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Kielce dn. 09.09.2011 r.

KOMUNIKAT Wydziału Gier ŚZPN
dotyczący rozgrywek Orlików Starszych (2001) i Młodszych (2002)
w sezonie 2011/2012
Regulamin Rozgrywek
1.

Do udziału w/w zawodach turniejowych uprawnieni są zawodnicy urodzeni w 2001r. i młodsi dla
kategorii Orlik Starszy oraz w 2002r. i młodsi dla kategorii Orlik Młodszy zgłoszeni na liście
przez klub. Zaleca się indywidualne karty zdrowia dla zawodników biorących udział w w/w
rozgrywkach. Ważność kart zdrowia wynosi 3 miesiące o ile lekarz nie zaleci inaczej, jednak nie
dłużej niż 6 miesięcy. Listę należy potwierdzić na sezon 2011/2012 w ŚZPN w Kielcach.

2.

Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość
(legitymacja szkolna, paszport).

3.

W turnieju biorą udział drużyny składające się maksymalnie z 18 zawodników, którzy wpisani są do
sprawozdania sędziowskiego z zawodów (mogą grać dziewczęta).

4.

W meczu biorą udział zespoły 7-osobowe (6 + bramkarz). Obowiązują zmiany powrotne (tzw.
„hokejowe”).

5.

Czas trwania zawodów 2 x 12 minut z 5 minutową przerwą na zmianę stron boiska.

6.

Wymiary boiska: 54-60m długość i 28-40m szerokość. Bramki 5x2 m (warunkowo dopuszcza się
w turniejach eliminacyjnych rozgrywanie meczów na połowie boiska głównego według
załączonego szkicu lub na boiskach typu „Orlik” – wymiary boiska w załączeniu).

7.

Obowiązuje gra piłką nr 4.

8.

Dopuszcza się grę w tzw. „lankach” lub innym miękkim obuwiu (obowiązuje zakaz gry we
wkrętach).

9.

Obowiązuje gra bez spalonego.

10. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 metrów od środka linii bramkowej.
11. Linia pola karnego w odległości 9 metrów od bramki.
12. Rzut z autu – rękoma.
13. Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 metrów.
14. Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 3 minuty w zależności od
stopnia przewinienia.
15. System rozgrywek w grupach „każdy z każdym”. Mecze będą rozgrywane systemem turniejowym
według załączonego terminarza rozgrywek.
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16. Kolejność zespołów w tabeli ustala się zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZPN Rozdział V § 27
pkt 1 i 2.
17. Awans do rozgrywek półfinałowych uzyskują:
 zwycięzcy poszczególnych grup,
 zespoły zajmujące 2 miejsca w poszczególnych grupach,
18. W sprawach, które nie zostały ujęte niniejszym Regulaminem decyzje podejmie Wydział Gier ŚZPN
w Kielcach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwaga:
Gospodarze poszczególnych turniejów zapewniają: przygotowane boisko, piłki do gry, obsługę
medyczną wraz z noszami oraz opłaty ryczałtów sędziowskich w wysokości 20 zł brutto za każdy
mecz plus zwrot kosztów dojazdu sędziego zgodnie ze stawkami wg Komunikatu Nr 4/2008.

