REGULAMIN
MISTRZOSTW POWIATU ZAMOJSKIEGO

w piłce nożnej dziewcząt i chłopców
pn. „Mała Piłkarska Kadra Czeka” na rok 2015
O PUCHAR STAROSTY ZAMOJSKIEGO
ICEL
 Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez promocję młodzieżowej piłki nożnej
w środowisku wiejskim.
 Przegląd i wstępna selekcja uzdolnionych ruchowo i piłkarsko dzieci
i młodzieży do dalszego szkolenia w sekcjach klubowych.
 Umożliwienie zakwalifikowania do centralnego szkolenia wyróżniających się
talentem chłopców i dziewcząt.
II. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY
 Starostwo Powiatowe w Zamościu
 Powiatowe Zrzeszenie LZS
 Kluby i Ogniwa LZS
III. UCZESTNICTWO
1.Drużyny będące członkami Z LZS
2/ Do rozgrywek uprawnieni są dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2002 i
młodsi
W turnieju mogą brać udział drużyny szkolne, gminne, środowiskowe spełniające n/w.
warunki tj. zawodnicy powinni być zarejestrowani w klubie,ogniwie mającym
przynależność LZS lub zaświadczenie od macierzystego Powiatowego Zrzeszenia LZS
o członkostwie w Zrzeszeniu LZS.
-NIE MAJĄ PRAWA STARTU ZAWODNICY KTÓRZY GRAJĄ BĄDŹ SĄ
ZGŁOSZENI W DRUŻYNACH /KLUBACH NIE NALEŻĄCYCH DO
ZRZESZENIA LZS
Drużyna zgłoszona do turnieju musi posiadać listę wypełnioną alfabetycznie. Lista
imienna może liczyć maksymalnie 10 zawodników/czek i nie może być zmieniona
od elimnacji do finału ogólnopolskiego.
Zawodnicy zobowiązani są posiadać:
 aktualne legitymacje szkolne,
 legitymacje LZS z opłaconymi składkami,
 aktualne badania lekarskie (indywidualne lub listę zbiorczą potwierdzoną przez
lekarza)
 karty zgłoszenia z przynależnością klubową ,lub listę zawodników/jednej szkoły/
podpisana przez dyrektora .
4/ Wszystkie drużyny startujące w rozgrywkach zobowiązane są posiadać
ubezpieczenie NW i OC.
TERMINY I MIEJSCE:
1. Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego LZS w Piłce Nożnej Chłopców „Mała Piłkarska
Kadra Czeka”pod Patronatem Starosty Zamojskiego odbędą się w dniu 08.05.2015
roku w Jarosławcu. Początek godzina 9.30.
2. Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego LZS w Piłce Nożnej Dziewcząt „Małą Piłkarska
Kadra Czeka” pod Patronatem Wicestarosty Zamojskiego odbędą się w dniu
05.05.2015 roku w Zwierzyńcu. Początek godzina 9.30.
Odpowiedzialny za organizację i zgłoszenia przyjmuje Paweł Lewandowski tel.
693333680. Terminy zgłoszeń: dziewczęta do 30 kwietnia; chłopcy do 4 maja br.

IV REGULAMIN ROZGRYWEK
1. Zespół składa się z:
· 10 zawodników/czek
· 2 osob dorosłych w tym trenera z prawem przebywania na ławce rezerwowych
oraz wnosić wszelkie uwagi do organizatora turnieju .
2. Czas trwania zawodów wynosi max.2 x 10 minut z 5 minutowa przerwą.
3. Liczba zawodników na boisku: pięciu w polu + bramkarz
4. W czasie spotkania obowiązują zmiany "hokejowe" we właściwej strefie zmian.
5. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery wg obowiązujących przepisow.
W turnieju finałowym zawodnicy przez cały okres rozgrywek mają obowiązek
występować z tymi samymi numerami.
6. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, korkotrampki),
obowiązuje zakaz gry we wkrętach.
7. Mecze rozgrywa się piłkami nr 4.
8. Boisko „Orlik „ lub wymiary boiska: 30 x 60.
9. Wymiary bramek: 2 x 5 .
10. Mecze powinny być rozgrywane na boiskach „Orlik”, w przypadku braku boiska
na boisku trawiastym z zachowaniem wymiarów pola gry oraz wymiarów bramek.
11. W trakcie trwania turnieju stosuje się następujące przepisy gry:
· nie obowiązują przepisy spalonego
· odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m
· rzut karny wykonuje się z odległości 9 m
· grę wznawia bramkarz wprowadzając ją do gry ręką lub nogą w dowolną strefę
boiska poza swoje pole karne
· wznawianie gry po opuszczeniu piłki pola gry wykonywany jest nogą / aut /
· pozostałe przepisy gry stosuje się zgodnie z przepisami PZPN.
12.W turnieju stosuje się następujące kary: kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie
zawodnika z gry na 2 lub 5 minut w zależności od stopnia przewinienia.
V. NAGRODY
Organizatorzy, współorganizatorzy i sponsorzy poszczególnych etapów
rozgrywek / I,II i III zabezpieczają dla zwycięskich zespołów puchary, i dyplomy.
W Finale wojewódzkim nagrody - puchary, medale, dyplomy dla wszystkich drużyn
oraz dla wyróżniających się zawodników /najlepszy strzelec, bramkarz, zawodnik
zabezpiecza organizator WZ LZS Lublin
VI ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacyjne zawodów etapu I pokrywają bezpośredni organizatorzy
/ przygotowanie boiska szatni ,nagłośnienia,/
Koszty związane z wynajmem i przygotowaniem boiska , szatni ,nagłośnienia ponosi
gospodarz zawodów,
X. UWAGI KOŃCOWE
Sprawy sporne /protesty/ będą rozpatrywane przez Sędziego Gł. I Przedstawiciela PZ
LZS..
Komisje nie będą rozpatrywać protestów dotyczących decyzji podjętych przez
sędziego na boisku.
W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga organizator.
Odpowiedzialny za Turnieju Mała Piłkarska Kadra Czeka z ramienia WZ LZS jest
Wacław Słomkowski Wiceprzewodniczący WZ LZS -/ tel. 604 643 662/
ORGANIZATORZY

