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POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Lubuski Związku Piki Nożnej w Zielonej Górze prowadzi rozgrywki w następujących ligach i
kategoriach wiekowych:
1) Wydział Gier w Zielonej Górze:
❖ Liga Wojewódzka Juniorów Starszych (A1 - A2) - U-19
❖ Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych (B1 - B2) - U-17
❖ Liga Wojewódzka Trampkarzy (C1 - C2) – U-15
❖ Liga Wojewódzka Młodzika (D1 - D2) – U-13
❖ 2 liga Okręgowa Juniorów Starszych (A1-A2) – U-19
❖ 2 liga Okręgowa Juniorów Młodszych (B1 - B2) - U-17
❖ 2 Liga Okręgowa Trampkarzy (C1 - C2) – U-15
❖ 2 liga Okręgowa Młodzików (D1-D2) – U-11
2) Podokręgi Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze:
❖ Rozgrywki 3-cio ligowe we wszystkich kategoriach wiekowych oraz rozgrywki
w kategorii ORLIK i ŻAK z terenu południowego województwa.
3) Zespół Wydziału Gier Lubuskiego ZPN w Gorzowie Wlkp.:
❖ 2 i 3 liga Okręgowa we wszystkich kategoriach wiekowych oraz wszystkie
rozgrywkach w kategorii Orlika i Żaka (z terenu północnego województwa).

§2
Rozgrywki prowadzone są w oparciu o Regulamin Rozgrywek dla klubów IV ligi i niższych klas
rozgrywkowych na sezon 2020/2021, niniejszego regulaminu oraz UNIFIKACJI – Główne przepisy w
poszczególnych kategoriach wiekowych.

§3
I. Junior Starszy (A1-A2) U-19 - rocznik 2002-2003 i młodsi.
1) W rozgrywkach Juniorów Starszych występować mogą zawodnicy urodzeni w latach 2002,
2003 i młodsi, zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu w systemie EXTRANET. Zawodnicy
młodsi muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz uzyskać zaświadczenie
lekarskie zezwalające na grę w tej kategorii wiekowej, chyba, że w dniu rozgrywania zawodów
mają ukończone 15 lat.
2) Formuła rozgrywek: liga (zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną PZPN)
3) Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut z przerwą 15 minut
4) Drużyny występują w składach 11 osobowych.
5) W czasie trwania spotkania każda drużyna może wymienić 7 zawodników bez prawa ich
powrotu do gry.
6) Ilość zawodników rezerwowych – 7
7) Minimalna liczba zawodników biorących udział w zawodach wynosi - 7 (siedmiu).
8) Kary: wg obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną (żółte i czerwone kartki).
9) Zawodnicy rozgrywają mecz w obuwiu dowolnym.
10) Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze.
11) Zawody rozgrywane są na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych
wymiarach długość 90 - 105 m, szerokość 60 -68 m.
12) Mecze rozgrywane są piłką nr 5,
13) Nie mogą grać dziewczęta (dla nich jest przewidziana III liga kobiet),
14) Żółte kartki po rundzie jesiennej zostają anulowane (dotyczy tylko tych rozgrywek w których
są awanse i spadki po rundzie jesiennej), natomiast kary dyskwalifikacji wymierzone ilością
meczów przechodzą na rundę wiosenną i kolejny sezon rozgrywkowy.
15) Na mecze juniorów starszych wyznaczonych jest 3-ch sędziów przez Kolegium Sędziów
jednostki prowadzącej rozgrywki,

2

Załącznik do Regulaminu Rozgrywek na sezon 2020/2021 - w zakresie rozgrywek drużyn młodzieżowych

16) Klub, który posiada więcej drużyn w tej samej lidze i kategorii wiekowej, może uprawnić
zawodników do gry tylko do jednej z tych drużyn. Możliwość zmiany uprawnienia danego
zawodnika do innej drużyny tego klubu w tej lidze i kategorii wiekowej będzie możliwe
dopiero w oknie transferowym. Niestosowanie się do powyższego zapisu będzie
weryfikowane, jako walkower dla drużyny przeciwnej, jako gra nieuprawnionego
zawodnika. Powyższy zapis nie dotyczy zawodników danego klubu występujących w różnych
ligach danej kategorii wiekowej - np. uprawniony jest do 1 ligi to może być uprawniony
również do – 2-giej lub 3-ciej ligi.
17) Dokumenty meczowe:
1) Zawodnik powinien posiadać aktualny ważny dokument tożsamości, na podstawie,
którego sędzia będzie mógł stwierdzić tożsamość zawodnika (Art. 15 § 29 punkt 1 Reg.
Rozgrywek)
2) Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne badania
lekarskie, zgodnie z Ustawą o Sporcie. Termin ważności badania określa lekarz
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
18) Udział zawodników w meczach różnych drużyn tego samego klubu określa Reg. Rozgrywek dla
klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych Art. 16 § 30

AWANSE I SPADKI
A. 1 liga Wojewódzka Juniorów Starszych (A1-A2) U-19
1) W rundzie jesiennej rozgrywki prowadzone są w systemie dwurundowym – mecz i rewanż w
jednej grupie 8-mio drużynowej. W rozgrywkach udział biorą po 4-ry drużyny z okręgu
północnego i południowego. Po rozegraniu wszystkich meczy, drużyny które zajmą 1 i 2
miejsce w tabeli końcowej, uzyskują awans do Makroregionalnej Ligi Juniorów Starszych U-19
Grupa „C”. W przypadku rezygnacji którejś z tych drużyn z udziału w rozgrywkach MLJ U-19,
prawo udziału w tych rozgrywkach uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce.
2) Runda wiosenna: drużyny z miejsc 3 do 8, oraz mistrzowie 2-ch lig (mistrz Grupy 1 i mistrz
grupy Nr 2), po wyzerowaniu punktów i żółtych kartek, swoje mecze nadal będą rozgrywały w
1 lidze Wojewódzkiej. W zależności od ilości zgłoszeń, rozgrywki prowadzone będą w jednej
grupie 8-mio drużynowej dwurundowo, mecz i rewanż lub w przypadku większej ilości drużyn
jednorundowo. Po rozegraniu wszystkich meczy rundy wiosennej, drużyny które zajmą
miejsca od 1-6 zagwarantują dla swojego klubu udział w następnym sezonie w rozgrywkach 1
ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych.

B. 2 liga Okręgowa A1-A2 U-19
1) RUNDA Jesienna: Zakłada się prowadzenie rozgrywek w 2 grupach Okręgowych (od 6- 8 drużyn
w grupie). Grupa Nr 1 – drużyny z południa Województwa i Grupa Nr 2 drużyny z północy
Województwa. Po rozegraniu wszystkich meczy rundy jesiennej, drużyna która zajmie 1
miejsce w swojej grupie uzyska awans do 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych w rundzie
wiosennej.
2) Runda wiosenna: Drużyny od miejsca 2 do 8 oraz mistrzowie 3 ligi, w rundzie wiosennej po
wyzerowaniu punktów i żółtych kartek, swoje mecze nadal będą rozgrywały w 2 lidze
Okręgowej w 2-ch grupach wg przynależności terytorialnej - Grupa Nr 1 Okręg Południe, Grupa
Nr 2 Okręg Północ. Drużyny, które zajmą w swoich grupach 1 miejsce gwarantują dla swojego
klubu udział w rundzie jesiennej następnego sezonu w rozgrywkach 1 ligi Wojewódzkiej
Juniorów Starszych.

§4
II. Junior Młodszy (B1-B2) U-17 - rocznik 2004-2005 i młodsi.
1. W rozgrywkach Juniorów Młodszych występować mogą zawodnicy urodzeni w latach 2004,
2005 i młodsi, zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu w systemie EXTRANET. Zawodnicy
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

młodsi muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz uzyskać zaświadczenie
lekarskie zezwalające na grę w tej kategorii wiekowej, chyba, że w dniu rozgrywania zawodów
mają ukończone 15 lat.
Formuła rozgrywek: liga (zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną PZPN)
Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut z przerwą nieprzekraczającą 15 minut.
Drużyny występują w składach 11 osobowych. W czasie trwania spotkania każda drużyna może
wymienić 7 zawodników bez prawa ich powrotu do gry.
Ilość zawodników rezerwowych - 7
Stosuje się kary wg obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną (żółte i czerwone kartki).
Zawodnicy rozgrywają mecz w obuwiu dowolnym.
Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze.
Zawody rozgrywane są na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych
wymiarach długość 90 - 105 m, szerokość 60 -68 m.
Mecze rozgrywane są piłką nr 5
Nie mogą grać dziewczęta (dla nich jest przewidziana III liga kobiet)
Minimalna liczba zawodników biorących udział w zawodach to 7 (siedmiu).
Żółte kartki po rundzie jesiennej zostają anulowane (dotyczy tylko tych rozgrywek w których
są awanse i spadki po rundzie jesiennej), natomiast kary dyskwalifikacji wymierzone ilością
meczów przechodzą na rundę wiosenną i kolejny sezon rozgrywkowy.

14. Na mecze juniorów młodszych wyznaczonych jest 3-ch sędziów przez Kolegium

Sędziów jednostki prowadzącej rozgrywki,
15. Klub, który posiada więcej drużyn w tej samej lidze i kategorii wiekowej, może
uprawnić zawodników do gry tylko do jednej z tych drużyn. Możliwość zmiany
uprawnienia danego zawodnika do innej drużyny tego klubu w tej lidze i kategorii
wiekowej będzie możliwe dopiero w oknie transferowym. Niestosowanie się do
powyższego zapisu będzie weryfikowane, jako walkower dla drużyny przeciwnej,
jako gra nieuprawnionego zawodnika. Powyższy zapis nie dotyczy zawodników
danego klubu występujących w różnych ligach danej kategorii wiekowej - np.
uprawniony jest do 1 ligi to zawodnik ten może być uprawniony również do – 2-giej
lub 3-ciej ligi.
16. Dokumenty meczowe:
➢ Zawodnik powinien posiadać aktualny dokument tożsamości, na podstawie, którego

sędzia będzie mógł stwierdzić tożsamość zawodnika (Art. 15 § 29 punkt 1 Reg.
Rozgrywek)
➢ Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne badania
lekarskie, zgodnie z Ustawą o Sporcie. Termin ważności badania określa lekarz
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Badanie lekarskie jest ważne 12
miesięcy od daty nadania chyba, że lekarz zaleci inaczej (Reg. Rozgrywek Art. 14 § 28
punkt 4).
17. Udział zawodników w meczach różnych drużyn tego samego klubu określa Reg. Rozgrywek dla
klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych Art. 16 § 30.

AWANSE I SPADKI
A. 1 liga Wojewódzka Juniorów Młodszych (B1-B2) U-17
1) RUNDA Jesienna: Rozgrywki prowadzone są w jednej grupie 8-mio drużynowej w systemie
dwurundowym. Udział biorą drużyny, uwzględnione w terminarzach rundy wiosennej sezonu
2019/2020 (ogółem 8 drużyn), które prześlą zgłoszenie (ankieta) w wymaganym terminie tj.
do 30.06.2020. Po rozegraniu wszystkich meczów rundy jesiennej, drużyna która zajmie 1
miejsce w tabeli weźmie udział w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-17 Grupa „C”. W
przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej, z
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udziału w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-17, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne
najwyższe miejsce w rozgrywkach 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych. Drużyny z miejsc
7-8 otrzymują status drużyn spadkowych.
2) Runda wiosenna:
Rozgrywki prowadzone są w jednej grupie 8-mio drużynowej w systemie dwurundowym. W
rozgrywkach udział bierze 8 drużyn. Skład grupy - drużyny po rundzie jesiennej z miejsc 1-6
(lub z miejsc 2-7 w przypadku awansu naszej drużyny do rozgrywek CLJ U-17) plus 2 drużyny z
2 ligi (zwycięzca grupy 1 i zwycięzca grupy 2). W rundzie wiosennej po wyzerowaniu punktów
i żółtych kartek oraz po rozegraniu wszystkich meczy drużyna, która zajmie pierwsze miejsce,
weźmie udział w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-17 Grupa „C” na rundę jesienną
następnego sezonu. W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej
rundy wiosennej z udziału w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-17, prawo uzyska drużyna
zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych.
Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych.

B. 2 liga Okręgowa Juniorów Młodszych (B1-B2) U-17
1) RUNDA Jesienna: Rozgrywki prowadzone będą w dwóch grupach 8-mio drużynowych. Grupa
nr 1 – drużyny z południa województwa oraz grupa nr 2 – drużyny z północy województwa.
System dwurundowy – mecz i rewanż. Po rozegraniu wszystkich meczy, drużyna które zajmie
1 miejsce w tabeli końcowej danej grupy, uzyska awans do 1 Ligi Wojewódzkiej Juniorów
Młodszych natomiast drużyna, która zajmie miejsce ostatnie w danej grupie uzyska status
drużyny spadkowej. W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej
rundy jesiennej z awansu do rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych, prawo uzyska
drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 2 ligi Okręgowej Juniorów
Młodszych. Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych.
2) Runda wiosenna:
System rozgrywek dwurundowy. Skład grupy - drużyny po rundzie jesiennej z miejsc 2-6 plus
zwycięzcy grup 3 ligi. W rundzie wiosennej po wyzerowaniu punktów i żółtych kartek oraz po
rozegraniu wszystkich meczy drużyna, która zajmie pierwsze miejsce uzyska awans do
rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych na rundę jesienną następnego sezonu. W
przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy wiosennej z
awansu do rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych, prawo uzyska drużyna
zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 2 ligi Okręgowej Juniorów Młodszych.
Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych.

C. 3 liga Okręgowa Juniorów Młodszych (B1-B2) U-17
1) RUNDA Jesienna i wiosenna: III liga Okręgowa Juniorów Młodszych (B1-B2) zostanie
utworzona w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Zasady awansu podobne jak w drugiej
lidze. Do drugiej ligi awans uzyska drużyna , która zajęła 1 miejsce w swojej grupie.

§5
III. Trampkarz (C1-C2) U-15 – rocznik 2006-2007 i młodsi
1. W rozgrywkach CLJ U-15 (Trampkarzy) mogą brać udział zawodnicy, którzy w roku
kalendarzowym w którym następuje zakończenie rozgrywek kończą 15 lub 14 rok życia,
potwierdzeni do klubu oraz uprawnieni do gry w systemie Extranet przez organ prowadzący
rozgrywki w danej grupie. Dopuszcza się udział w rozgrywkach zawodników, którzy w roku
kalendarzowym w którym następuje zakończenie rozgrywek kończą 13 rok życia i młodszych,
warunek uzyskanie pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza specjalisty w
dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodnika w rozgrywkach CLJ (U-15) oraz
zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

Formuła rozgrywek: liga (zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną PZPN)
Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 minut z przerwą nieprzekraczającą 15 minut.
Drużyny występują w składach 11 osobowych.
W czasie trwania meczu każda drużyna może wymienić 7 zawodników – bez prawa ich
powrotu do gry.
Ilość zawodników rezerwowych - 7
Stosuje się kary wg obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną (żółte i czerwone kartki).
Zawodnicy rozgrywają mecz w obuwiu miękkim (lanki).
Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze.
Zawody rozgrywane są na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych
wymiarach długość 90 - 105 m, szerokość 55 -68 m.
Mecze rozgrywane są piłką nr 5
Obowiązuje przepis o spalonym,
W rozgrywkach prowadzonych przez WOJEWÓDZKIE ZPN, dopuszcza się możliwość udziału
dziewcząt (zarówno pojedynczych zawodniczek, jak i drużyny) w kategorii TRAMPKARZA U-15,
jednakże z zachowaniem poniższych zasad:
a) W rozgrywkach chłopców w kategorii TRAMPKARZ U-14 mogą uczestniczyć
dziewczęta, odpowiednio z kategorii TRAMPKARKA U-14, maksymalnie do kategorii
TRAMPKARKA U-15;
b) W rozgrywkach chłopców w kategorii TRAMPKARZ U-15 mogą uczestniczyć
dziewczęta, odpowiednio maksymalnie do kategorii TRAMPKARKA U-15;
c) Do udziału dziewcząt w rozgrywkach chłopców w kategorii wiekowej TRAMPKARZA
U-15, wymagana jest zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to 7 (siedmiu).
Dokumenty meczowe:
➢ Zawodnik powinien posiadać: aktualny, ważny dokument tożsamości na podstawie,
którego sędzia będzie mógł stwierdzić tożsamość zawodnika (Art. 15 § 29 punkt 1 Reg.
Rozgrywek).
➢ Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne badania
lekarskie, zgodnie z Ustawą o Sporcie. Termin ważności badania określa lekarz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
Klub, który posiada więcej drużyn w tej samej lidze i kategorii wiekowej, może uprawnić
zawodników do gry tylko do jednej z tych drużyn. Możliwość zmiany uprawnienia danego
zawodnika do innej drużyny tego klubu w tej lidze i kategorii wiekowej będzie możliwe
dopiero w oknie transferowym. Niestosowanie się do powyższego zapisu będzie
weryfikowane, jako walkower dla drużyny przeciwnej, jako gra nieuprawnionego
zawodnika. Powyższy zapis nie dotyczy zawodników danego klubu występujących w różnych
ligach danej kategorii wiekowej - np. uprawniony jest do 1 ligi to może być również
uprawniony do – 2-giej lub 3-ciej ligi.
Udział zawodników w meczach różnych drużyn tego samego klubu określa Reg. Rozgrywek dla
klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych Art. 16 § 30.

18. Na mecze trampkarzy wyznaczonych jest 3-ch sędziów przez Kolegium Sędziów

jednostki prowadzącej rozgrywki,
AWANSE I SPADKI
A. 1 Liga Wojewódzka Trampkarzy (C1-C2) U-15
1) RUNDA Jesienna: Rozgrywki prowadzone są w jednej grupie 8-mio drużynowej w systemie
dwurundowym. Udział biorą drużyny, uwzględnione w terminarzach rundy wiosennej sezonu
2019/2020 (ogółem 8 drużyn), które prześlą zgłoszenie (ankieta) w wymaganym terminie tj.
do 30.06.2020. Po rozegraniu wszystkich meczów rundy jesiennej, drużyna która zajmie 1
miejsce w tabeli weźmie udział w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-15 Grupa „C”. W
przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej, z
6
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udziału w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-15, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne
najwyższe miejsce w rozgrywkach 1 ligi Wojewódzkiej Trampkarzy. Drużyny z miejsc 7-8
otrzymują status drużyn spadkowych.
2) Runda wiosenna:
Rozgrywki prowadzone są w jednej grupie 8-mio drużynowej w systemie dwurundowym. W
rozgrywkach udział bierze 8 drużyn. Skład grupy - drużyny po rundzie jesiennej z miejsc 1-6
(lub z miejsc 2-7 w przypadku awansu naszej drużyny do rozgrywek CLJ U-15) plus 2 drużyny z
2 ligi (zwycięzca grupy 1 i zwycięzca grupy 2). W rundzie wiosennej po wyzerowaniu punktów
i żółtych kartek oraz po rozegraniu wszystkich meczy drużyna, która zajmie pierwsze miejsce,
weźmie udział w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-15 Grupa „C” na rundę jesienną
następnego sezonu. W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej
rundy wiosennej z udziału w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-17, prawo uzyska drużyna
zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych.
Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych.

B. 2 liga Okręgowa Trampkarzy (C1-C2) U-15
1) RUNDA Jesienna:
Rozgrywki prowadzone będą w dwóch grupach 8-mio drużynowych – grupa nr 1 drużyny z
południa województwa i grupa nr 2 drużyny z północy województwa. System dwurundowy –
mecz i rewanż. Po rozegraniu wszystkich meczy, drużyna które zajmie 1 miejsce w tabeli
końcowej danej grupy, uzyska awans do 1 Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy, natomiast drużyna
która zajmie miejsce ostatnie uzyska status drużyny spadkowej. W przypadku rezygnacji
drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej z awansu do rozgrywek 1 ligi
Wojewódzkiej Trampkarzy, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w
rozgrywkach 2 ligi Okręgowej Trampkarzy. Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn
spadkowych ( ilość miejsc spadkowych uwarunkowana jest ilością grup 3-cio ligowych).
2) Runda wiosenna:
System rozgrywek dwurundowy. Skład grupy - drużyny po rundzie jesiennej z miejsc 2-6 plus
zwycięzcy grup 3 ligi. W rundzie wiosennej po wyzerowaniu punktów i żółtych kartek oraz po
rozegraniu wszystkich meczy drużyna, która zajmie pierwsze miejsce uzyska awans do
rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej Trampkarzy na rundę jesienną następnego sezonu. W
przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy wiosennej z
awansu do rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej Trampkarzy, prawo uzyska drużyna zajmująca
kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 2 ligi Okręgowej Trampkarzy. Drużyny z miejsc 7-8
otrzymują status drużyn spadkowych.

C. 3 liga Okręgowa Trampkarzy (C1-C2) U-15
1) RUNDA Jesienna i wiosenna: III liga Okręgowa Trampkarzy (C1-C2) zostanie utworzona w
zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Zasady awansu podobne jak w drugiej lidze. Do drugiej
ligi awans uzyska drużyna , która zajęła 1 miejsce w swojej grupie.

IV.

§6
MŁODZIK (D1-D2) U-13 – rocznik 2008-2009 i młodsi

1. W rozgrywkach (Młodzika) mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2008, 2009 i młodsi,
potwierdzeni do klubu oraz uprawnieni do gry w systemie Extranet. Dopuszcza się udział w
rozgrywkach zawodników młodszych, po uzyskaniu pozytywnej opinii przychodni sportowolekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału
zawodnika w rozgrywkach Młodzika D1-D2) oraz uzyskania zgody rodziców lub opiekunów
prawnych.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Formuła rozgrywek: liga (zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną PZPN),
Czas trwania zawodów wynosi 2 x 30 minut z przerwą nieprzekraczającą 15 minut.
Drużyny występują w składach 9 osobowych (bramkarz + 8 zawodników w polu)
Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to 6 (sześciu).
W czasie trwania spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników –
zmiany powrotne.
Ilość zawodników rezerwowych - 9
Stosuje się kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty, 3-cia kara wykluczenie,
Zawodnicy rozgrywają mecz w obuwiu miękkim (lanki).
Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze.
Zawody rozgrywane są na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych
wymiarach długość 70 - 75 m, szerokość 45 -68 m. (od pola karnego do pola karnego – na 16
metrze).
Mecze rozgrywane są piłką nr 4,
Obowiązuje przepis o spalonym,
W rozgrywkach prowadzonych przez WOJEWÓDZKIE ZPN, za zgodą organu prowadzacego
rozgrywki, dopuszcza się możliwość udziału dziewcząt (zarówno pojedynczych zawodniczek,
jak i drużyny) w kategorii MŁODZIKA U-12 w rozgrywkach tej samej lub niższej kategorii
wiekowej chłopców, jednakże z zachowaniem poniższych zasad:
a) W rozgrywkach chłopców w kategorii MŁODZIK U-12 mogą uczestniczyć

dziewczęta, odpowiednio z kategorii MŁODZICZKA U-12, maksymalnie do
kategorii TRAMPKARKA U-14;
b) W rozgrywkach chłopców w kategorii MŁODZIK U-13 mogą uczestniczyć
dziewczęta, odpowiednio z kategorii MŁODZICZKA U-13, maksymalnie do
kategorii TRAMPKARKA U-15;
15. Do udziału dziewcząt w rozgrywkach Wojewódzkiego ZPN chłopców w kategorii wiekowej
Młodzika U-12, wymagana jest zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
16. Pole karne; 18,32 x 9m,
17. Rzut karny: wykonuje się z odległości 9 m.
18. Rozpoczęcie i wznowienie gry: przepisy gry w piłkę nożną,
19. Rzut wolny: przepisy gry w piłkę nożną,
20. Rzut z rogu: przepisy PZPN (punkt środkowy pomiędzy linią boczną a linią pola karnego – ok.
26 metrów,
21. Wrzut: przepisy gry w piłkę nożną,
22. Wznowienie gry przez bramkarza: przepisy gry w piłkę nożną,
23. Rzut od bramki: przepisy gry w piłkę nożną,
24. Linie; dopuszczalne stożki.
25. Wymiary bramki: 5m x 2m – ustawione na 16-stym metrze boiska przytwierdzone do podłoża
w taki sposób, aby się nie przewróciły.
26. Odbywanie kary przez bramkarza:
➢ Bramkarz opuszcza boisko, a miejsce w bramce zajmuje odpowiednio ubrany jeden z
zawodników z pola.
27. Dokumenty meczowe - zawodnik powinien posiadać:
➢ Ważny, aktualny dokument tożsamości na podstawie, którego sędzia będzie mógł
stwierdzić tożsamość zawodnika.
➢ Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne badania
lekarskie, zgodnie z Ustawą o Sporcie. Termin ważności badania określa lekarz
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
28. Klub, który posiada więcej drużyn w tej samej lidze i kategorii wiekowej, może uprawnić
zawodników do gry tylko do jednej z tych drużyn. Możliwość zmiany uprawnienia danego
zawodnika do innej drużyny tego klubu w tej lidze i kategorii wiekowej będzie możliwe
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dopiero w oknie transferowym. Niestosowanie się do powyższego zapisu będzie
weryfikowane, jako walkower dla drużyny przeciwnej, jako gra nieuprawnionego
zawodnika. Powyższy zapis nie dotyczy zawodników danego klubu występujących w różnych
ligach danej kategorii wiekowej - np. uprawniony jest do 1 ligi to może być również
uprawniony do – 2-giej lub 3-ciej ligi.
29. Udział zawodników w meczach różnych drużyn tego samego klubu określa Reg. Rozgrywek dla
klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych Art. 16 § 30.
30. Na mecze młodzika wyznaczony jest 1 sędzia przez Kolegium Sędziów jednostki

prowadzącej rozgrywki,
AWANSE I SPADKI
A. 1 Liga Wojewódzka Młodzików D1-D2 (U-13) – Jedna grupa 8 drużyn.
1) RUNDA Jesienna: Rozgrywki prowadzone będą w jednej grupie 8-mio drużynowej w systemie
dwurundowym. Udział w rozgrywkach biorą drużyny wytypowane przez Wydział Szkolenia
Lubuskiego ZPN w oparciu o zasady przyjęte przez ten Wydział. Po rozegraniu wszystkich
meczów rundy jesiennej, drużyny które w tabeli uplasują się na miejscu od 1-6 utrzymają się w
rozgrywkach 1 ligi wojewódzkiej Młodzika, natomiast drużyny z miejsc 7-8 otrzymają status
drużyn spadkowych i w rundzie wiosennej występować będą w terytorialnej 2-giej lidze.
Brakujące dwa miejsca uzupełnią mistrzowie 2-gich lig (mistrz grupy Nr 1 oraz mistrz grupy Nr
2). W przypadku rezygnacji z awansu którejkolwiek drużyny drugoligowej, skład grupy zostanie
uzupełniony o drużynę/drużyny spadkowe z najwyższego miejsca w rozgrywkach Wojewódzkiej
ligi Młodzika po rundzie jesiennej.
2) Runda wiosenna:
Rozgrywki prowadzone są w jednej grupie 8-mio drużynowej w systemie dwurundowym. W
rozgrywkach udział bierze 8 drużyn. Po wyzerowaniu punktów i żółtych kartek oraz po
rozegraniu wszystkich meczów drużyna, która zajmie pierwsze miejsce zostanie mistrzem
Województwa Lubuskiego w danym sezonie. Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn
spadkowych.

B. 2 liga Okręgowa Młodzików (D1-D2) U-13
1) RUNDA Jesienna:
Rozgrywki prowadzone będą w 2-ch grupach po 8 drużyn w grupie.
➢ Grupa 1 – drużyny z południowej części województwa,
➢ Grupa 2 – drużyny z północnej części województwa.
• Składy poszczególnych grup utworzone będą na podstawie zgłoszeń.
•

Rozgrywki prowadzone będą dwurundowo – mecz i rewanż. Po rozegraniu wszystkich
meczów rundy jesiennej (14 meczów), drużyny które zajmą w swoich grupach 1 miejsce
uzyskają awans do ligi Wojewódzkiej Młodzików (ogółem 2 drużyny). Drużyny, które zajmą
w swoich grupach miejsca 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych. Brakujące miejsca
uzupełnią mistrzowie 3-ch lig. W przypadku rezygnacji z awansu drużyny zajmującej 1
miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej danej 3-ciej ligi, skład grupy zostanie
uzupełniony o drużynę spadkową z najwyższego miejsca w rozgrywkach 2 ligi Młodzika po
rundzie jesiennej.
Uwaga: Dopuszcza się udział w rozgrywkach 2-giej ligi w danej grupie więcej drużyn niż 8
jednak maksymalnie 14. Wówczas rozgrywki prowadzone będą jednorundowo. Kolejność
drużyn w terminarzu ustali Wydział Gier w oparciu o przeprowadzone losowanie. Po
rozegraniu wszystkich meczów drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w danej grupie uzyska
awans do 1 ligi. Ilość miejsc spadkowych uzależniona będzie od ilości grup 3-cio ligowych, z
których awans do 2-giej ligi uzyskają zwycięzcy swoich grup.
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C. 3 liga Okręgowa Młodzika (D1-D2) U-13
1) RUNDA Jesienna i wiosenna: III liga Okręgowa Młodzika (D1-D2) zostanie utworzona w
zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Zasady awansu podobne jak w drugiej lidze.
Do drugiej ligi awans uzyska drużyna , która zajęła 1 miejsce w swojej grupie.

V.

§7
ORLIK (F1-F2) U-11 rocznik 2010-2011 i młodsi

System rozgrywek – liga lub mecze towarzyskie prowadzone przez poszczególne
Podokręgi.
1. W rozgrywkach w kategorii orlik (E1-E2) udział biorą chłopcy i dziewczęta urodzeni w latach
2010-2011 i młodsi (mogą występować drużyny mieszane).
2. Rozgrywki w kategorii ORLIKA rozgrywane będą, jako liga. Ilość grup jest uzależniona od ilości
zgłoszeń drużyn.
3. Zaleca się aby grupa liczyła nie więcej niż 6 drużyn.
4. System rozgrywek dwurundowy, drużyny rozegrają pomiędzy sobą mecz i rewanż (ogółem 10
spotkań). Terminarze opracowują Podokręgi Lubuskiego ZPN prowadzące dane rozgrywki.
5. Po rundzie jesiennej następują awanse i spadki.
6. Skrócony regulamin rozgrywek w kategorii (E1-E2) – ORLIK
1) Przepisy ogólne:
• Dopuszcza się możliwość udziału dziewcząt (zarówno pojedynczych zawodniczek, jak
i drużyny) w rozgrywkach chłopców do kategorii ORLIK U-11 włącznie z zachowaniem
poniższych zasad:
a) W rozgrywkach chłopców w kategorii ORLIK U-11 i ORLIK U-10 mogą
uczestniczyć dziewczęta, odpowiednio z kategorii MŁODZIK U-13 i MŁODZIK
U-12;
2) Czas gry w kategorii ORLIKA:
• Mecze ligowe/towarzyskie: 4 x 15 minut z przerwą po 5 minut.
• Turnieje:
❖ Przy 3-4 meczach dziennie – maksymalnie - 2 x 20 min. lub 1 x 25 min.
❖ Przy 5-6 meczach – maksymalnie - 2 x 10 min. lub 1 x 20 min.
❖ Powyżej 6 meczów – maksymalnie - 1 x 15 min.
3) Ilość zawodników na boisku:
• 7 zawodników - (bramkarz + 6-ciu w polu), minimalna liczba zawodników niezbędna
do rozpoczęcia i kontynuowania zawodów wynosi 4.
4) Każda z drużyn może wpisać na listę maksymalnie 14 zawodników. Zawodnicy na czas
trwania meczu/turnieju muszą posiadać te same numery na koszulkach.
5) Boisko: Mecze rozgrywane są na boiskach typu ORLIK lub na ¼ dużego boiska piłkarskiego
z uwzględnienie poniższych wymiarów: - długość – (50- 56 m.) – szerokość (26- 30 m.)
6) Bramki: 5 m. x 2 m.
7) Pole karne: 15 x 9 metrów,
8) Rzut karny: 9 m
9) Wielkość piłki: nr 4 lub 3 ewentualnie piłka siatkowa.
10) Kary minutowe: 2 minuty, 2 minuty, wykluczenie, zawodnik kończy grę, zespół zawsze gra
w komplecie.
11) Rzut wolny: bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5m.
12) Rzut z rogu: przepisy gry w piłkę nożną,
13) Wrzut: wprowadzenie piłki nogą po ziemi – nie można zdobyć bramki bezpośrednio,
przeciwnik w odległości 3 metrów.
14) Rozpoczęcie i wznowienie gry: nie można zdobyć bramki bezpośrednio,
15) Wznowienie gry przez bramkarza: do połowy boiska,
16) Rzut od bramki: do połowy boiska,
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17)
18)
19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)

27)

Spalony: nie obowiązuje,
Linie: - dopuszcza się stosowanie linii przerywanych lub płaskich „stożków”.
Zmiany: hokejowe (powrotne), w obrębie własnej połowy.
Zasady odbywania kary wychowawczej przez bramkarza: Bramkarz, który popełnia
przewinienie karane napomnieniem- karą wychowawczą w postaci czasowego
wykluczenia z gry, opuszcza boisko, a miejsce w bramce zajmuje odpowiednio ubrany
jeden z zawodników z pola.
Ubiór zawodników:
• Zawodnicy biorący udział w zawodach mają obowiązek posiadać ochraniacze na
golenie
• Zawodnicy występują w obuwiu o spodach miękkich (tzw. „lanki”)
• Kolor ubioru bramkarzy a w szczególności koszulka, musi się wyraźnie odróżniać od
siebie oraz od koszulek obydwu drużyn.
Kolejność zespołów w grupie:
a) Ilość zdobytych punktów
b) Przy równej ilości punktów, decydują punkty zdobyte między zainteresowanymi
zespołami
c) Korzystniejsza różnica bramek,
d) W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez więcej drużyn – dodatkowa tabela
pomiędzy tymi drużynami z uwzględnieniem punktów a, b, c.
Kryteria uczestnictwa i obowiązki klubów
1. Dopuszczalny jest udział dwóch lub więcej drużyn tego samego klubu.
2. Jeden trener może prowadzić maksymalnie dwa zespoły.
3. W turniejach mogą brać udział jedynie kluby zarejestrowane w Lubuskim Związku
Piłki Nożnej.
4. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
5. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny.
6. Gospodarz jest zobowiązany do przygotowania boiska oraz zapewnienia szatni,
7. Organizator nie odpowiada za zagubione rzeczy,
8. Trener lub kierownik każdego zespołu odpowiada za szkody spowodowane przez
własnych zawodników.
9. Gospodarz meczu jest zobowiązany zabezpieczyć w czasie trwania turnieju
przedstawiciela służby zdrowia – lekarz, pielęgniarz lub co najmniej osobę
przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy i posiadającej odpowiedni
dokument.
Mecze Orlika nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie:
a) Soboty, niedziele i święta – godzina 11:00,
b) W dni robocze nie wcześniej niż po godzinie 15: 00 chyba , że zainteresowane kluby
uzgodnią inną godzinę.
Zasadniczym terminem rozgrywania meczów/turniejów jest sobota i niedziela.
TERMIN REZERWOWY - poniedziałek.
Obowiązek rejestracji zawodników w systemie EXTRANET wprowadza się od 7-go roku
życia.
Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne badania
lekarskie zgodnie z Ustawą o Sporcie, potwierdzone w książeczce zdrowia zawodnika lub
zaświadczeniem. Termin ważności badania określa lekarz zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia (...)Orzeczenie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż
dwanaście miesięcy od daty wydania. 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 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).
Osoba sprawiająca opiekę na treningach i meczach nad zawodnikami musi posiadać
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodnie z Uchwałą nr VI/116 z dnia 24 czerwca
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2014r. oraz z Uchwałą nr VII/105 z dnia 08 czerwca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie
licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet,
I ligi FUTSAL mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów,
seniorek, młodzieżowych i dziecięcych:(...), w przypadku kategorii ORLIKA – minimum
UEFA C
28) Zawodnik może być potwierdzony i uprawniony do gry jednocześnie tylko w jednym
klubie i w jednej drużynie tego klubu. W przypadku udziału w rozgrywkach
młodzieżowych większej ilości drużyn jednego klubu w tej samej kategorii wiekowej,
zawodnik w danej rundzie może być uprawniony tylko do jednej z tych drużyn. Możliwość
zmiany między takimi drużynami istnieje dopiero w oknie transferowym.
29) Udział zawodników w meczach różnych drużyn tego samego klubu określa Regulamin
Rozgrywek dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2020/2021, § 30.
30) Obowiązek ubezpieczania zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków
wynikłych na skutek uprawiania piłki nożnej spoczywa na klubach.
31) Na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, kierownicy drużyn/trenerzy są zobowiązani
dostarczenie sędziemu zawodów następujących dokumentów:
a) Listę zawodników uprawnionych do gry zatwierdzoną przez Wydział Gier Lubuskiego
ZPN oraz wypełnione sprawozdanie (składy drużyn) w systemie EXTRANET.
b) Aktualną licencję trenera – oryginał; (…)
c) Aktualny dokument tożsamości zawodnika ze zdjęciem (tylko w przypadku, jeżeli
sędzia lub opiekun drużyny przeciwnej będzie miał wątpliwości co do tożsamości
zawodnika)
d) Oświadczenie kierownika drużyny/trenera potwierdzone czytelnym podpisem, że
zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów posiadają ważne badania lekarskie, na
podstawie których mogą brać udział w powyższym meczu.
32) Nie posiadanie w/w dokumentów, skutkuje niedopuszczeniem zespołu do rozgrywek w
danym meczu.
33) Trzykrotne nie przystąpienie do zawodów zespołu młodzieżowego spowoduje wycofanie
go z rozgrywek. Wycofanie drużyny może skutkować zawieszeniem licencji dla klubu (w
przypadku nie posiadania wymaganej ilości drużyn młodzieżowych).
34) W przypadku braku Sędziego zawodów, GOSPODARZ ZAWODÓW zobowiązany jest
przesłać do Organu prowadzącego dane rozgrywki w ciągu 48 godzin od zakończenia
meczu, sprawozdanie z meczu wraz z załącznikami.

VI.

§8
ŻAK (F1-F2) U-9 – rocznik 2012-2013

System rozgrywek – Turniejowy przy Podokręgach
1. W rozgrywkach w kategorii ŻAK (F1-F2) udział biorą chłopcy i dziewczęta urodzeni w latach
2012-2013 i młodsi, warunek ukończony 7-my rok życia.
2. Dopuszcza się możliwość udziału dziewcząt (zarówno pojedynczych zawodniczek, jak i
drużyny) w rozgrywkach chłopców z zachowaniem poniższych zasad:
a) W rozgrywkach chłopców w kategorii ŻAK U-9 i ŻAK U-8 mogą uczestniczyć
dziewczęta, odpowiednio z kategorii ORLIK U-11 i ORLIK U-10;
3. Turnieje Żaków rozgrywane są w grupach na Podokręgach (z podziałem terytorialnym). Ilość
grup jest zależna od ilości zgłoszeń drużyn. Systemem rozgrywek dwurundowy. Ilość turniejów
uzależniona od ilości drużyn w grupie. Zaleca się aby grupa liczyła nie więcej niż 4 drużyny.
Proponuje się rozgrywanie 8-miu turniejów w rundzie. Terminarze poszczególnych turniejów
sporządza Komisja Gier przy danym Podokręgu. Po rundzie jesiennej następują awanse.
4. Organizatorem poszczególnego turnieju jest klub występujący w danej grypie. W przypadku
braku zgłoszenia, Komisja Gier w drodze losowania z pozostałych klubów uczestników w danej
grupie wyznaczy gospodarzy turnieju.
5. Wszystkie turnieje Żaków nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 11: 00 (soboty,
niedziele i święta), natomiast w dni robocze nie wcześniej niż po godzinie 15:00. Zasadniczym
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terminem rozgrywania turniejów jest sobota i niedziela. TERMIN REZERWOWY poniedziałek Czas gry i liczba zawodników na boisku, zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia
PZPN, z późniejszymi zmianami,
6. Skrócony regulamin rozgrywek w kategoriach Żak (F1-F2)
1. Czas gry:
➢ Przy 3-4 meczach dziennie maksymalnie - 2 x 15 minut lub 1 x 20 minut,
➢ Przy 5-7 meczach dziennie maksymalnie - 2 x 8 minut lub 1 x 15 minut,
➢ Powyżej 7 meczy dziennie maksymalnie - 1 x 12 minut
➢ Mecz towarzyski; 4 x 12 minut,
2. Ilość zawodników na boisku: – 5 (bramkarz + 4-ch zawodników w polu),
3. Minimalna liczba zawodników niezbędna do rozpoczęcia i kontynuowania zawodów
wynosi 4.
4. Każda z drużyn może wpisać na listę zawodników maksymalnie 10 osób. Zawodnicy
muszą posiadać te same numery na koszulkach na czas trwania danego turnieju.
5. Boisko: Mecze turniejów rozgrywane są na boiskach typu ORLIK lub na ¼ dużego
boiska piłkarskiego z uwzględnienie poniższych wymiarów:
➢ Boisko Orlik - długość boiska: - od pola karnego do pola karnego, szerokość:
szerokość Orlika
➢ ¼ Boiska piłkarskiego - długość – (40-46 m.) - szerokość (26-30 m.)
6. Bramki: 3 m. x 1,55 m.
7. Pole karne: 11 x 7 metrów,
8. Rzut karny: 7m
9. Rozmiar piłki: nr 4 lub 3 ewentualnie piłka siatkowa.
10. Kary minutowe: zmiana zawodnika ukaranego na 2 minuty – zespół gra w komplecie.
11. Zasady odbywania kary wychowawczej przez bramkarza:
• Bramkarz, który popełnia przewinienie karane napomnieniem- karą
wychowawczą w postaci czasowego wykluczenia z gry, opuszcza boisko, a
miejsce w bramce zajmuje odpowiednio ubrany jeden z zawodników z pola.
12. Rzut wolny: bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika. Odległość muru 5m
13. Wrzut: wprowadza piłkę nogą po ziemi, nie może zdobyć bramki bezpośrednio.
Przeciwnik w odległości 3m.
14. Rzuty z rogu: przepisy gry w piłkę nożną
15. Wznowienie gry przez bramkarza: do połowy boiska,
16. Rzut od bramki: do połowy boiska,
17. Rozpoczęcie i wznowienie gry: Nie można zdobyć bramki bezpośrednio.
18. Spalony: nie obowiązuje
19. Zmiany: zmiany powrotne (hokejowe)
20. Linie: dopuszcza się stosowanie linii przerywanych lub płaskich „stożków”.
21. Ubiór zawodników:
➢ Zawodnicy biorący udział w zawodach mają obowiązek posiadać ochraniacze
na golenie
➢ Zawodnicy występują w obuwiu o spodach miękkich (tzw. „lanki”)
➢ Kolor ubioru bramkarzy a w szczególności koszulka, musi się wyraźnie
odróżniać od siebie oraz od koszulek obydwu drużyn.
7. Obowiązek rejestracji zawodników w systemie EXTRANET wprowadza się od 7-go roku życia.
8. Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie
zgodnie z Ustawą o Sporcie, potwierdzone w książeczce zdrowia zawodnika lub
zaświadczeniem. Termin ważności badania określa lekarz zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia (...)
9. Osoba sprawująca opiekę na treningach i meczach nad zawodnikami musi posiadać
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodnie z Uchwałą nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014r.
oraz z Uchwałą nr VII/105 z dnia 08 czerwca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji
trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi
Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów,
seniorek, młodzieżowych i dziecięcych:(...) w przypadku Żaka minimum UEFA C.
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10. Zawodnik może być potwierdzony i uprawniony do gry jednocześnie tylko w jednym klubie i
jednej drużynie tego klubu.
11. Obowiązek ubezpieczania zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na
skutek uprawiania piłki nożnej spoczywa na klubach.
12. Przed rozpoczęciem każdego turnieju kierownicy/trenerzy obu drużyn na 30 minut przed
rozpoczęciem turnieju są zobowiązani do dostarczenia gospodarzowi/sędziemu zawodów
następujących dokumentów:
a) Listę zawodników uprawnionych do gry zatwierdzoną przez Wydział Gier Lubuskiego
ZPN oraz czytelnie wypełnione sprawozdanie drukowanymi literami z wpisanymi
imionami i nazwiskami zawodników (wzór sprawozdania w zał.)
b) Aktualną licencję trenera – oryginał; (…)
c) Aktualny dokument zawodnika ze zdjęciem (tylko w przypadku, jeżeli opiekun drużyny
przeciwnej będzie miał wątpliwości co do tożsamości zawodnika)
d) Oświadczenie kierownika drużyny/trenera potwierdzone czytelnym podpisem, że
zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów posiadają ważne badania lekarskie, na
podstawie których mogą brać udział w powyższym turnieju.
13. Trzykrotne nie przystąpienie do zawodów zespołu młodzieżowego spowoduje wycofanie go z
rozgrywek. Wycofanie drużyny może skutkować zawieszeniem licencji dla klubu (w przypadku
nie posiadania wymaganej ilości drużyn młodzieżowych).
14. Kolejność zespołów w grupie:
a) Ilość zdobytych punktów
b) Przy równej ilości punktów, decydują punkty zdobyte między zainteresowanymi
zespołami
c) Korzystniejsza różnica bramek,
d) W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez więcej drużyn – dodatkowa tabela
pomiędzy tymi drużynami z uwzględnieniem punktów a, b, c.
15. Kryteria uczestnictwa i obowiązki klubów
1) Dopuszczalny jest udział dwóch lub więcej drużyn tego samego klubu. (Wyjaśnienie §
24 punkt 4 Reg. Rozgrywek mistrzowskich dla klubów IV ligi i niższych klas na sezon
2020/2021).
2) Jeden trener może prowadzić maksymalnie dwa zespoły.
3) W turniejach mogą brać udział jedynie kluby zarejestrowane w Lubuskim Związku Piłki
Nożnej.
4) Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
5) Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny.
6) Kolejność rozgrywania zawodów w turnieju określa sporządzony terminarz w systemie
EXTRANET,
7) Gospodarz nie odpowiada za zagubione rzeczy,
8) Trener lub kierownik każdego zespołu odpowiada za szkody spowodowane przez
własnych zawodników.
9) Trener prowadzący drużynę podczas turnieju winien posiadać, do wglądu na
życzenie gospodarza zawodów:
a) Licencję trenerską (Osoba sprawująca opiekę na meczach żaków musi
posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe*, tj. instruktora piłki nożnej,
trenera piłki nożnej).
b) Aktualne badania lekarskie zawodników (brak aktualnych badań lekarskich
zobowiązuje organizatora zawodów do niedopuszczenia zawodnika do gry),
c) Legitymacje szkolne, bądź inny dokument ze zdjęciem stwierdzający
tożsamość zawodnika,
d) Listę zawodników uprawnionych do danej kategorii wiekowej oraz danej
drużyny, sporządzoną w systemie EXTRANET i zatwierdzoną przez WG Gier
danego Okręgu
Nie posiadanie powyższych dokumentów, skutkuje niedopuszczeniem zespołu do
rozgrywek.
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16. Obowiązki gospodarza turnieju.
1) Powiadomienie zainteresowane drużyny o dacie, miejscu i godzinie rozgrywania
turnieju,
2) Gospodarz turnieju jest zobowiązany do przygotowania boiska (boisk) i zapewnić
szatnię dla zawodników,
3) Kolejność rozgrywania zawodów w turnieju określa sporządzony terminarz w systemie
EXTRANET,
4) Zebranie list imiennych zawodników z poszczególnego klubu biorących udział w
turnieju (listy muszą być potwierdzone przez Wydział Gier w Zielonej Górze lub
Zespołu WG Lubuskiego ZPN w Gorzowie Wlkp.).
5) Gospodarz nie odpowiada za zagubione rzeczy,
6) Gospodarz turnieju jest zobowiązany zabezpieczyć w czasie trwania turnieju
przedstawiciela służby zdrowia – lekarz, pielęgniarz lub co najmniej osobę
przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy i posiadającej odpowiedni
dokument oraz środek lokomocji
7) Gospodarz turnieju po rozegraniu wszystkich meczy w turnieju, zobowiązany jest
przesłać sprawozdanie wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub faxem do Komisji Gier Podokręgu prowadzącego dane rozgrywki w ciągu 48-miu
godzin od zakończenia turnieju. Sprawozdanie powinno zawierać następujące dane:
a) Wyniki poszczególnych spotkań,
b) Imienne listy zawodników poszczególnych drużyn występujących w turnieju.
17. OBSADA SĘDZIOWSKA TURNIEJÓW.
1) Rolę arbitrów sprawują trenerzy drużyn biorących udział w turnieju lub inne osoby
uzgodnione przez zainteresowanych trenerów.
2) Przy rozgrywaniu Turnieju na jednym boisku - przestrzegamy zasady, nie sędziowania
meczów , w których gra drużyna prowadzona przez danego trenera, dopuszcza się
możliwość sędziowania przez 2 trenerów, których drużyny w tym momencie nie grają.
3) Przy rozgrywaniu meczów na 2 boiskach przy 4 zespołach:
a) Sędziuje jeden z trenerów zainteresowanych drużyn cały mecz - jeżeli grają bez
przerwy, lub po połowie - jeżeli mecz jest rozgrywany z przerwą,
b) Sposób sędziowania trenerzy ustalają przed każdym turniejem,
c) Dopuszcza się możliwość rozgrywania meczów bez żadnego z sędziów i trenerów
w roli sędziego .Trenerzy pełnią w tym momencie rolę sędziów czasowych. Sporne
kwestie trenerzy rozwiązują między sobą.
d) Możliwym rozwiązaniem jest również wybór jednego z trenerów, który będzie
sędziował wszystkie spotkania lub innej osoby, która uzyskała akceptację trenerów
. Decyzja o takim wyborze musi być zapisana w sprawozdaniu z turnieju.
e) W przypadku braku porozumienia między trenerami (klubami) dopuszcza się
możliwość prowadzenia zawodów przez sędziów związkowych. W takim
przypadku gospodarz turnieju jest zobligowany do wcześniejszego powiadomienia
terytorialnego Podokręgu w celu wyznaczenia sędziego/sędziów. Opłaty z tego
tytułu ponosić będzie gospodarz zawodów.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

3.

Niniejszy regulamin obowiązuje w rozgrywkach młodzieżowych Lubuskiego Związku Piłki
Nożnej w sezonie 2020/2021.
W czasie trwania rozgrywek nie mogą być wprowadzane w Regulaminie żadne zmiany, z
wyjątkiem zmian wynikających z Uchwał PZPN oraz zmian finansowych, opłat i kar ustalonych
przez Zarząd Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze.
W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, decyzję podejmuje Wydział Gier Lubuskiego
ZPN, opierając się o obowiązujące przepisy gry w piłkę nożną.
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4.
5.

6.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Lubuskiego ZPN.
Wydział Gier Lubuskiego ZPN, Zespół WG Lubuskiego ZPN w Gorzowie Wlkp. oraz Podokręgi
Lubuskiego ZPN, prowadzące rozgrywki ligowe, publikują swoje komunikaty, terminarze i
regulaminy w formie przekazu elektronicznego, bez obowiązku przesyłania ich pocztą.
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd Lubuskiego ZPN w dniu 22.05.2020r.
(Uchwała nr 22/2020) i obowiązuje od sezonu 2020/2021. Tym samym z dniem 01 lipca 2020
roku przestaje obowiązywać poprzedni regulamin uchwalony przez Zarząd Lubuskiego ZPN
w dniu 17 czerwca 2019 roku.

§ 10
Załączniki:
1) Przyjęcie do wiadomości Regulaminu Rozgrywek na sezon 2020/2021
2) Oświadczenie trenera/kierownika drużyny o posiadaniu przez zawodników aktualnych
orzeczeń lekarskich i braku przeciwskazań zdrowotnych do bezpiecznego udziału w meczu.
3) Protokół z Turnieju Żaka dla 3-4 drużyn w grupie,
4) Protokół z Turnieju Żaka dla 5-6 drużyn w grupie,
5) Lista zawodników z Turnieju Żaka,

Zielona Góra, dnia 22.05.2020r
Za Zarząd

Lubuskiego Związku Piłki Nożnej
Prezes Robert Skowron
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