REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY
rozgrywek w piłce nożnej żaków (rocznik 2011 i młodsi) i żaków młodszych (rocznik
2012 i młodsi)
Podokręg Racibórz w sezonie 2019/2020
Zgodnie z § 45 Regulaminu Ramowego rozgrywki będą prowadzone przez Wydział
Gier Podokręgu Racibórz na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek,
a także w oparciu o:
- Przepisy gry w piłkę nożną;
- Regulamin Ramowy rozgrywek w piłce nożnej Śl.ZPN;
- Regulamin Dyscyplinarny PZPN;
- Uchwały PZPN;
- Inne przepisy PZPN i Śl.ZPN.
§1
1. Liczbę zespołów występujących w rozgrywkach Żaków i Żaków Młodszych
Podokręgu opublikuje Komisja Rozgrywek w komunikacie.
2. Dopuszcza się zgłoszenia nowych zespołów w trakcie rozgrywek.
3. Jeżeli klub zgłasza do danych rozgrywek w danej kategorii wiekowej większą ilość
zespołów to zawodnik zgłoszony do jednego zespołu nie może grać w innym zespole
zgłoszonym do tej samej ligi.
§2
1. W meczach mistrzowskich mogą brać udział zawodnicy (chłopcy i dziewczęta)
którzy:
- są urodzeni w latach 2011, 2011, 2012, 2013 – w rozgrywkach Żaków
- są urodzeni w latach 2012 i młodsi – w rozgrywkach Żaków Młodszych
§3
1. Zespoły zostaną podzielone na grupy, w których będą rozgrywane turnieje. Grupy
będą tworzone na każdy turniej osobno.
2. Czas trwania zawodów:
- w grupach po 4 zespoły: 2 x 12 minut + 5 minut przerwy
- w grupach po 3 zespoły: 2 x 15 minut + 5 minut przerwy
- w przypadku gdy w turnieju uczestniczą 2 zespoły: 2 x 20 minut + 5 minut przerwy
3. Zaleca się, aby opiekunowie drużyn, zapewnili dla swoich drużyn poczęstunek
(np. batonik i soczek) oraz w zależności od pogody zimne i ciepłe napoje.
§4
1. Na każdy turniej zespół ma obowiązek wypełnić jedno sprawozdanie. Sprawozdanie
stanowi jednocześnie listę zgłoszeniową zawodnika do klubu.
2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1.
3. Ilość zawodników na sprawozdaniu – 20
4. Zmiany powrotne w przerwie w grze.
5. W grze bierze udział 5 zawodników, w tym bramkarz. Minimalna liczba zawodników
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6. Dokumenty meczowe:
- zgoda rodziców
- zalecane posiadanie aktualnych badań lekarskich
§5
1. Zawodnicy występują w obuwiu o miękkich spodach (zakaz gry we wkrętach
i mixach). W przypadku turniejów rozgrywanych na Orlikach buty muszą być zgodne
z regulaminem Orlików, na których odbywa się turniej. Wskazane jest posiadanie
ochraniaczy.
§6
1. Piłka nr 4
§7
1. Spotkania są prowadzone przez sędziego wyznaczonego przez organizatora turnieju.
2. Sporne sprawy organizacyjne będą rozstrzygane wspólnie przez opiekunów
wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju
§8
1. Proponowane terminy rozgrywania turniejów: soboty od godziny 1000 zgodnie
z komunikatem Komisja Rozgrywek Podokręgu.
2. Kluby po porozumieniu między sobą mogą rozegrać turniej w innym terminie.
O porozumieniu należy powiadomić Komisję Rozgrywek w terminie do czwartku
poprzedzającego termin wskazany przez Komisję Rozgrywek. Ciężar powiadomienia
spoczywa na organizatorze turnieju.
3. W przypadku warunków pogodowych uniemożliwiających rozegranie turnieju na
boisku, za uzyskaniem zgody o wszystkich uczestników, dopuszcza się rozegranie
turnieju w hali sportowej.
4. Gospodarz turnieju ma obowiązek powiadomić przeciwników o dokładnym
miejscu i terminie turnieju z czterodniowym wyprzedzeniem.
§9
1. Gospodarz turnieju jest zobowiązany do dostarczenia sprawozdania do Komisji
Rozgrywek w terminie do 7 dni od rozegrania turnieju.
§ 10
1. Żaki, Żaki młodsze stosuje się: stosuje się: kara 2 minuty, druga kara 2 minuty
i trzecia kara wykluczenie. Zawodnik, który został ukarany po raz trzeci
(wykluczenie) nie może wrócić na boisko, drużyna, może uzupełnić skład.
2. Stosuje się kary dwuminutowe za przekleństwa. Kary za przekleństwa sumują się
z karami z pkt. 1.
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§ 11
1. W sezonie rozgrywkowym 2019/2020 obowiązują następujące opłaty na rzecz
Śląskiego ZPN wiążące się z uczestnictwem klubu w rozgrywkach:
2. Opłata startowa – bez opłat
3. Opłata za uprawnienie zawodnika do gry – bez opłat
4. Nieczytelne lub błędne wypełnienie właściwych części sprawozdania sędziego
z zawodów – do 90 zł
5. Brak na zawodach służby medycznej, środków doraźnej pomocy - 100 zł
6. Wystawienie do zawodów zawodnika nieuprawnionego do gry (dyskwalifikacja, gra
pod obcym nazwiskiem, sfałszowana data urodzenia itp.) – 200 – 1.000 zł
7. Opłata za nieusprawiedliwione niestawienie się drużyny na zawody - do 500 zł
8. Opłata za samowolne zejście drużyny z boiska w czasie zawodów - do 1.000 zł
9. Opłata za wycofanie drużyny w trakcie sezonu – do 100 zł
10. Kaucja przy składaniu protestu do I instancji - 150 zł
11. Kaucja za odwołanie od decyzji I instancji - 200 zł
12. Niedopełnienie obowiązku właściwego przygotowania boiska z winy którego zawody
się nie odbyły – do 100 zł
13. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia przeciwników o turnieju – do 100 zł
14. Naruszenie przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera lub instruktora
nie posiadającego ważnej licencji:
- pierwszy mecz
- do 125 zł
- drugi i każdy następny mecz
- do 250 zł
15. Niedostarczenia w terminie sprawozdania do Komisji Rozgrywek – 100 zł
§ 12
1. Wznowienie gra z autu odbywa się nogą.
§ 13
1. W ligowych rozgrywkach należy stosować regulacje z Załącznika nr 1 do Regulaminu
Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia
i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013r.
z uwzględnieniem niniejszego regulaminu.
Zatwierdzono Uchwałą Prezydium Podokręg Racibórz Śl.ZPN z dnia 02.08.2019

3

