
 

 

 

          Wytyczne Wydziału Szkolenia LZPN dotyczące rozgrywek w kategorii ORLIK i ŻAK. 

 

                             Ogólne zasady rozgrywek dla kategorii F1-F2 /ŻAK/  

                                                Poziom zaawansowany 

                            

- Forma rozgrywek: turniejowa lub meczowa /poza unifikacją, co druga kolejka/ 

- Liczba drużyn w turnieju 3-6 

- Każda drużyna organizuje minimum 2 turnieje 

- W zależności od ilości drużyn gospodarz powinien  przygotować 2 boiska 

- Wszystkie terminy ustalone przez WG LZPN są obligatoryjne  

- Po każdym turnieju-spotkaniu , gospodarz wysyła protokół zawodów na maila;   

kazek1979@wp.pl /razem z ukrytymi , niepublikowanymi wynikami/ 

- Czas gry ustalany na odprawie technicznej przedstawicieli drużyn przed zawodami 

- czas gry  4x15’ / dotyczy dwóch 

- Zalecane bramki 2x5 i możliwe 1,55/3 

- Pozostałe przepisy zgodne” Rekomendacją  PZPN dotyczącą rozgrywek od Skrzata do Żaka”. 
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                            Ogólne zasady rozgrywek dla kategorii E1-E2 /ORLIK/ 

                                                     Poziom zaawansowany 

- Forma rozgrywek: turniejowa lub meczowa /poza unifikacją, co druga kolejka/ 

- Liczba drużyn w turnieju 3-6 

- Każda drużyna organizuje minimum 2 turnieje 

- W zależności od ilości drużyn gospodarz powinien  przygotować 2 boiska 

- Wszystkie terminy ustalone przez WG LZPN są obligatoryjne. 

- Po każdym turnieju-spotkaniu , gospodarz wysyła protokół zawodów na maila;   

kazek1979@wp.pl /razem z ukrytymi , niepublikowanymi wynikami/ 

- Czas gry ustalany na odprawie technicznej przedstawicieli drużyn przed zawodami 

- czas gry  4x15’ /dotyczy formy meczowej/ 

- Zalecane bramki 2x5       

- w rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy późno dojrzewający  /maks  2 i starszych 

maks.2 lata/. Zawodników późno dojrzewających  można zgłosić maks. 3. 

 Listę tych zawodników należy zgłosić do Wydziału Szkolenia na wyżej wymienionego maila. 

Trener z Wydziału Szkolenia przeprowadzi badania zawodnikom ,o  których mowa powyżej 

na podstawie testu PHV w wyznaczonym miejscu i terminie. 

Pozostałe przepisy zgodne” Rekomendacją  PZPN dotyczącą rozgrywek od Skrzata do Żaka.” 

 

Rozgrywki na poziomie średniozaawansowanym i początkującym będą odbywać się w 

terminach obligatoryjnych ustalonych przez organ prowadzący-podokręgi /w systemie 

ekstranet/  zgodnie z Unifikacją i  ” Rekomendacją  PZPN dotyczącą rozgrywek od Skrzata 

do Żaka.” Sprawozdania z tych rozgrywek , prosimy przesyłać na adresy mailowe 

podokręgów. 

Spotkanie informacyjne dotyczące wyżej wymienionych rozgrywek na poziomie 

zaawansowanym odbędzie się 01.09.2022r. /czwartek/ godz. 20.00 w aplikacji TEAMS. Link 

do udziału w spotkaniu otrzymają Kluby na maile klubowe oraz osoby wyznaczone przez Klub  
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