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L. dz. ŚZPN/ …/ 2020

Kielce dn. 07.09.2020 r.

KOMUNIKAT Wydziału Gier ŚZPN – Regulamin Rozgrywek
dotyczący rozgrywek Żak Starszy (2012) i Żak Młodszy (2011)
w sezonie 2020/2021
1. Do udziału w/w zawodach turniejowych uprawnieni są zawodnicy urodzeni w 2012 roku
i młodsi dla kategorii Żak Starszy oraz w 2013 r. i młodsi dla kategorii Żak Młodszy.
Listę zawodników (zgłoszonych w systemie Extranet) należy potwierdzić i uprawnić
na sezon 2020/2021 w ŚZPN w Kielcach lub Podokręgu Sandomierz. Kluby, które
posiadają dwie lub więcej drużyn w tej samej kategorii wiekowej, mają obowiązek
uprawnienia zawodników do danej drużyny, bez możliwości uprawnienia do innej
drużyny swojego klubu występującego w tej samej kategorii rozgrywkowej w trakcie
rundy. Możliwość zmiany uprawnienia do klasy rozgrywkowej będzie możliwa dopiero
pomiędzy rundą jesienną a rundą wiosenną. Niestosowanie się do powyższego zapisu
będzie weryfikowane jako walkower dla drużyny przeciwnej z powodu gry
nieuprawnionego zawodnika.
2. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający
tożsamość (legitymacja szkolna, paszport) oraz musi być zarejestrowany przez klub
w

systemie

Extranet

na

podstawie

prawidłowo

wypełnionego

formularza

zgłoszeniowego zawodnika.
3. Zawodnicy są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia
umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy czym odpowiednie
orzeczenie może być wydane przez:
 lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego
certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny
sportowej.
4. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa pkt. 3 jest ważne przez okres nie dłuższy niż
dwanaście miesięcy od daty wydania, chyba że lekarz zalecił wcześniejszy termin
badania kontrolnego. Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem dnia, który
datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim
miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało
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wydane 15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59;
jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku
do godz. 23:59,59).
5. W turnieju biorą udział drużyny składające się maksymalnie z 18 zawodników, którzy
wpisani są do sprawozdania sędziowskiego z zawodów. W rozgrywkach Żaków
dopuszcza się możliwość udziału dziewcząt (zarówno pojedynczych zawodniczek,
jak i drużyny) z zachowaniem poniższych zasad:
- w rozgrywkach chłopców w kategorii Żak Starszy rocznik 2012 mogą uczestniczyć
dziewczęta z rocznika 2010 i młodsze;
- w rozgrywkach chłopców w kategorii Żak Młodszy rocznik 2013 mogą uczestniczyć
dziewczęta z rocznika 2011 i młodsze.
6. W meczu biorą udział zespoły 5-osobowe (4 + bramkarz). Obowiązują zmiany powrotne
(tzw. „hokejowe”).
7. Czas trwania zawodów Żaków Starszych rocznik 2012:
2 x 10 minut z 5 minutową przerwą na zmianę stron boiska, o ile nie został podany krótszy
czas gry w terminarzu danej grupy rozgrywek.
8. Czas trwania zawodów Żaków Młodszych rocznik 2013:
2 x 10 minut z 5 minutową przerwą na zmianę stron boiska, o ile nie został podany krótszy
czas gry w terminarzu danej grupy rozgrywek.
9. Wymiary boiska: 40-46m długość i 26-30m szerokość. Bramki wg przepisów PZPN
(Unifikacja) dla kategorii Żaków 3m x 1,55m.
10. Obowiązuje gra piłką nr 4.
11. Dopuszcza się grę w tzw. „lankach” lub innym miękkim obuwiu (obowiązuje zakaz gry we
wkrętach).
12. Obowiązuje gra bez spalonego. Wprowadza się zakaz podania (wykopywania z ręki) piłki
przez bramkarza za połowę boiska. Dopuszcza się przygotowanie linii z niskich płaskich
pachołków lub taśm.
13. Rzut karny wykonuje się z odległości 6 metrów od środka linii bramkowej.
14. Linia pola karnego w odległości 7 metrów od bramki.
15. Rzut rożny zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną.
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16. Rzut wolny – bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika. Odległość muru od piłki przy
rzutach wolnych wynosi 5 metrów.
17. Rozpoczęcie gry wykonywane jest nogą. Z rozpoczęcia gry nie można zdobyć
bezpośrednio bramki. Odległość przeciwnika od piłki minimum 3 metry.
18. Wrzut z autu jest wykonywany przez zawodnika, który indywidualnie wprowadza
piłkę nogą lub podaje do partnera zagrywając piłkę do wysokości kolan. Zawodnik nie
może zdobyć bramki bezpośrednio z autu. Odległość przeciwnika w momencie
wykonywania autu musi wynosić minimum 3 metry od piłki.
19. Kary dyscyplinarne: za indywidualne przewinienie dyscyplinarne zawodnik otrzymuje
karę 2 minut, a jego miejsce na boisku zajmuje zawodnik rezerwowy, dzięki czemu
drużyna nadal gra w komplecie.
20. System rozgrywek w grupach „każdy z każdym”. Mecze będą rozgrywane systemem
turniejowym według załączonego terminarza rozgrywek.
21. Kolejność zespołów w tabeli ustala się zgodnie z Regulaminem Rozgrywek ŚZPN
na sezon 2020/2021 Rozdział 11 § 22.
22. Awans do rozgrywek półfinałowych po rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 uzyskują:


zwycięzcy poszczególnych grup,



zespoły zajmujące 2 miejsca w poszczególnych grupach,

23. W sprawach, które nie zostały ujęte niniejszym Regulaminem decyzje podejmie Wydział
Gier ŚZPN w Kielcach lub WGiD Podokręgu Sandomierz zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
24. Mecze w kategorii Orlików Starszych i Orlików Młodszych będą sędziować osoby,
które ukończyły kurs eksternistyczny przeprowadzony przez Świętokrzyski Związek
Piki Nożnej oraz czynni sędziowie Kolegium Sędziów ŚZPN wyznaczeni przez
Związek.
25. Klub będący gospodarzem turnieju ma prawo nie później niż na 14 dni przed
wcześniej wyznaczonym terminem (liczy się data wpływu pisma do Wydziału Gier
ŚZPN lub Podokręgu Sandomierz) zmienić godzinę lub datę zawodów bez zgody
przeciwnika (z obowiązkiem jego pisemnego powiadomienia w powyższym terminie
np. drogą elektroniczną).
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26. W przypadku zmiany daty lub godziny turnieju w terminie krótszym niż 14 dni przed
zawodami

klub

wnioskujący

powinien

uzyskać

zgodę

wszystkich

zespołów

uczestniczących w danym turnieju oraz zobowiązany jest do wniesienia opłaty
w wysokości 20 zł na konto ŚZPN w Kielcach.
27. Zgłoszenie zmiany terminu (daty lub godziny) rozgrywania turnieju w terminie
krótszym niż 5 dni przed zawodami nie będzie uwzględnione przez organ prowadzący
rozgrywki.

Uwaga:
Gospodarze poszczególnych turniejów zapewniają:


przygotowane boisko,



piłki do gry,



obsługę medyczną wraz z noszami i ich obsługą.

Opłaty ryczałtów sędziowskich w wysokości 12 zł brutto za każdy mecz plus zwrot
kosztów dojazdu sędziego zgodnie ze stawkami wg Komunikatu Nr 4/2008 ponosi
Świętokrzyski ZPN w Kielcach.

Opracował:
Sekretarz Świętokrzyskiego ZPN
Arkadiusz Krala

