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§1
I.

ORGANIZATOR :

- Podokręg Piłki Nożnej Wadowice

II.

CEL ROZGRYWEK :

1. W najmłodszych kategoriach wiekowych – jakimi są skrzat ( przedszkole ) i żak ( klasa I i II szkoła
podstawowa ) – najważniejsza jest dobra zabawa z gry. Celem ligi Żaków Podokręgu Piłki
Nożnej Wadowice jest zachęcenie do powołania do życia, jak największej liczby drużyn
dziecięcych. To jest zadanie podstawowe. Współzawodnictwo i chęć rywalizacji pomiędzy
grupami szkoleniowymi – przy pomocy rodziców, blisko domu, dla przyjemności i radości – to
wartość dodana.
2. Polski Związek Piłki Nożnej – a my wprowadzamy to w życie- ujednoliconą formułą rywalizacji
mając na względzie jak najlepsze wykorzystanie bazy i infrastruktury sportowej : boisko typu
ORLIK i im podobnych, boisk trawiastych i hal sportowych.

ZASIĘG LIGI :
- Powiat Wadowice
- Powiat Sucha Beskidzka

UCZESTNICY LIGI :
- Kluby Sportowe

REGULAMIN ZASADNICZY ROZGRYWEK
§2
REGULAMIN ROZGRYWEK :
1. W rozgrywkach Liga Żaków Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice mogą brać udział tylko
zawodnicy uprawnieni do gry przez Komisję Gier Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice na
podstawie listy zgłoszeń ( system extranet ).
2. Prawo do gry mają zawodnicy urodzenie w roku 2010 i młodsi, podzielone są na 3 grupy po 8
zespołów w rozgrywkach uczestniczy 24 zespołów.

3. Opiekunowie zespołów odpowiadają za ważność badań lekarskich swoich podopiecznych na
indywidualnych kartach zdrowia lub zbiorowych.
4. W zawodach zespół może liczyć 12 zawodników, na boisku 5+bramkarz, ilość zmian dowolna (
mogą być zmiany powrotne ). Wymiary boiska 40-46 m x 26-30 m, pole karne 11x7 m
5. Drużyny muszą być prowadzone przez trenerów ( instruktorów ) z licencją.0
6. Przepis o spalonym nie obowiązuje
7. Wymiary boiska standard „ Moje boisko Orlik 2012 ”, bramki 3 x 1,55 m, rzut karny z odległości
7 m, odległość muru 5 m, rzut z autu rozpoczynany jest nogą, piłka do gry nr 4. ( 290 g ) piłka
siatkowa lub nr 3.
8. Czas gry na boisku wynosi 2 x 25 minut ze zmian stron boiska.
9. Punktacja rozgrywek 3,1,0 punktów.
10. Zawodnicy muszą grać w obuwiu miękkim – halówki. Zalecane są lanki ( kapista ) obowiązkowe
ochraniacze na golenie.
11. Z rozpoczęcia i wznowienia gry – nie można zdobyć bezpośrednio bramki. Z rzutu wolnego
bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika. Wrzut z autu wprowadza się nogą nie można
zdobyć bramki bezpośrednio odległość 3 m od przeciwnika.

12. Bramkarz wznawia grę do połowy boiska z gry jak i rzutu bramkowego. musi być
dotknięta przez innego zawodnika jeszcze na tej połowie pola gry. Jeżeli poleci na
drugą połowę, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii
środkowej
13. Oznaczenie boiska dopuszcza się stożki.
14. W czasie trwania zawodów zawodnicy mogą być usunięci z boiska na okres czasowy 2,2 minuty,
bądź wykluczeni z gry. Zawodnik ukarany wykluczeniem z gry może być zastąpiony prze innego
zawodnika. Zawodnik wykluczony z gry może wystąpić w kolejnym meczu.
15. Liga rozgrywana jest systemem mecz i rewanż ( runda jesień – wiosna )
16. Liga podzielona jest na grupy regionalne Wadowice – Sucha Beskidzka
17. Mecze w lidze odbywają się zgodnie z terminarzem rozgrywek w grupach. Dopuszcza się
zmiany terminu ( wyłącznie za zgodą organizatora rozgrywek )
18. Przed rozpoczęciem zawodów, trenerzy, kierownicy ( prawni opiekunowie ) każdego zespołu
zobowiązani są dostarczyć organizatorowi wypełnione sprawozdanie ( imię i nazwisko
zawodnika, data urodzenie, numery na koszulkach ) podpisane przez trenera, kierownika (
opiekuna ) zespołu. W przypadku nie dostarczenia sprawozdanie organizator nie dopuszcza
drużyny do zawodów. Zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości celem ewentualnej
konfrontacji.
19. Po zawodach rewanżowych ( wiosennych ) zwycięzcy grup ( Wadowice – Sucha ) wezmą udział
w turnieju finałowym o mistrzostwo Podokręgu Wadowice oraz Puchar Prezesa Podokręgu
Piłki Nożnej Wadowice.
20. Ewentualne zmiany w Regulaminie zawarte będą w Aneksach do Regulaminu Rozgrywek.
21. Niniejszy Regulamin został przyjęty i zatwierdzony przez Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej
Wadowice w dniu 18 sierpień 2018 roku.
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