
 

Regulamin projektu PZPN „Wojewódzkie Mistrzostwa Orliczek  

s. 2018/2019 w Lubuski Związku Piłki Nożnej 

Dotyczy zawodniczek r. 2008 i młodszych 
 
Terminy, oraz zapisy do rozgrywek/turniejów. 
 

1. Terminy rozgrywania zawodów- turniejów (boiska, hale): 
- listopad, grudzień 2018,  - marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2019, 
       

2. Zapisy do turniejów: 
* Zgłoszenia do  uczestnictwa w projekcie - turniejach, do  16.11.2018 r. 
* Zgłoszenia drużyny należy przesyłać na adres e-mail: jazwinski.k@wp.pl,  
* Zgłoszenie do turnieju powinno zawierać: 

- nazwę drużyny, 
- adres klubu, lub szkoły, 
- imię, nazwisko trenera/opiekuna, 
- nr telefonu do trenera/opiekuna, 
- adres e-mail do trenera/opiekuna, 

 
 
Zasady udziału oraz przepisy gry w turniejach. 
 

1. Podstawowe informacje: 
* W rozgrywkach mogą wziąć udział dziewczęta z rocznika 2008 i młodsze, 
* W rozgrywkach mogą brać udział kluby sportowe zrzeszone w Lubuskim Związku Piłki Nożnej,  

 * Kadra zespołu może liczyć maksymalnie 10 zawodniczek + opiekunowie. 
 
Warunki dopuszczenia zawodniczek/drużyn do rozgrywek/turnieju.  
 
 * posiadanie listy zawodniczek, 

* posiadania ważnej legitymacji szkolnej, bądź innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, 
* posiadania aktualnych badań lekarskich: karta zdrowia, oświadczenie podpisane przez trenera, 
 

Klub odpowiedzialny jest za ubezpieczenie NNW zawodniczek 

  
 

2. Schemat rozgrywek: 
Rozgrywki turniejowe 

 
3. Przepisy gry: 

* liczba zawodniczek na boisku 7x7 (bramkarka + 6 zawodniczek w polu), na hali np. 5x5/ maksymalnie 10  
zawodniczek w kadrze meczowej, 
* rozmiar bramki: 5x2 (na hali dopuszcza się bramki 3x2)/bramki przymocowane do podłoża, 
zabezpieczone przed przewróceniem,  bezpieczne dla uczestników zawodów, 
* rozmiar piłki: 4, 
* czas trwania meczu: 2 x 8 minut w zależności od liczby drużyn, 
* wymiary boiska boiska typu Orlik, inne: 50-60m x 26-30m, hala - w miarę możliwości: 40/36x20/18m, 
* zmiany powrotne (tzw. hokejowe), 
* kary: 1, 2 lub 3 minuty, 
* rzut karny: 9 metrów na boisku/7 metrów na hali, 
* rzut wolny bezpośredni: bramkę można zdobyć TYLKO z połowy przeciwnika, odległość muru 
   - min. 5 metrów, 
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* wrzut z autu: zawodniczka samodzielnie wprowadza piłkę nogą, minimum 2 kontakty z nogą, odległość 
zawodniczki drużyny przeciwnej od piłki - 3 m, nie można zdobyć gola bezpośrednio z autu, 
* rzut od bramki: bramkarka wprowadza piłkę ręką lub nogą tylko  do połowy boiska, 
* bramkarka po chwycie piłki z akcji wprowadza piłkę tylko w obrębie własnej połowy; piłka wprowadzona 
do gry przez bramkarkę nie może przekroczyć linii środkowej boiska  
* w rozgrywkach orliczek wskazane jest posiadanie ochraniaczy.  
 

4. Nagrody: 
       * Puchar oraz medale dla zwycięzcy Wojewódzkich Mistrzostw Orliczek, dyplomy dla uczestników na 
zakończenie rozgrywek  
 
5. Uwagi: 

* udział w turniejach jest bezpłatny, 

* obsługę sędziowską,  medyczną zapewnia Lubuski Związek Piłki Nożnej, 

* zakup wody mineralnej dla zespołów zapewnia Lubuski Związek Piłki Nożnej, 

* drużyny przyjeżdżają na zawody we własnym zakresie. 

 
 
Kontakt z  Lubuski ZPN 
Imię nazwisko- koordynator projektu „Wojewódzkie Mistrzostwa Orliczek 2018/2019” 
 
Kamil Jaźwiński 

Tel. 697 357 790 

e-mail: jazwinski.k@wp.pl  
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