;
2) 21-24.09.2018r;
3) 28.09.-01.10.2018r;
4) 05-08.10.2018r;
5) 12-15.10.2018r;
6) 19-22.10.2018r,
7) 26-29.10.2018r
W przypadkach losowych Wydział Gier może wyznaczyć dodatkowy termin na organizację turnieju w
danej grupie na termin 02-05.11.2018r
Na termin poniedziałkowy lub piątkowy: musi być zgoda (pisemna przekazana przez e-portal na adres
trenera koordynatora) wszystkich uczestników rozgrywek w danej grupie a turnieje mogą się
rozpoczynać nie wcześniej niż o godz. 16.30
W jednej kolejce (piątek-poniedziałek) może się odbyć tylko jeden turniej w grupie w danej kategorii
wiekowej
§ 5
Odprawa Trenerów lub Kierowników zespołów odbywa się każdorazowo na 30 min przed
rozpoczęciem danego turnieju.
§6
Uczestniczyć w Rozgrywkach Turniejowych Trawiastych mogą zawodnicy urodzeni:
Orlik E1 w 2008 roku i młodsi, oraz zawodniczki urodzone w 2006 i młodsze
Orlik E2 w 2009r i młodsi oraz zawodniczki urodzone w 2007r i młodsze;
Żak F1 w 2010 roku i młodsi,
Żak F2 w 2011 roku i młodsi
Klub mogą reprezentować wyłącznie zawodnicy zarejestrowani, w systemie Extranet, pod rygorem
sankcji dyscyplinarnych.
Przed rozpoczęciem rozgrywek należy przesłać do trenera koordynatora przez e-portal OZPN listę
zawodników zarejestrowanych w systemie Extranet (wzór listy załącznik nr 2)
Na turnieju zawodnicy muszą obowiązkowo posiadać :
a) ważną legitymację szkolną, dowód osobisty lub kartę zawodnika;
b) aktualne badania lekarskie zgodnie z Ustawą o Sporcie, potwierdzone w książeczce zdrowia
zawodnika przez lekarza o specjalizacji lekarza sportowego lub na ogólnej liście potwierdzonej przez
lekarza o specjalizacji lekarza sportowego – badania kontrolne w odstępie nie dłuższym niż 6
miesięcy o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu badania. Obowiązkiem organizatora jest
sprawdzenie ważności badań lekarskich.
Osoba sprawująca opiekę w meczach Orlików i Żaków musi posiadać odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, i ważną licencję trenerską zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN nr IV/63 z dnia 20 kwietnia
2017r. w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w
rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. (nr licencji należy wpisać przy nazwisku trenera na liście
zawodników).
Trener, który nie posiada aktualnej licencji, a wpisany jest na liście zawodników lub trener który
wpisany jest na liście zawodników a nie jest obecny na ławce trenerskiej podczas turnieju, naraża klub
na sankcje regulaminowe a także na wstrzymanie licencji trenerskiej.

Trener z licencją trenerską musi być obecny na turnieju przez cały czas jego trwania.
Kierownik (trener) uczestniczący w rozgrywkach przed rozpoczęciem każdego turnieju zobowiązany
jest do przekazania organizatorowi listy zawodników (wzór listy załącznik nr 3) z podaniem imienia
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nazwiska zawodników daty urodzenia a także nazwiska i imienia trenera wraz z podaniem jego nr
licencji trenerskiej, a także okazać ważne badania lekarskie zawodników.
Brak wymaganych dokumentów będzie skutkować niedopuszczeniem zespołu do turnieju.
§7
Ogólne przepisy gry (wg Unifikacja PZPN) :
1. Do turnieju drużyna może zgłosić:
a) 14 zawodników (zawodniczek) dla kategorii Orlików
b) 10 zawodników (zawodniczek) dla kategorii Żaków
2. zawody rozgrywane będą na boisku o wymiarach:
a) kategoria Orliki 50-56 x 26-30 m,
b) kategoria Żaki 40-46 x 26-30 m (od pola karnego do pola karnego szerokość boiska Orlik),
c) do rozgrywek dopuszcza się boiska typu „Orlik”
3. bramki:
a) dla kategorii Orlik - 5 x 2 m lub wysokość chorągiewki boiskowej x 5 m
b) dla kategorii Żaków - 3 x 1,55 m, lub wysokość chorągiewki boiskowej x 3 m
4. pole karne:
a) dla kategorii Orlik 15 x 9m lub o promieniu 8-9 m liczone od środka bramki
b) dla kategorii Żak 11 x 7m lub o promieniu 7-8 m liczone od środka bramki
5. rzut karny
a) dla kategorii Orlik 9 m
b) dla kategorii Żak 7 m
6. piłka nożna nr 4 lub nr 3 (dla kategorii Żak) ewentualnie piłka siatkowa (dla kategorii Żak)
7. w zawodach nie obowiązuje przepis o spalonym
8. drużyna na boisku składa się:
a) dla kategorii Orlik 7-miu zawodników (zawodniczek) ( 6 + bramkarz) zmiany powrotne
b) dla kategorii Żak 5-ciu zawodników (zawodniczek) (4 + bramkarz) zmiany powrotne
9. system rozgrywek każdy z każdym
10. czas gry:
a) dla kategorii Orlik – przy 3-4 meczach dziennie max. 2x 20 min lub 1 x 25 min; 5-6
meczach dziennie max 2 x 10 min lub 1 x 20 min; powyżej 6 meczy max. 1 x 15 min.
rzeczywisty czas gry ustala gospodarz danego turnieju, zaleca się aby łączny czas gry
zawodnika w ciągu dnia nie przekraczał 80 min,
b) dla kategorii Żak – przy 3-4 meczach dziennie max. 2x 15 min lub 1 x 20 min; 5-7 meczach
dziennie max 2 x 8 min lub 1 x 15 min; rzeczywisty czas gry ustala gospodarz danego turnieju,
zaleca się aby łączny czas gry zawodnika w ciągu dnia nie przekraczał 80 min,
11. obowiązuje strój sportowy z numerami i obuwie o miękkich spodach, obowiązkowe jest
posiadanie ochraniaczy przez zawodników
12. obuwie miękkie – tzw lanki
13. rozpoczęcie i wznowienie gry: nie można zdobyć bramki bezpośrednio
14. rzut wolny: bramkę bezpośrednio można zdobyć tylko z połowy przeciwnika odległość muru
5m.
15. wrzut piłki z autu – zawodnik może zagrać lub sam wprowadzić piłkę nogą – nie można zdobyć
bramki bezpośrednio. Odległość przeciwnika 3 m
16. wznowienie gry przez bramkarza: bramkarz wprowadza piłkę dowolnie tylko do połowy - jeżeli
z rzutu od bramki, piłka zagrana przez wykonawcę bezpośrednio przekroczy linę środkową,
przyznaje się rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej.
17. rzut od bramki: bramkarz wprowadza piłkę dowolnie tylko do połowy - jeżeli z rzutu od
bramki, piłka zagrana przez wykonawcę bezpośrednio przekroczy linę środkową, przyznaje się
rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej.
18. rozpoczęcie gry przez bramkarza: w przypadku gdy bramkarz umieści piłkę na murawie uznaje
się że jest ona w grze.
19. kary indywidualne:
a) dla kategorii Orlik: 2 min (drużyna gra w osłabieniu), i wykluczenie (zawodnik kończy grę
drużyna gra w osłabieniu 2 min)
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b) dla kategorii Żak: zmiana zawodnika ukaranego na 2 min – zespół gra w komplecie, i
wykluczenie (zawodnik kończy grę drużyna gra w osłabieniu 2 min)
20. punktacja; zwycięstwo – 3 pkt, remis – 1 pkt, przegrana – 0 pkt. O kolejności zespołów w
turnieju decyduje: a) ilość zdobytych punktów, b) przy równej ilości zdobytych punktów wynik
bezpośredniego spotkania, c) korzystniejsza różnica bramek, d) większa liczba bramek
strzelonych, e) w przypadku zdobycia równej ilości punktów przez więcej drużyn – dodatkowa
tabela pomiędzy tymi drużynami z uwzględnieniem pkt. a,b, c, d,e) gdyby te zasady nie
rozstrzygnęły o kolejności, będą wykonywane rzuty karne wg ogólnie przyjętych zasad po trzy ,
a następnie na przemian aż do rozstrzygnięcia
21. punktacja po turnieju (wyłącznie do użytku wewnętrznego Wydziału Szkolenia); pierwsze
miejsce 6 pkt, drugie miejsce 5 pkt, trzecie miejsce 4 pkt, czwarte miejsce 3 pkt, piąte miejsce 2
pkt, szóste miejsce 1 punkt, brak zespołu w turnieju o pkt.
§8
Postanowienia końcowe:
1. obowiązkiem organizatora jest przygotowanie boisk, zapewnienie sędziego/ sędziów, szatni oraz
zabezpieczenie służby medycznej.
2. turnieje w terminie piątkowym i poniedziałkowym nie mogą rozpoczynać się przed godz. 16.30
(na te terminy musi być pisemna zgoda pozostałych zespołów w grupie;
turnieje w terminie sobotnim i niedzielnym nie mogą rozpoczynać się przed godz. 9.00
3. turnieje rozgrywane są zgodnie z Regulaminem opracowanym przez Wydział Szkolenia i Wydział
Gier OZPN Legnica
4. kolejność rozgrywania zawodów w danym turnieju określa organizator
5. organizator nie odpowiada za zagubione rzeczy
6. ubezpieczenie (obowiązkowe) zawodników na koszt własny zespołów
7. trener lub kierownik każdego zespołu odpowiada za szkody spowodowane przez własnych
zawodników
8. w przypadku rozgrywek kategorii Orlików i Żaków wymagany jest udział w każdym turnieju
organizowanym w swojej grupie rozgrywkowej, a także w turnieju finałowym organizowanym
przez OZPN Legnica. Nie uczestniczenie przynajmniej w jednym z turniejów przez ww. drużynę,
spowoduje wyciągnięcie sankcji dyscyplinarnych w stosunku do drużyny seniorów tego samego
klubu, do wycofania drużyny seniorów z rozgrywek włącznie.
9. zespół który będzie nieobecny na dwóch turniejach zostanie wycofany/wykreślony z danej grupy
rozgrywkowej.
10. organizator zobowiązany jest do przesłania w ciągu trzech dni od zakończenia turnieju do
OZPN Legnica, e- portalem na adres trenera koordynatora:
a) sprawozdania z turnieju (na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu) z
podaniem wyników meczów, końcowej tabeli turnieju, wyróżniających się zawodników
b) skanu list zawodników klubów uczestniczących w danym turnieju z wpisanym numerem
licencji trenera,
§9
Sprawy dyscyplinarne:
1. Za wykroczenia i przewinienia klubu, zawodników trenerów, działaczy i kibiców stosuje się
kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym
2. Za brak na turnieju trenera z ważną licencją trenerską stosuje się kary zawarte w Uchwale
PZPN w sprawie licencji trenerskich
3. Kary finansowe – zgodnie z regulaminem rozgrywek:
a) za wycofanie zespołu w trakcie Rozgrywek Trawiastych Turniejowych
b) za nieuczestniczenie w turnieju - 50 zł
c) za brak organizacji turnieju – 50 zł
d) za zmianę wcześniej ustalonego terminu turnieju – 30 zł
e) za brak dostarczonej listy zawodników do organizatora przed turniejem – 30 zł
f) za brak sprawozdania po turniejowego na formularzu – 40 zł
g) za opóźnione złożenie formularza po turniejowego (powyżej 3 dni po turnieju) – 40 zł
§ 10
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Protesty dotyczące przebiegu zawodów mogą być składane do Wydziału Gier OZPN Legnica w
terminie 48 godzin po turnieju, przy jednoczesnym przekazaniu kopii protestu drużynom przeciwnym
występującym w danej grupie.
Do protestu należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za złożony protest zgodnie z Uchwałą nr
IV/30 z dnia 14.06.2016 r. Zarządu DZPN w sprawie ujednolicenia opłat statutowych w sezonie
2016/2017
§ 11
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi OZPN w Legnicy
Wydziałowi Gier OZPN w Legnicy i Wydziałowi Szkolenia OZPN w Legnicy
§ 12
Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd OZPN dnia 06.08.2018r
Prezes OZPN Legnica
Maria Kajdan
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Załącznik nr 1 Formularz po turniejowy

Miejscowość:

Data:

Organizator:
Kategoria wiekowa

Kategoria

Orlik/Żak*

UEFA E1, E2, F1, F2*

Nr grupy rozgrywkowej

Ilość zespołów

…………….

…………..
SYSTEM GRY KAŻDY Z KAŻDYM

Czas gry *
2 x 8 min; 2 x 10 min; 2 x 15 min; 2 x 20 min; 1 x 15 min; 1 x 20 min; 1 x 25 min
Nazwa zespołu

nazwisko i imię trenera

nr licencji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
WYNIKI MECZY
Lp

Zespół

Zespół

1
2
3
4
5
6

6

Wynik

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tabela Końcowa
Msc Nazwa zespołu

Ilość pkt

Bramki

Nazwisko i imię wyróżniającego się
zawodnika z zespołu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

* Właściwe podkreślić
UWAGA !! w powyższym formularzu ujmowane mogą być tylko zespoły zgłoszone do danej grupy
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Załącznik nr 2 lista zgłoszonych zawodników do systemu extranet

LISTA ZGŁOSZENIOWA ZAWODNIKÓW KLUBU . Zarejestrowanych
w systemie extranet PZPN biorących udział w rozgrywkach trawiastych sezonu 2018/2019
KATEGRIA WIEKOWA: Orlik 2008, Orlik 2009, Żak 2010, Żak 2011 (właściwe podkreślić)

lp Nazwisko imię
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Data urodzenia

Nazwisko imię trenera i numer licencji
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Załącznik nr 3 lista zawodników obecnych na turnieju

LISTA ZAWODNIKÓW KLUBU .

Data

Na turnieju Orlik 2008, Orlik 2009, Orlik 2010, Orlik 2011 (właściwe podkreślić)
Grupa rozgrywkowa .
Organizator

lp

Nazwisko imię

Data urodzenia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Nazwisko imię trenera i numer licencji
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