
REGULAMIN ROZGRYWEK ORLIKÓW, ŻAKÓW, SKRZATÓW W SEZONIE 2017/2018 

Wraz z wytycznymi unifikacji PZPN 

 

I. ORGANIZATOR 

 1. Głównym Organizatorem turniejów jest Wydział Szkolenia Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej. 

 2. Turnieje szkoleniowe rozgrywane są w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną, zgodne z postanowieniami niniejszego 

regulaminu oraz wytycznych PZPN. 

3. Gospodarzami rozgrywek szkoleniowych są Kluby Sportowe. 

Za posiadanie druków protokołów (składów drużyn) odpowiedzialni są kierownicy drużyn, niezależnie od tego czy są 

gospodarzami czy gośćmi. 

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 wprowadzenie nogą wprowadzenie nogą 

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 – karta zdrowia Obowiązkowe – karta zdrowia Obowiązkowe – karta zdrowia 

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 



Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na zawodach, odnotowania w 

sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie 

dokładał należytej staranności w niesieniu pomocy). W przypadku braku opieki medycznej w razie jakiegokolwiek wypadku 

pełną odpowiedzialność ponosi klub będący gospodarzem zawodów. 

II. CELE ROZGRYWEK 

1. Głównym celem rozgrywek jest promocja piłki nożnej, propagowanie nawyku regularnej aktywności fizycznej oraz 

podnoszenie piłkarskich umiejętności poprzez rozwijanie sportowych pasji u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. 

III. ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Turnieje szkoleniowe mają charakter festynu piłkarskiego, uczestnicy rozgrywają spotkania bez presji wyniku, a ich celem 

jest oswajanie najmłodszych z piłką.  

2. Rozgrywki nie służą wyłonieniu najlepszych drużyn ani wyłonieniu ich kolejności a wyniki prowadzone na stronie PPPN 

maja jedynie charakter informacyjny dla wydziału szkolenia. 

W sezonie 2017/2018 kategorie wiekowe reprezentują chłopcy i dziewczęta urodzeni:  

 ORLIK roczniki 2007 i 2008 oraz młodsi za zgodą rodziców i lekarza,  

 ŻAK roczniki 2009 i 2010 oraz młodsi za zgodą rodziców i lekarza,  

 SKRZAT roczniki 2011 i 2012 oraz młodsi za zgodą rodziców i lekarza 

W rozgrywkach mogą brać udział chłopcy i dziewczynki. Dopuszcza się udział dziewczynek rok starszych. 

 

WRZUT  

a. Procedura: Zawodnik samodzielnie wprowadza piłkę nogą. Pierwsze dotknięcie piłki stojącej nieruchomo na linii bądź poza 

boiskiem to wprowadzenie jej na boisko, następnie piłka jest w grze i zawodnik może wykonać dowolne zagranie.  

b. Nie można zdobyć gola w pierwszym kontakcie z piłką.  

c. Zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się co najmniej 3 m od piłki. 

RZUT OD BRAMKI  

a. Rzut od bramki musi być wykonany z nieruchomo ustawionej piłki, nogą, przez dowolnego zawodnika uprawnionej 

drużyny, poza pole karne.  

b. Przeciwnicy muszą znajdować się poza polem karnym aż do momentu wprowadzenia piłki do gry.  

c. 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). 

RZUTY WOLNE  

a. Wszystkie rzuty wolne na własnej połowie są rzutami wolnymi pośrednimi.  

b. Rzuty wolne na połowie przeciwnika są bezpośrednie lub pośrednie według wskazania sędziego.  

c. Zanim piłka zostanie wprowadzona do gry, wszyscy przeciwnicy muszą znajdować się w odległości co najmniej 5 m od piłki. 

 



RZUT KARNY  

a. Rzut karny wykonuje się z odległości:  

- dla kategorii Żak 7 metrów  

- dla kategorii Orlik 9 metrów.  

b. Zawodnicy inni niż wykonawca rzutu muszą znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów od piłki. 

GRA NIEDOZWOLONA I NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE  - ORLIK 

a. Stosuje się następujące kary dyscyplinarne:  

 pierwsze czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (zespół gra w komplecie), a w miejsce ukaranego zawodnika 

wchodzi zawodnik z ławki rezerwowych,  

 drugie czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (zespół gra w komplecie), a w miejsce ukaranego zawodnika 

wchodzi zawodnik z ławki rezerwowych,  

 czerwona kartka – wykluczenie zawodnika z gry do końca danego spotkania (zespół gra w komplecie).  

 Oznacza to, że zawodnik winien być wykluczony z powodu trzeciej dwuminutowej kary.  

 Za naprawdę poważne przewinienia (np. poważny rażący faul, gwałtowne agresywne zachowanie, oplucie 

przeciwnika/innej osoby, używanie ordynarnego, obelżywego, obraźliwego języka/gestów) sędzia winien od razu stosować 

karę wykluczenia (zespół gra w komplecie).  Sędzia zaczyna mierzenie czasu trwania kary wychowawczej od momentu 

wznowienia gry. 

GRA NIEDOZWOLONA I NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE  - ŻAK, SKRZAT 

a. Stosuje się następujące kary dyscyplinarne:  

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

Sędzia zaczyna mierzenie czasu trwania kary wychowawczej od momentu wznowienia gry. 

 

IV. UCZESTNICY ROZGRYWEK 

1. Warunkiem uczestnictwa w turniejach jest posiadanie przez każdą drużynę trenera posiadającego ważną Licencje Trenera 

PZPN. W wyjątkowych okolicznościach za zgodą Wydziału Szkolenia PPPN funkcje trenera może pełnić wskazana inna osoba 

pełnoletnia posiadająca przygotowanie pedagogiczne.  

2. Trener każdej drużyny może wyznaczyć osobę pełniącą funkcję jego asystenta. 

3. Trener i asystent są jedynymi osobami upoważnionymi do zgłaszania koordynatorowi spornych kwestii regulaminowych. 

4. Drużyny są zobowiązane do posiadania polisy ubezpieczeniowej NWW dla swoich zawodników. 

5. Trener drużyny zgłoszonej do turnieju na 20 minut przed rozpoczęciem zawodów jest zobowiązany do wypełnienia 

sprawozdania z turnieju (wzór-załącznik nr 1) na którym musi znajdować się: - nazwa drużyny, - imię i nazwisko zawodnika, - 

numer zawodnika, - imię i nazwisko trenera, - numer licencji trenera, - podpis trenera. 

6. W przypadku braku udziału drużyny w danym turnieju szkoleniowym Trener ma obowiązek poinformować Gospodarza 

turnieju i Wydział Gier o planowanej nieobecności.  

7. Drużyna, która dwa razy nie przystąpi do turnieju szkoleniowego zostaje usunięta z rozgrywek. 



8. Każdy przypadek usunięciu drużyny z rozgrywek Wydział Szkolenia PPPN, zgłasza do Urzędu Gminy, który przyznaje dotacje 

na szkolenie młodzieży. 

9. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania aktualnego dokumentu ze zdjęciem (konfrontacja tylko w przypadku, jeżeli sędzia 

lub trener drużyny przeciwnej będzie miał wątpliwości co do tożsamości zawodnika). 

10. Zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych są zobowiązani do posiadania ważnych badań lekarskich – aktualnej 

karty zdrowia. Żadne oświadczenie, zgoda rodziców, opiekunów prawnych, przedstawicieli klubów, samych 

zainteresowanych zawodników, w przypadku stwierdzenia nieważnej karty zdrowia lub listy NIE BĘDĄ UZNAWANE. 

Odpowiedzialność za posiadanie przez zawodników aktualnych badań lekarskich ponoszą trenerzy drużyn. 

Książeczki zdrowia, karty zdrowia lub zaświadczenia lekarskie zawodników. Sędzia musi sprawdzić przed meczem ważność 

zaświadczeń wszystkich zawodników biorących udział w zawodach. W przypadku braku ważnego badania – sędzia nie 

dopuszcza takiego zawodnika do gry i fakt ten odnotowuje w sprawozdaniu z zawodów; 

11. Zawodnik zgłoszony do rozgrywek, może reprezentować barwy tylko jednej drużyny w danej kategorii wiekowej przez 

cały czas trwania rozgrywek. 

Zawodnik może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu (inna kategoria ), dopiero po upływie 48 godzin 

od zakończenia ostatniego meczu (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza); 

12. Całkowita odpowiedzialność za skład drużyny spoczywa na osobie zgłaszającej.  

Kluby posiadające drużyny w różnych ligach i klasach rozgrywkowych sporządzają wnioski do uprawnienia zawodników w 

systemie extranet oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej. 

Zawodnik musi być zgłoszony i uprawniony do gry w każdej z drużyn danego klubu, w których będzie brał udział w sezonie 

rozgrywkowym.          

13. Zawodnicy powinni posiadać ochraniacze i występować w obuwiu:  

- na nawierzchni sztucznej – buty z powierzchnią miękką lub typu turf,  

- na nawierzchni naturalnej - buty z powierzchnią miękką,  

- na hali sportowej – buty przeznaczone do gry na hali. 

 

V. SPRAWY PORZĄDKOWE 

1. W czasie zawodów obowiązują zasady Fair Play.  

2. 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.  

3. Kibice nie mają prawa przebywać na boisku.  

4. Wszelkie próby zakłócenia porządku rozgrywek spotkań turniejowych oraz przerw pomiędzy nimi dokonywane przez: 

zawodników, trenerów, bądź rodziców, będą przez Organizatora karane m.in. upomnieniami, karami pieniężnymi, 

walkowerami czy wykluczeniem uczestników z turnieju bez zwrotu kosztów wpisowego – obowiązuje zbiorowa 

odpowiedzialność drużyny.  

5. Turnieje mają na celu naukę gry w piłkę nożną.  

 

 



 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.  

2. W sprawach nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie, które wyniknęły w trakcie trwania turnieju decyduje sędzia 

danego turnieju w oparciu o przepisy zawarte w Regulaminie Rozgrywek Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.  

3. Podhalański Podokręg Piłki Nożnej nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed zawodami, w czasie ich 

trwania i po zawodach. 

4. Regulamin został przyjęty przez Wydział Szkolenia PPPN i obowiązuje w sezonie 2017/2018.  

 

Wydział Szkolenia PPPN 

 


