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1/ Przepisy ogólne: W rozgrywkach w kategorii żak (F1-F2)) biorą udział chłopcy i dziewczęta 
urodzeni w latach 2010 i młodsi.  
2/ Czas gry: ŻAKI – Turniej:  

 Przy 3-4 drużynach - 2 x 15 minut 

 Przy 5-7 drużynach - 2 x 8 minut 
 
3/ Ilość zawodników na boisku: – 5 (bramkarz + 4-ch zawodników w polu), minimalna liczba 
zawodników niezbędna do rozpoczęcia i kontynuowania zawodów wynosi 4. 
 
4/ Każda z drużyn może wpisać na listę zawodników maksymalnie 10 osób. Zawodnicy muszą 
posiadać te same numery na koszulkach na czas trwania turnieju. 
5/ Boisko: Mecze turniejów rozgrywane są na boiskach typu ORLIK lub na ¼ dużego boiska 
piłkarskiego z uwzględnienie poniższych wymiarów:  

 Boisko Orlik - długość boiska: - od pola karnego do pola karnego, szerokość: szerokość Orlika

 ¼ Boiska piłkarskiego - długość – (40-46 m.) - szerokość (26-30 m.)
6/ Bramki: 3 m. x 1,55 m. 
7/ Pole karne: 11 x 6 metrów, 
8/ Rzut karny: 7m 
9/ Rozmiar piłki: nr 4 
10/ Kary minutowe: zmiana zawodnika ukaranego na 2 minuty – zespół gra w komplecie. 
11/ Ubiór zawodników:  

 Zawodnicy biorący udział w zawodach mają obowiązek posiadać ochraniacze na golenie

 Zawodnicy występują w obuwiu o spodach miękkich (tzw. „lanki”)


 Kolor ubioru bramkarzy a w szczególności koszulka, musi się wyraźnie odróżniać od siebie 
oraz od koszulek obydwu drużyn. 

12/ Przepisy gry: 
 

 Rzuty wolne: bramkę można zdobyć bezpośrednio tylko z połowy przeciwnika. Odległość 
muru 5m.


 Auty: Wykonawca samodzielnie wprowadza piłkę nogą, nie może zdobyć bramki 

bezpośrednio strzałem na bramkę z linii bocznej, jednak wolno mu to zrobić przy 
kolejnym kontakcie/kontaktach z piłką (do uznania bramki nie jest konieczne dotknięcie 
piłki przez jakiegokolwiek innego zawodnika). Odległość przeciwnika 3m.


 Rzuty rożne wykonuje się z narożnika boiska. Odległość przeciwnika w momencie 

wykonywania rzutu rożnego wynosi 3 metry.


 Piłka zagrana nogą do swojego bramkarza nie może być złapana w ręce, tylko wybita 
nogą lub głową. Jeżeli bramkarz takie podanie złapie w ręce, to drużyna przeciwna 
otrzymuje rzut wolny pośredni z linii pola karnego.


 Rzut od bramki – Rzut od bramki musi być wykonany z zachowaniem pryncypiów Art. 16 

Przepisów Gry (z nieruchomo ustawionej piłki, nogą, przez dowolnego zawodnika 
uprawnionej drużyny, poza pole karne). Wykonanie rzutu „z ręki” przez bramkarza jest 
niedozwolone. Piłka po prawidłowo wykonanym rzucie od bramki musi zostać dotknięta 
przez innego zawodnika jeszcze na połowie drużyny wznawiającej grę – jeżeli tak się nie 
stanie, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej (chyba że 
jest szansa na zastosowanie korzyści).


 Zwolnienie piłki z rąk przez bramkarza. Piła będąca w grze, wykopana przez bramkarza, 

musi być dotknięta przez innego zawodnika jeszcze na tej połowie pola gry. Jeżeli poleci 
na drugą połowę, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej 
(chyba że jest szansa na zastosowanie korzyści).

 Linie: - Linie: - dopuszcza się stosowanie linii przerywanych lub płaskich „stożków”.
Zasady odbywania kary wychowawczej przez bramkarza w rozgrywkach młodzieżowych: 
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 Bramkarz, który popełnia przewinienie karane napomnieniem- karą wychowawczą w 
postaci czasowego wykluczenia z gry, opuszcza boisko, a miejsce w bramce zajmuje 
odpowiednio ubrany jeden z zawodników z pola.

 
13/ Zmiany: hokejowe (powrotne), w obrębie własnej 
połowy.  
14/ Inne: nie obowiązuje przepis dotyczący pozycji 
spalonej  
15/ Kryteria uczestnictwa i obowiązki klubów 
 

1) Dopuszczalny jest udział dwóch lub więcej drużyn tego samego klubu. (wyjaśnienie § 24 

punkt 4 Reg. Rozgrywek mistrzowskich dla klubów IV ligi i niższych klas na sezon 

2017/2018). 

2) Jeden trener może prowadzić maksymalnie dwa zespoły. 

3) W turniejach mogą brać udział jedynie kluby zarejestrowane w Lubuskim Związku Piłki 
Nożnej. 

4) Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 
5) Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny. 
6) Gospodarz turnieju jest zobowiązany do przygotowania dwóch boisk i zapewnienia szatni, 
7) Kolejność rozgrywania zawodów w turnieju określa gospodarz, 
8) Gospodarz nie odpowiada za zagubione rzeczy,  
9) Trener lub kierownik każdego zespołu odpowiada za szkody spowodowane przez 

własnych zawodników.  
10) Gospodarz turnieju jest zobowiązany zabezpieczyć w czasie trwania turnieju 

przedstawiciela służby zdrowia – lekarz, pielęgniarz lub co najmniej osobę przeszkoloną w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy i posiadającej odpowiedni dokument.  

11) Gospodarz/Sędzia turnieju zobowiązany jest przesłać e-mailem lub faxem do 
Wydziału/Komisji Gier prowadzącego rozgrywki protokół wraz z załącznikami w ciągu 48-
miu godzin od zakończenia turnieju.  

16/ Trener prowadzący drużynę podczas turnieju winien posiadać, do wglądu na życzenie sędziego: 
 

1) Licencję trenerską (Osoba sprawująca opiekę na meczach żaków, orlików musi 
posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe*, tj. instruktora piłki nożnej, 
trenera piłki nożnej).  

2) Podpisanie Oświadczenia o posiadaniu aktualnych badań przez zawodników na 
liście zawodników,  

3) Legitymacje szkolne, bądź inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość 
zawodnika,  

4) Listę zawodników uprawnionych do danej kategorii wiekowej oraz danej drużyny, 
sporządzoną w systemie EXTRANET i zatwierdzoną przez WG Gier danego Okręgu 

 
Nie posiadanie powyższych dokumentów, skutkuje niedopuszczeniem zespołu do 

rozgrywek! 
17/ Zawodnik może być potwierdzony i uprawniony do gry jednocześnie tylko w jednym klubie i 
jednej drużynie danego klubu. 
18/ Przed rozpoczęciem każdych zawodów kierownicy drużyn są zobowiązani do dostarczenia 
gospodarzowi zawodów na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów:  

a) Listę zawodników uprawnionych do gry zatwierdzoną przez Wydział Gier Lubuskiego ZPN 
oraz czytelnie wypełnione sprawozdanie drukowanymi literami z wpisanymi imionami i 
nazwiskami zawodników (wzór zał.)  

b) aktualną licencję trenera – oryginał; (…)  
c) aktualny dokument zawodnika ze zdjęciem (tylko w przypadku, jeżeli sędzia lub opiekun 

drużyny przeciwnej będzie miał wątpliwości co do tożsamości zawodnika)  
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d) Oświadczenie kierownika drużyny/trenera, że zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów 
posiadają ważne badania lekarskie, na podstawie których mogą brać udział w powyższym 
turnieju, potwierdzając czytelnym podpisem.  

19/Każdorazowa nieobecność na turnieju będzie skutkowała wnioskiem do Wydziału Dyscypliny o 
wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych. Trzykrotne nie przystąpienie do zawodów zespołu 
młodzieżowego spowoduje wycofanie go z rozgrywek. Wycofanie drużyny może skutkować 
zawieszeniem licencji dla klubu. 
20/Gospodarz turnieju po zakończonym turnieju zobowiązany jest do dostarczenia do Wydziału 
Gier OZPN Gorzów w przeciągu 48h po zakończeniu turnieju: 

a) Protokół zawodów podpisany przez wszystkie uczestniczące zespoły 
b) Listy zawodników wszystkich uczestniczących zespołów z podpisanymi oświadczeniami o 

aktualności badań 
21/ We wszystkich innych sprawach, dotyczących rozgrywek a nie objętych przepisami niniejszego 
Regulaminu decyzje podejmuje Wydział Gier OZPN Gorzów Wlkp. 
 


