REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH
Orliczek
Podlaski Związek Piłki Nożnej
Sezon 2019 / 2020
POSTANOWIENIAOGÓLNE
§1
1. Rozgrywki maja charakter szkoleniowy. Ich celem jest popularyzacja piłki nożnej wśród
dziewcząt.
2. W rozgrywkach o mistrzostwo Orliczek Podlaskiego Związku Piłki Nożnej biorą udział
wszystkie zgłoszone drużyny.
3. Zawody piłkarskie w ramach rozgrywek Orliczek muszą być rozgrywane na boiskach
zweryfikowanych (trawiastych) oraz dopuszczonych z nawierzchnią sztuczną położonych w
miejscu Klubu Sportowego lub na ORLIKU.
- Klub zobowiązany jest do właściwego, zgodnie z przepisami przygotowania boiska do
zawodów.
- Klub ponosi konsekwencje regulaminowe z tytułu nie przygotowania boiska do zawodów
zgodnie z przepisami PZPN.
- Kluby posiadają obowiązek ubezpieczenia swoich zawodników na własny koszt, a w razie
braku takiej możliwości klub powinien powiadomić zawodników, ich rodziców lub
opiekunów prawnych o ubezpieczeniu indywidualnym.
- Podlaski Związek Piłki Nożnej nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w
czasie i po zawodach organizowanych przez kluby oraz za ewentualną utratę zdrowia
zawodników.
- Podlaski Związek Piłki Nożnej opłaca obsadę sędziowską turniejów mistrzowskich.

REGULAMIN ZASADNICZY ROZGRYWEK
§2

1. Czas gry Ligi Orliczek wynosi 1 x 15 minut (rozgrywki turniejowe)
2. Liczba zawodniczek wynosi 1 + 6 ( boisko trawiaste, boisko ORLIK)
3. Wymiary boiska 50 – 56 m x 26 – 30 m pole karne 15 x 9 m

4. Bramki o wymiarach 5x2 zakotwiczone.
5. Piłka do gry nr 4 ( 290 gram )
6. Zmiany zawodniczek hokejowe ( ilość zmian dowolna )
7. Bramkarka wznawia grę do połowy boiska z gry jak i rzutu bramkowego. Z rozpoczęcia i
wznowienia gry nie można zdobyć bramki bezpośrednio. Z rzutu wolnego bramkę można
zdobyć z połowy przeciwnika. Jako oznaczenie boiska dopuszczalne są stożki.
8. Kary regulaminowe na zawodniczki - 2 min, zawodniczka kończy grę zespół gra w
komplecie.
9. Drużyny muszą być prowadzone przez trenerów ( instruktorów ) z licencją.
10. Udział w rozgrywkach biorą zawodniczki urodzone w 2010 roku i młodsze
11. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach muszą być zgłoszone w systemie
EXTRANET na sezon 2020/2021 oraz posiadać inny dowód tożsamości, ważna legitymacja
szkolna, paszport lub inny dokument ze zdjęciem.
12. Zawodniczki muszą posiadać kartę zdrowia podbitą przez lekarza ważną na 6 - miesięcy
oraz zgodę rodziców.
13. Zawodniczki ligi Orlików rozgrywają zawody w obuwiu piłkarskim ( lanki, halówki na
orlikach ).
14. W zawodach Orliczek nie obowiązuje przepis o spalonym
15. Rzuty karne wykonywane są z odległości 9 metrów od linii bramkowej
16. Rzuty z autu wprowadza się nogą z linii bocznej, przeciwnicy muszą zachować odległość
3 metry.

Z A S A D Y P R O W A D Z E N I A R O Z G R YW E K
§3
Obowiązuje system rozgrywek jesień – wiosna. Na wiosnę zostaną rozegrane 3 turnieje,
podobnie w rundzie wiosennej.
Każda drużyna rozgrywa ustaloną liczbę meczów w jednej grupie.
Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się:
- 3 pkt. za zwycięstwo
- 1 pkt. za remis
- 0 za porażkę
Po zakończeniu rundy następuje weryfikacja spotkań i tabeli rozgrywek.

Rozgrywki Orliczek traktowane są jako Mistrzostwa Podlasia. Rozgrywki kończą się na
etapie gier wojewódzkich.
W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów. W
przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu
decydują: bezpośrednie mecze, różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w meczach
między tymi klubami, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek mistrzowskich Orliczek, a nie ujęte w tym
Regulaminie decyzje podejmować będzie Komisja Gier i Ewidencji Podl. ZPN.
W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną oraz przepisy PZPN
Ewentualne zmiany w Regulaminie zawarte będą w Aneksach do Regulaminu Rozgrywek.

