
REGULAMIN ROZGRYWEK ORLIKÓW, ŻAKÓW, SKRZATÓW W SEZONIE 2018/2019 

Wraz z wytycznymi unifikacji PZPN 

 

  

 

KATEGORIA ORLIK ŻAK SKRZAT 

WYMIARY BOISKA Zalecane 
50-56 m X 26-30 m 

Zalecane 
40-46 m x 26-30 m 

Zalecane 
26-30 m x 20-22 m 

WYMIANY 
LICZBA ZAWODNIKÓW 

Wymiany powrotne 
7 zawodników  (6 w polu + bramkarz) 

Wymiany powrotne 
5 zawodników  (4 w polu + bramkarz) 

Wymiany powrotne 
4 bez bramkarzy 

CZAS GRY 1 x 25 minut / bez zmiany stron 1 x 25 minut / bez zmiany stron 2 x 10 minut 

WYMIARY BRAMEK 5 x 2 m 3 x 1,55 3 x 1 m 

WIELKOŚĆ PIŁKI Nr. 4/ lub nr. 3 (ewentualnie piłka 
siatkowa ) 

Nr. 4/ lub nr. 3 (ewentualnie piłka 
siatkowa ) 

nr. 3 (ewentualnie piłka siatkowa ) 

POLE KARNE 15 x 9 m 11 x 7 m brak 

RZUT KARNY 9 m 7 m brak 

ROZPOCZĘCIE GRY nie można zdobyć bramki 
bezpośrednio 

nie można zdobyć bramki 
bezpośrednio 

nie można zdobyć bramki 
bezpośrednio 

RZUTY WOLNE Bramkę można zdobyć z połowy 
przeciwnika 

Bramkę można zdobyć z połowy 
przeciwnika 

Bramkę można zdobyć z połowy 
przeciwnika 

RZUT ROŻNY Przepisy Gry Przepisy Gry 
dowolne rozpoczęcie gry, 

przeciwnik 3 m. 

WRZUT wprowadzenie nogą - nie można 
zdobyć bramki bezpośrednio, 

przeciwnik 3 m. 

wprowadzenie nogą - nie można 
zdobyć bramki bezpośrednio, 

przeciwnik 3 m. 

wprowadzenie nogą - nie można 
zdobyć bramki bezpośrednio, 

przeciwnik 3 m. 

RZUT OD BRAMKI Przepisy Gry - do połowy boiska Przepisy Gry - do połowy boiska Przepisy Gry - do połowy boiska 

ZWOLNIENIE PIŁKI Z 
RĄK PRZEZ 
BRAMKARZA 

do połowy boiska do połowy boiska do połowy boiska 

SPALONY nie obowiązuje nie obowiązuje nie obowiązuje 

KARY INDYWIDUALNE 2 min, 2 min, wykluczenie (zawodnik 
kończy grę, zespół gra w komplecie) 

wymiana zawodnika ukaranego na 2 
minuty (zespół gra w komplecie) 

wymiana zawodnika ukaranego na 2 
minuty (zespół gra w komplecie) 

OBUWIE miękkie - tzw. lanki miękkie - tzw. lanki miękkie - tzw. lanki 

OCHRANIACZE obowiązkowe obowiązkowe obowiązkowe 

BADANIA obowiązkowe obowiązkowe obowiązkowe 

LINIE dopuszczalne stożki dopuszczalne stożki dopuszczalne stożki 

KONFRONTACJA  na żądanie trenera lub kierownika na żądanie trenera lub kierownika na żądanie trenera lub kierownika 

DOKUMENTY obowiązkowe obowiązkowe nie obowiązuje 

KOSZTY DELEGACJI 
SĘDZIEGO Pokrywa klub będący organizatorem 

zawodów na podstawie delegacji 
wystawionej przez sędziego 

40 zł brutto /godz. 
+ koszty dojazdu 

Pokrywa klub będący organizatorem 
zawodów na podstawie delegacji 

wystawionej przez sędziego 
40 zł brutto /godz. 
+ koszty dojazdu 

Pokrywa klub będący 
organizatorem zawodów na 

podstawie delegacji wystawionej 
przez sędziego 

40 zł brutto /godz. 
+ koszty dojazdu 


