ROZGRYWKI LUBUSKIEGO ZPN
W KATEGORII LIGA „ORLIK” (JUNIOR E) sezon 2018/2019
§1
1. Czas gry i liczba zawodników na boisku, zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia PZPN, wynosi:
Orlik (E1) – 4 x 15 minut.
2. Rozgrywki prowadzone są w systemie EXTRANET 3. Obowiązek rejestracji zawodników w systemie EXTRANET wprowadza się od 7-go roku życia.
4. Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie zgodnie z
Ustawą o Sporcie, potwierdzone w książeczce zdrowia zawodnika lub zaświadczeniem. Termin ważności
badania określa lekarz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (...)
5. Osoba sprawująca opiekę na treningach i meczach nad zawodnikami musi posiadać odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, zgodnie z Uchwałą nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014r. oraz z Uchwałą nr VII/105 z dnia 08 czerwca
2015 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi
mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej
seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych:(...)
6. Zawodnik może być potwierdzony i uprawniony do gry jednocześnie tylko w jednym klubie i jednej
drużynie danego klubu.
7. Obowiązek ubezpieczania zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek
uprawiania piłki nożnej spoczywa na klubach.
8. Zawodnicy biorący udział w zawodach wszystkich kategorii wiekowych mają obowiązek posiadać ochraniacze
na golenie.
9. Przed rozpoczęciem każdych zawodów kierownicy drużyn są zobowiązani do dostarczenia sędziemu
zawodów na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów:
a) Listę zawodników sporządzoną w systemie EXTRANET i zatwierdzoną przez Wydział Gier Okręgowego ZPN
oraz czytelnie wypełnione sprawozdanie drukowanymi literami z wpisanymi imionami i nazwiskami
zawodników
b) aktualną licencję trenera – oryginał;
c) aktualny dokument ze zdjęciem (tylko w przypadku, jeżeli sędzia lub opiekun drużyny przeciwnej będzie miał
wątpliwości co do tożsamości zawodnika)
10. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera posiadającego ważną dla
danej klasy licencję trenerską.
12. W rozgrywkach orlików w sytuacji rzutu od bramki piłka zagrana bezpośrednio przekroczy linię środkową,
przyznaje się rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej.
13. W rozgrywkach orlików nie uznaje się bramki zdobytej bezpośrednio z rzutu od bramki, z wznowienia gry
ze środka boiska oraz z autu (musi nastąpić podanie piłki).
14. W rozgrywkach orlików rzut z autu – wprowadza się piłkę nogą.

§2
Skrócony regulamin rozgrywek w kategoriach Żak i Orlik w sezonie 2015/2016 – runda wiosenna
1/ Przepisy ogólne:
W rozgrywkach w kategorii orlik (E1) biorą udział chłopcy i dziewczęta urodzeni w latach 2008-2009.
(drużyny mogą być mieszane).

4/ Ilość zawodników na boisku: kat.

Orlik, - 7 (bramkarz + 6-ciu);

5/ Każda z drużyn może wpisać na listę zawodników maksymalnie 14 osób.
6/ Boisko:
kat. orlik długość - 50-60 m. – szerokość 26-35 m. - Bramki: 5 m. x 2 m
7/ Pole karne:
Orlik - 15 x 9 metrów,
9/ Rzut karny:
9m (orlik)
10/ Rozmiar piłki: nr 4
11/ Kary minutowe: 2, 2, (trzecia kara czasowa 2 minuty = wykluczenie do końca meczu - czerwona kartka)
12/ Ubiór zawodników:
Zawodnicy biorący udział w zawodach 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.
13/ Przepisy gry:
a. Rzuty wolne: bramkę można zdobyć bezpośrednio tylko z połowy przeciwnika. Odległość muru 5m.
b. Auty: zawodnik samodzielnie wprowadza piłkę nogą – nie może wcześniej wykonać podania. Odległość
przeciwnika 3m. Zawodnik, który wprowadził piłkę nie może zdobyć bramki (musi nastąpić podanie)
c. Rzuty rożne wykonuje się z narożnika boiska. Odległość przeciwnika w momencie wykonywania rzutu
rożnego wynosi 3 metry.
d. 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.
14/ Gra bramkarza:
aut bramkowy - bramkarz wprowadza piłkę nogą, tylko do połowy (orlik).
po chwyceniu piłki z akcji bramkarz wprowadza ją dowolnie, tylko do połowy.

Zasady odbywania kary wychowawczej przez bramkarza w rozgrywkach młodzieżowych:
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.
15/ Zmiany:
hokejowe (powrotne), w obrębie własnej połowy.
16/ Inne:
nie obowiązuje przepis dotyczący pozycji spalonej
17/ Kolejność zespołów w grupie:
a. ilość zdobytych punktów
b. przy równej ilości punktów, decydują punkty zdobyte między zainteresowanymi zespołami

