
       R E G U L A M I N

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA   LUBELSKIEGO   
 w piłce  nożnej dziewcząt i chłopców
 pn.    „Mała Piłkarska Kadra Czeka”  

                        na rok 2015  
I. C E L 
 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

 Ministerstwo Sportu
 Rada Główna Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
 Urząd Marszałkowski w Lublinie
 Rada Wojewódzka Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie
 Starostwa Powiatowe – Wydziały Kultury Fizycznej i Sportu
 Powiatowe Zrzeszenia LZS   
 Kluby i Ogniwa LZS 

  ORGANIZATORZY  FINAŁU CENTRALNEGO

 Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
 Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy  Nowe Iganie
 Mazowiecki Związek Piłki Nożnej

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 przynależnościa klubową ,lub listę zawodników/jednej szkoły/

podpisana przez dyrektora  .
 4/  Wszystkie drużyny startujące w rozgrywkach zobowiązane są posiadać 
  ubezpieczenie  NW i  OC w przypadku braku istnieje  możliwość wykupienia
polisy ubezpieczeniowej w WZ LZS Lublin  /kontakt p. Teresa Paczkowska tel.
600 036 919/

IV WERYFIKACJA MIĘDZYPOWIATOWA I  WOJEWÓDZKA

1.  Na  zawodach  na  szczeblu  wojewódzkim  drużyna  będzie  weryfikowana  na
podstawie  listy  imiennej  zawodników z  podaniem dokładnej  daty  urodzenia  ,
Lista imienna musi  być potwierdzona przez zgłaszającą jednostkę organizacyjną
szkoła  -  klub   oraz  przez  lekarza  lub  pielegniarkę  stwierdzającego  zdolność
zawodników do gry.

V.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1/   koordynatorem rozgrywek jest WZ LZS
2/   na  szczeblu  powiatowym/rejonowym ,organizatorami  są  Powiatowe Zrzeszenia
LZS i personalnie Organizatorzy Sportu LZS
3/  Koordynatorem  i  organizatorem  eliminacji  międzypowiatowych  jest  WZ  LZS
Lublin przy partnerstwie PZ LZS i Szkoły
 3/ Organizatorem finału wojewódzkiego jest WZ LZS Lublin   
4/Techniczne  przygotowanie  zawodów  /boisko,  szatnie,  protokoły,   /  oraz

obsady sędziowskiej i medycznej należy do bezpośredniego  organizatora zawodów
 -  eliminacje Powiatowe  - PZ LZS

    -  eliminacje międzypowiatowe  WZ LZS,PZS LZS ,Szkoła ,organizatorzy WZ LZS
finał wojewódzki WZ LZS

VI REGULAMIN ROZGRYWEK
 

1. Zespoł 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:
a/ kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 5 minut
w zależności od stopnia przewinienia,
b/ w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek kary
dyscyplinarnej, kara dyscyplinarna ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry
ukaranego zawodnika),
c/ czerwona kartka (również będąca skutkiem drugiej żółtej kartki) powoduje
wykluczenie z gry oraz automatyczny zakaz gry ukaranego zawodnika w następnym
meczu - niezależnie od fazy rozgrywek,
d/ w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek

czerwonej kartki można wp[rowadzić do gry zawodnikainnego niż ukarany czerwona
kartka .
 VII. SYSTEM ROZGRYWEK I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA  

A     -CHŁOPCY ;

ETAP  I  /el.  powiatowe/.do  dnia  20.05.2015-  organizują  Organizatorzy
Sportu WZ LZS
 zawody  eliminacyjne  o  mistrzostwo  rejonu,  powiatu,   system  dowolny  Terminy
ustalają organizatorzy rozgrywek. Zakończenie tego etapu do dnia 20 maja 2015 .
zgłoszenia  do  turniejów  międzypowiatowych  ,  organizatorzy  rozgrywek
powiatowych prześlą   do WZ LZS  pocztą  elektroniczną  lzslublin @ op.pl.

ETAP II / el. międzypowiatowe /  -  do dnia 15.06.2015   organizuje
WZ LZS
UCZESTNICZĄ MISTRZOWIE POWIATÓW / REJONÓW
Drużyny uczestniczące podzielone zostaną  terytorialnie do grup rozgrywkowych w
zależności od ilości zgłoszeń z powiatów / rejonów.
Zainteresowane  drużyny   o  terminie  i  miejscu  rozgrywek  powiadomieni  zostaną
odrębnym komunikatem który zamieszczony zostanie wysłany do zainteresowanych  i
umieszczony na naszej stronie internetowej – adres www.lzs.lublin.pl

ETAP   III     FINAŁY   
  Chłopcy  do    25.06 2015.

B.    DZIEWCZĘTA
ETAP  I  /el.  powiatowe/.do  dnia  20.05.2015-  organizują  Organizatorzy
Sportu WZ LZS
 zawody  eliminacyjne  o  mistrzostwo  rejonu,  powiatu,   system  dowolny  Terminy
ustalają organizatorzy rozgrywek. Zakończenie tego etapu do dnia 20 maja 2015 .
zgłoszenia  do  turniejów  międzypowiatowych  ,  organizatorzy  rozgrywek
powiatowych prześlą   do WZ LZS  pocztą  elektroniczną  lzslublin @ op.pl.

http://www.lzs.lublin.pl/


ETAP II / el. międzypowiatowe /  -  do dnia 15.06.2015   organizuje
WZ LZS
UCZESTNICZĄ MISTRZOWIE POWIATÓW / REJONÓW
Drużyny uczestniczące podzielone zostaną  terytorialnie do grup rozgrywkowych w
zależności od ilości zgłoszeń z powiatów / rejonów.
Zainteresowane  drużyny   o  terminie  i  miejscu  rozgrywek  powiadomieni  zostaną
odrębnym komunikatem który zamieszczony zostanie wysłany do zainteresowanych  i
umieszczony na naszej stronie internetowej – adres www.lzs.lublin.pl

                   
ZWYCIĘZCY  TURNIEJÓW  WOJEWÓDZKICH  REPREZENTUJĄ

WOJEWÓDZTWO  LUBELSKIE  NA  OGÓLNOPOLSKIM  TURNIEJU  PKC
KTÓREY ODBĘDZIE SIĘ W  TERMINIE  21 – 24 .07 2015  W SIEDLCACH

VIII. 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

IX  ZASADY FINANSOWANIA

          Koszty organizacyjne zawodów etapu I  pokrywają bezpośredni organizatorzy
                / przygotowanie boiska szatni ,nagłośnienia,/ 
          Koszty organizacyjne zawodów etapu II i III  pokrywa WZ LZS Lublin
          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 WZ
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 Piłkarska Kadra Czeka  z ramienia WZ LZS jest Wacław
Słomkowski Wiceprzewodniczący WZ LZS   -/ tel. 604 643 662/ 

Wojewódzki Zrzeszenie LZS 
w Lublinie.

http://www.lzs.lublin.pl/

