REGULAMIN ROZGRYWEK
SEZON – WIOSNA 2015
KATEGORIA ORLIKÓW I ŻAKÓW

Kategoria orlików - zawodnicy (ur. 1.01.2004–31.12.2005r.)
Kategoria żaków - zawodnicy (ur. 1.01.2006–31.12.2007r.)
Rozgrywki prowadzone są przez Limanowski Podokreg Piłki Nożnej w Limanowej
przy współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Powiatu Limanowskiego
w Limanowej.
Ważniejsze postanowienia regulaminu rozgrywek:
W sezonie WIOSNA 2015 rozgrywki w kategorii wiekowej “orlik” oraz „żaki”prowadzone są
systemem "każdy z każdym ".
Celem rozgrywek jest szkolenie młodzieży.
Opiekunowie drużyn na zawodach muszą posiadać aktualną listę zawodników
uprawnionych do gry przez Limanowski Podokręg Piłki Nożnej . Udział w grze zawodnika bez
potwierdzenia na liście zgłoszenia będzie traktowany jako udział nieuprawnionego zawodnika.
Osoba sprawująca opiekę nad Orlikami musi być pełnoletnia i posiadać odpowiednie
kwalifikacje zawodowe tj.: instruktor, trener piłki nożnej, nauczyciel wf. oraz aktualną licencję
trenerską.
1. Zawody rozgrywane są na boiskach ze sztuczną nawierzchnią„ORLIKACH” lub na
skróconych polach gry boiska pełnowymiarowego wg wzoru (50x30 m).
Bramki o wymiarach 5x2
Zespół liczy 6 zawodników, w tym bramkarz oraz do 8 rezerwowych wpisanych do
sprawozdań meczowych.
2. Każdy zawodnik powinien posiadać :
· aktualne badanie lekarskie - kartę zdrowia, lub lista zawodników potwierdzona przez
lekarza,
· aktualny dokument tożsamości /legitymacja szkolna, paszport/,
3. Każdy zespół na mecz zabiera dwie drużyny
4. Czas gry: 2x25min
5. Gra piłką nożną nr „4”.
6. Zmiany zawodników systemem „hokejowym” z możliwością powrotnych zmian.
7. Zawodnicy występują tylko w obuwiu miękim tzw.: lanki, trampki, tenisówki itp.
/zakaz gry w obuwiu z metalowymi wkrętami/, każdy zawodnik powinien posiadać
ochraniacze goleni.
8. Gra odbywa się bez spalonego.
9. Za niesportowe zachowanie kary czasowe 1,2,5 minut, czwarte wykroczenie zawodnika
powoduje wykluczenie z zawodów, miejsce zajmuje zawodnik wpisany do sprawozdania
10. Rzut karny przy bramkach 2 x 5 m z linii pola karnego
11. Sprawy wychowawcze:
· wyprowadzanie i przywitanie zespołów
· ogłaszanie wyników po zawodach
· zawodnicy dziękują przeciwnikom za rozegrane spotkanie
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12. Drużyny rozgrywają mecze pod warunkiem posiadania potwierdzonej przez LPPN
podstawowej listy zgłoszeń w systemie ekstranet począwszy od ukończenia 7. roku życia
oraz aktualnej indywidualnej karty zdrowia lub listy zawodników potwierdzonej przez
lekarza
13. Pomiędzy dwoma kolejnymi turniejami z udziałem danej drużyny wymagana jest przerwa
regeneracyjna 48 godzin od zakończenia pierwszego meczu do rozpoczęcia kolejnego.
14. 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.
15. Po rozegranym spotkaniu sprawozdanie należy dostarczyć do organu prowadzącego
rozgrywki.
16.Zawody prowadzone są wg. przepisów gry w piłkę nożną za wyjątkiem poprawek zawartych
w niniejszym regulaminie.
. bramkarz wyprowadza piłkę: Orliki – ręką (znad głowy) , Żaki – nogą – piłka styczna z
podłożem
. rzut karny dla orlików i żaków 9 m,
. pole karne na całej szerokości boiska, 9 m dla orlików i żaków,
17.Klub sporządza listy dla każdej drużyny – ważne przez całą rundę.
18. Zawody powinni prowadzić sędziowie związkowi, nieobecność sędziów na 15 minut przed
meczem powoduje odbycie losowania między zainteresowanymi stronami, przedstawiciel
sędziujący uczy przepisów gry, a nie tylko egzekwuje.
Mecze mogą prowadzić także organizatorzy poszczególnych spotkań (za porozumieniem
obu grających drużyn). Protokół z zawodów organizator meczu przesyła e-mailem do
siedziby LPPN (e-mail:limppn@onet.pl )
19. Organizator zawodów zabezpiecza opiekę medyczną.
20. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Komisji Gier Limanowskiego Podokręgu
Piłki Nożnej w Limanowej.

Limanowa dnia 07.04.2015r.
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