REGULAMIN
TURNIEJÓW MIKOŁAJKOWYCH
ORLIKÓW, ŻAKÓW i SKRZATÓW
OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
W SEZONIE 2017/2018
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Głównym celem rozgrywek jest propagowanie zdrowego trybu życia, integracja dzieci,
pogłębianie więzi rodzinnych oraz lokalnych, a także krzewienie kultury fizycznej i sportu
poprzez grę w piłkę nożną.

II. ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK
1. Głównymi organizatorami turniejów Orlików i Żaków są:
a) Opolski Związek Piłki Nożnej;
b) Samorząd Województwa Opolskiego;
c) Samorządy Powiatowe i Gminne.
2. Turnieje Orlików, Żaków i Skrzatów rozgrywane są systemem powiatowym na halach
sportowych w miesiącu grudniu 2017 r.
3. Każdy turniej będzie odbywał się pod kontrolą powiatowego trenera koordynatora OZPN,
przy ścisłej współpracy z upoważnionym Członkiem Zarządu OZPN, Samorządami Gmin,
Starostwami Powiatowymi i klubami sportowymi OZPN.
4. Wszystkie turnieje Orlików i Żaków nie mogą rozpoczynać się o wcześniejszej porze niż godz.
8:00.
5. Mecze turniejów rozgrywane są na boiskach Hal sportowych, z uwzględnieniem wymiarów
przedstawionych w „Unifikacji Organizacji Szkolenia i Systemu Współzawodnictwa Dzieci
i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce”.
6. Mecze rozgrywamy piłką o rozmiarze:
a) 4 dla kategorii Orlik i Żak
b) 3 lub ewentualnie piłka siatkowa dla kategorii Skrzat
7. Wymiary bramek wynoszą:
a) 3 m x 2 m lub 5 m x 2 m dla kategorii Orlik i Żak;
b) 3 m x 1 m lub bramki typu "bazooka" dla kategorii Skrzat
8. Rzuty karne wykonuje się z odległości:
a) ORLIKI – 9 metrów;
b) ŻAKI – 7 metrów;
c) SKRZATY - z połowy boiska do pustej bramki.
9. Mecze w turnieju mogą sędziować:
a) sędziowie związkowi;
b) trenerzy;
c) nauczyciele;
d) opiekunowie.
10. W zawodach uczestniczą chłopcy i dziewczęta urodzeni (drużyny mogą być mieszane):
a) ORLIKI - 2007 i młodsi;
b) ŻAKI – 2009 i młodsi;
c) SKRZATY - 2011 i młodsi.

11. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest posiadanie przez każdą drużynę pełnoletniego
opiekuna (trenera, nauczyciela, itp.).
12. Drużyny biorące udział w danym turnieju są zobowiązane do załączenia uzupełnionej listy
zawodników do systemu „Bawi Nas Piłka” (www.bawinaspilka.pl) najpóźniej na 3 dni przed
rozpoczęciem zawodów.
13. Opiekun drużyny zgłoszonej do turnieju na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów musi
dostarczyć organizatorowi oraz sędziemu następujące dokumenty:
a) wypełnioną listę zawodników (wzór – załącznik nr 1), na której musi znajdować się:
- nazwa drużyny;
- imię i nazwisko zawodnika;
- data urodzenia zawodnika;
- numer zawodnika;
- imię i nazwisko opiekuna drużyny;
- imię i nazwisko osoby oddelegowanej do pełnienia funkcji sędziego na czas trwania turnieju;
- podpis opiekuna drużyny;
b) aktualny dokument ze zdjęciem (tylko w przypadku, jeżeli sędzia lub opiekun drużyny
przeciwnej będzie miał wątpliwości co do tożsamości zawodnika).
c) zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w turnieju - załącznik nr 2
14. Zawodnicy muszą posiadać te same numery na koszulkach na czas trwania turnieju.
15. W przypadku gdy zawodnik uczy się w szkole, która zgłosiła drużynę do danego turnieju,
a posiada przynależność klubową i jego klub bierze udział w tym samym turnieju, to zawodnik
uczestniczy w zawodach w drużynie klubowej.
Udział zawodnika z przynależnością klubową w drużynie szkolnej jest dopuszczalny, tylko
w przypadku, gdy pisemną zgodę na jego grę w drużynie szkolnej wyrazi klub.
16. Każda z drużyn może wpisać na listę zawodników maksymalnie 12 osób.
17. W czasie gry na boisku może przebywać następująca liczba zawodników:
a) ORLIKI:
- 6 osób (5 zawodników w polu + bramkarz)
b) ŻAKI:
- 5 osób (4 zawodników w polu + bramkarz)
c) SKRZATY:
- 4 osoby lub 3 osoby (4 lub 3 zawodników w polu bez bramkarza)
18. W rozgrywkach ORLIKÓW, ŻAKÓW i SKRZATÓW dokonuje się zmian powrotnych bez
ograniczeń.
19. Czas gry.
1) ORLIKI:
a) Grupa 3 zespołowa – 2 x 15 min;
b) Grupa 4 zespołowa – 2 x 12 min;
c) Grupa 5 zespołowa – 2 x 10 min;
2) ŻAKI:
a) Grupa 3 zespołowa – 2 x 12 min;
b) Grupa 4 zespołowa - 2 x 10 min;
c) Grupa 5 zespołowa - 2 x 8 min;
3) SKRZATY:
a) Grupa 3-4 zespołowa - 2 x 10 min lub 1 x 15 min;
b) Grupa 4-6 zespołowa - 2 x 8 min lub 1 12 min;
c) Grupa od 7 zespołów i więcej - 1 x 12 min.

20. Organizator turnieju może przeprowadzić zawody, według następujących schematów
(w zależności od ilości zgłoszonych drużyn - maksymalnie 10 na halach sportowych
uwzględniając przy tym podział zespołów na grupy poranne i popołudniowe przy osiągnięciu
max. ilości zespołów:
1) Rozgrywki grupowe (każdy z każdym).
Jeżeli ilość zgłoszonych drużyn pozwala na zorganizowanie zawodów tylko w jednej grupie to
wszystkie drużyny rywalizują ze sobą systemem każdy z każdym, a o pozycji w tabeli decyduje
suma zdobytych punktów.
2) Rozgrywki dwuetapowe:
a) I etap – rozgrywki grupowe (każdy z każdym);
b) II etap:
- rozgrywki pucharowe (ćwierćfinał, półfinał, finał, o 3. miejsce, o 5. miejsce, itd.);
- grupowe (grupy finałowe).
Jeżeli ilość zgłoszonych drużyn pozwala przeprowadzić zawody w więcej niż jednej grupie, to
zespoły rywalizują w turnieju w dwóch etapach.
W I etapie drużyny rywalizują w grupie (każdy z każdym) i na podstawie zajętych miejsc w II
etapie uczestniczą w fazie pucharowej lub grupowej.
UWAGA:
System w jakim przeprowadzony zostanie dany turniej zależy od Organizatora Turnieju
w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Powyższe sugestie są forma przykładową rozegrania
turnieju.
21. Zasady punktacji i awansu.
1) Sposób punktowania:
a) za zwycięstwo drużyna otrzymuje – 3 pkt
b) za remis – 1 pkt
c) za przegraną – 0 pkt
2) Sposób punktowania za remis w rywalizacji grupowej.
W przypadku zakończenia meczu grupowego wynikiem remisowym, obowiązują następujące
zasady:
- drużyny wykonują serię po 3 rzuty karne każda;
- jeżeli po rozegraniu serii rzutów karnych żadna z drużyn nie osiągnęła przewagi bramkowej,
wówczas przeprowadza się serię następnych rzutów karnych z tym, że odbywają się one na
przemian 1/1 do momentu zdobycia przewagi po danej rundzie rzutów karnych;
- za każdym razem rzut karny wykonuje inny zawodnik, wyjątek stanowi sytuacja, kiedy każdy
z zawodników wykonał już rzut karny, a wynik nadal pozostaje nierozstrzygnięty;
- rezultat rzutów karnych nie wpływa na wynik spotkania, a drużyny mają zagwarantowany 1
punkt za remis w regulaminowy czasie gry, natomiast zespół, która wygra rywalizację w rzutach
karnych, otrzymuje dodatkowo 1 punkt, który dopisuje się mu w tabeli.
3) Sposób awansu przy remisie w rywalizacji pucharowej:
W przypadku zakończenia meczu wynikiem remisowym na etapie rywalizacji pucharowej,
zwycięzcę wyłania się w następujący sposób:
- drużyny wykonują serię po 3 rzuty karne każda;
- jeżeli po rozegraniu serii rzutów karnych żadna z drużyn nie osiągnęła przewagi bramkowej,
wówczas przeprowadza się serię następnych rzutów karnych z tym, że odbywają się one na
przemian 1/1 do momentu zdobycia przewagi po danej rundzie rzutów karnych;
- za każdym razem rzut karny wykonuje inny zawodnik, wyjątek stanowi sytuacja, kiedy każdy
z zawodników wykonał już rzut karny, a wynik nadal pozostaje nierozstrzygnięty.
4) O kolejności zespołów w grupie decyduje:
a) ilość zdobytych punktów;
b) przy równej ilości punktów, decydują punkty zdobyte między zainteresowanymi zespołami.
22. Przepis o spalonym nie obowiązuje.

23. Piłka zagrana nogą do swojego bramkarza nie może być złapana w ręce, tylko wybita nogą
lub głową. Jeżeli bramkarz takie podanie złapie w ręce, to drużyna przeciwna otrzymuje rzut
wolny pośredni z linii pola bramkowego.
24. Auty wykonywane są przez zawodników poprzez samodzielne wprowadzenie piłki nogą.
Zawodnik nie może wykonać wcześniej podania oraz uderzać na bramkę, a tym samym nie ma
możliwości zdobycia gola z autu. Odległość przeciwnika w momencie wykonywania autu musi
wynosić minimum 3 metry.
25. Rzuty rożne wykonuje się z narożnika boiska. Odległość przeciwnika od miejsca
wykonywania rzutu rożnego w momencie wykonywania rzutu winna wynosić 3 metry.
26. Wznowienie gry przez bramkarza następuje poprzez rzut ręką lub wykop piłki nogą. W obu
przypadkach bramkarz nie może swoim wznowieniem gry przekroczyć połowy boiska.
27. Za przewinienia w grze stosuje się wychowawcze kary indywidualne w zależności od rodzaju
wykroczenia, tj.
1) ORLIKI:
a) 1 kara - 2 minuty;
b) 2 kara – 2 minuty;
c) 3 kara – wykluczenie zawodnika do końca meczu *,
* - w przypadku wykluczenia z gry zawodnika, który w trakcie meczu otrzymał 3-cią karę
dyscyplinarną jego miejsce na boisku zajmuje zawodnik rezerwowy, dzięki czemu drużyna nadal
gra w komplecie.
2) ŻAKI:
- za indywidualne przewinienie dyscyplinarne zawodnik otrzymuje karę 2 minut, a jego miejsce
na boisku zajmuje zawodnik rezerwowy, dzięki czemu drużyna nadal gra w komplecie.
3) SKRZATY:
- za indywidualne przewinienie dyscyplinarne zawodnik otrzymuje karę 2 minut, a jego miejsce
na boisku zajmuje zawodnik rezerwowy, dzięki czemu drużyna nadal gra w komplecie.
28. Zawodnicy powinni posiadać ochraniacze i występować w obuwiu:
- buty z podeszwą miękką (mieszanka gumy i/lub kauczuku).
29. Organizator turnieju zobowiązany jest zabezpieczyć w czasie trwania zawodów
przedstawiciela służby zdrowia (lekarza, pielęgniarza lub co najmniej osobę przeszkoloną w
zakresie udzielania pierwszej pomocy, posiadającą odpowiednio udokumentowane
uprawnienia).
30. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie, które wynikły w trakcie trwania
turnieju, decyduje organizator danego turnieju w oparciu o przepisy zawarte w Regulaminie
Rozgrywek Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
31. Regulamin został uchwalony przez Zarząd OZPN i obowiązuje w sezonie 2017/2018.

PREZES OZPN
TOMASZ GARBOWSKI
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Zgoda na udział dziecka w turnieju Żaków / Orlików / Skrzatów

Opolski Związek Piłki Nożnej
ul. Damrota 6
45-064 Opole
www.pilkaopolska.pl
www.bawinaspilka.pl
-----------------------------------------------

Imię i nazwisko dziecka

-----------------------------------------------

Adres zamieszkania

---------------------------------------------

Data i miejsce

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Turnieju Żaków/Orlików/Skrzatów. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Turnieju i stwierdzam brak
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w zawodach sportowych.
-------------------------------------------------Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika turnieju
Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka dla celów promocyjnych, reklamowych oraz marketingowych w związku
z przeprowadzaniem turniejów Orlików/Żaków/Skrzatów. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji materiałów:
•
•
•
•
•
•
•

w folderach,
na plakatach,
na ulotkach
innych drukowanych materiałach promocyjnych,
w prasie,
w radiu oraz telewizji
na stronach internetowych.

Oświadczam, iż wizerunek mojego dziecka może być wykorzystywany do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu bez obowiązku akceptacji
produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
-------------------------------------------------Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Opole 2017
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