
ZASADY ROZGRYWEK DZIECIĘCYCH – ORLIKÓW I ŻAKÓW 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

WIOSNA 2022 

1. CEL I UCZESTNICY ROZGRYWEK 

§ 1 

1. Celem rozgrywek jest aktywizacja sportowa zawodników w kategoriach Orlik i Żak. 

2. Uczestnikami rozgrywek są dzieci w wieku od 6 do 10 lat (w przypadku dziewczynek do 12 lat). 

3. Organizacja rozgrywek  odbywa się bez publikowania i ewidencjonowania wyników oraz tabel. Zasada ta nie 

dotyczy rozgrywek w kategorii Orlików Starszych – grup półfinałowych i licencyjnych.  

4. W kategorii Orlików Starszych w grupach półfinałowych A, B i C prowadzona będzie ewidencja wyników  

i tabel, na podstawie których zostanie utworzona I oraz II Liga Wojewódzka Młodzików Młodszych  

w następnym sezonie rozgrywkowym. Ewidencję wyników prowadzi wyłącznie Biuro ŚZPN w Kielcach  

i Podokręgu Sandomierz.  

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

1. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszych zasad i terminarza rozgrywek. W sprawach 

nieuregulowanych mają zastosowanie inne przepisy dotyczące organizacji rozgrywek PZPN oraz Regulamin 

Rozgrywek IV Ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2021/2022 Świętokrzyskiego ZPN. 

2. Organizacja, nadzór i kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów gry i postanowień niniejszych zasad 

należy do właściwych Wydziałów i Komisji Świętokrzyskiego ZPN. 

3. Rozgrywki prowadzone będą zgodnie z dotychczasowym systemem rozgrywek ustalonym przez organ 

prowadzący Świętokrzyskiego ZPN. 

4. Dobór drużyn w grupach odbywa się według dwóch kryteriów: 

a) poziomu zaawansowania zespołu, 

b) położenia geograficznego siedziby poszczególnych klubów. 

3. UCZESTNICY I ZASADY ROZGRYWEK 

§ 3 

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy urodzeni w latach 2011 – 2016  

(w przypadku dziewczynek 2009 – 2016) potwierdzeni i uprawnieni do gry przez Wydział Gier Świętokrzyskiego 

ZPN lub Podokręgu Sandomierz w systemie Extranet według następujących kategorii:  

- Orlik Starszy E1: chłopcy urodzeni w 2011 roku i młodsi oraz dziewczęta urodzone 2009 i młodsze, 



- Orlik Młodszy E2: chłopcy urodzeni w 2012 roku i młodsi oraz dziewczęta urodzone 2010 i młodsze, 

- Żak Starszy F1: chłopcy urodzeni w 2013 roku i młodsi oraz dziewczęta urodzone 2011 i młodsze, 

- Żak Młodszy F2: chłopcy urodzeni w 2014 roku i młodsi oraz dziewczęta urodzone 2012 i młodsze, 

2. W przypadku wystąpienia odstępstw od zapisów w powyższym punkcie, trenerzy rywali powinni zgłaszać tego 

typu przypadki do Wydziału Gier Świętokrzyskiego ZPN. 

3. Ilość zawodników znajdujących się na boisku, czas gry, system zmian i inne wytyczne zawarte są w Unifikacji 

PZPN stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu. 

4. Do prowadzenia drużyny upoważniony jest trener posiadający licencję min. Grassroots/UEFA C. 

5. Obsługę sędziowską sprawują wspólnie trenerzy rywalizujących ze sobą drużyn. 

6. W pozostałych przypadkach obowiązują aktualne Przepisy Gry w Piłkę Nożną. 

4. ZASADY USTALANIA TERMINÓW SPOTKAŃ 

§ 4 

1. Wydział Gier Świętokrzyskiego ZPN ustala ramowy terminarz rozgrywek i podaje go do wiadomości 

najpóźniej 14 dni przed startem rozgrywek. 

2. W wolnych terminach zalecany jest udział w meczach kontrolnych lub turniejach towarzyskich  

z innymi drużynami. 

3. Mecze rozgrywane są w dni weekendowe. Rozegranie meczu w innych dniach tygodnia jest możliwe wyłącznie 

za zgodą obydwu zainteresowanych drużyn. 

4. Jakiekolwiek zmiany terminu meczu możliwe są maksymalnie do 10 dni przed pierwotnie planowanym 

terminem i tylko za zgodą przeciwników. Nie zaleca się zmian terminów meczów na tzw. „długie” weekendy. 

5. Drużyna, która nie stawi się na mecz w wyznaczonym przez organizatora terminie ma obowiązek najpóźniej 48 

godzin przed rozpoczęciem meczu poinformować gospodarza oraz Wydział Gier Świętokrzyskiego ZPN 

podając przyczynę nieobecności. W przeciwnym razie zostaną zastosowane sankcje wynikające  

z §6 ust. 2.6 

5. OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW 

§ 5 

1. Zapewnienie boisk wraz z ich niezbędnym wyposażeniem zgodnych z Unifikacją PZPN. 

2. Udostępnienie szatni dla drużyn uczestniczących w turnieju. 

3. Zapewnienie dostępu do toalety uczestnikom rozgrywek, ich opiekunom i towarzyszącym im osobom. 



4. Sprawozdanie z meczu powinno być wypełnione i wysłane w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów 

wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego formularza. 

5. Zapewnienie opieki medycznej, która potwierdza obecność w sprawozdaniu z zawodów.  

W przypadku braku opieki medycznej zawody nie mogą się odbyć. 

§6 

SPRAWY DYSCYPLINARNE  

  

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców stosuje się kary 

zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN i niniejszym regulaminie. 

 

2. Świętokrzyski ZPN ustala następujące kary finansowe: 

2.1   Nieustalenie terminu turnieju do 10 dni przed - 100 zł 

2.2   Zmiana terminu turnieju na mniej niż 5 dni przed jego rozpoczęciem - 200 zł. 

2.3   Zmiana terminu turnieju bez poinformowania pozostałych drużyn z danej grupy - 300 zł. 

2.4   Brak dostępu do toalety - 100 zł  

2.5   Nie zorganizowanie turnieju w trakcie rundy - 300 zł 

2.6   Nie stawienie się zespołu na turnieju bez uzasadnionej przyczyny - 200 zł. 

2.7 Brak opieki medycznej podczas turnieju - 100 zł 

2.8 Nieprzestrzeganie zasad §5 pkt. 4 - 150 zł.  

2.9   Nagminne łamanie (określa Wydział Gier ŚZPN)  §3 pkt. 1 – 300 zł  

 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 


