REGULAMIN
LIGI ŻAKÓW KOZPN w Koszalinie
na sezon piłkarski 2017/2018:

I. ORGANIZATOR LIGI:
- KOZPN w Koszalinie

II. PATRONAT ORGANIZACYJNY:
- Grzegorz Maciejasz – prezes KOZPN w Koszalinie

III. CEL ROZGRYWEK:
W najmłodszych kategoriach wiekowych - jakimi są skrzat (przedszkole) i żak (klasa I i II szkoły
podstawowej) - najważniejsza jest dobra zabawa z gry. Celem Ligi Żaków KOZPN w Koszalinie, 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.
Polski Związek Piłki Nożnej proponuje – a my wprowadzamy to w życie – ujednoliconą
formułę rywalizacji, mając na względzie jak najlepsze wykorzystanie bazy i infrastruktury sportowej:
boisk typu Orlik i im podobnych, boisk trawiastych, i hal sportowych.

IV. ZASIĘG LIGI:
-

Powiat Koszalin (grodzki i ziemski)
Powiat Białogard
Powiat Drawsko Pomorskie
Powiat Kołobrzeg
Powiat Sławno
Powiat Szczecinek
Powiat Świdwin
Powiat Wałcz

V. UCZESTNICY LIGI:
-

Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe oraz drużyny szkolne i przedszkolne

VI. REGULAMIN ROZGRYWEK
1. W rozgrywkach Ligi Żaków KOZPN w Koszalinie, mogą brać udział tylko zawodnicy uprawnieni
do gry przez WGiE KOZPN w Koszalinie na podstawie listy zgłoszeń.
Zamiar uprawiania piłki nożnej oraz reprezentowania barw danego klubu zawodnik deklaruje
poprzez podpisanie deklaracji gry amatora oraz złożenie formularza zgłoszeniowego
w systemie Extranet (o ile wcześniej nie był złożony) indywidualnie za pośrednictwem strony
www.zawodnicy.pzpn.pl lub za pomocą modułu w systemie Extranet dla Klubów
www.kluby.pzpn.pl. Dla zawodników poniżej 18 lat na wniosku oprócz podpisu zawodnika
wymagane są podpisy rodziców (opiekunów prawnych).
2. Prawo gry w kategorii chłopców mają zawodnicy z rocznika 2009 i młodsi. W drużynach
chłopców mogą grać również dziewczęta z rocznika 2008 i młodsze - maksymalnie 2 na
boisku (4 w kadrze meczowej). Prawo gry w kategorii dziewcząt mają zawodniczki z rocznika
2009 i młodsze.
3. Opiekunowie zespołów odpowiadają za ważność badań lekarskich swoich podopiecznych na
indywidualnych kartach zdrowia lub zaświadczeniach. Ważność badań: 6 miesięcy, o ile lekarz
nie zaleci częściej.
4. Każdy zawodnik musi posiadać na obiekcie dokument tożsamości ze zdjęciem, do wglądu w
ciągu całego turnieju. Dokument należy przedstawić na każde żądanie sędziego. Brak takiego
dokumentu w momencie rozpoczęcia gry czyni zawodnika nieuprawnionym do gry i
powoduje niedopuszczenie go do zawodów przez sędziego. Każdy klub ponosi
odpowiedzialność za uprawnienia zawodników.
5. Na turnieju zespół może liczyć 12 zawodników, na boisku 6 + bramkarz, ilość zmian dowolna
(mogą być zmiany powrotne).
6. Przepis o spalonym nie obowiązuje.
7. Wymiary boiska: standard „Moje Boisko Orlik 2012”, bramki: 5x2 m, rzut karny:
z odległości 7 m, rzut wolny: wszystkie rzuty są pośrednie (aby strzelić bramkę trzeba podać z
rzutu wolnego, za wyjątkiem rzutu karnego i rożnego), odległość muru: 5 m, rzut od bramki:
zakaz bezpośredniego wznawiania gry przez bramkarza za połowę boiska (dopuszcza się
możliwość łapania piłki w ręce po zagraniu od swojego zawodnika), auty: zawodnik
samodzielnie wprowadza piłkę nogą – nie może wcześniej wykonać podania, odległość
przeciwnika: 3 m, piłka nr 4 (290 g) - dopuszcza się 3 lub piłkę siatkową szytą.
8. Czas gry na boisku: w zależności od liczby zespołów w grupie. I tak: przy 4 zespołach – czas
trwania meczu wynosi 2x10 minut, przy 5 zespołach - 2x8 minut, przy 6 zespołach – 2x6
minut, przy 7 zespołach – 2x5 minut…
9. Zawodnicy muszą grać w miękkim, tzw. lanym obuwiu. Obowiązkowe jest posiadanie przez
zawodników ochraniaczy na golenie!!!
10. Drużyny grają w Lidze wg „Regulaminu rozgrywek KOZPN w Koszalinie na sezon 2017/2018”
z uwzględnieniem niniejszego regulaminu.
11. W czasie trwania zawodów zawodnicy mogą być usunięci z boiska na okres 2 bądź wykluczeni
z gry. Zawodnik ukarany wykluczeniem z gry może być zastąpiony przez innego zawodnika.
Może też wystąpić w kolejnym meczu o ile WGiE Ligi Żaków nie postanowi inaczej.
12. Liga rozgrywana jest systemem turniejowym (runda jesienna, halowa i wiosenna).
13. Liga podzielona jest na grupy regionalne.
14. Mecze (turnieje) w Lidze odbywają się w sobotę lub niedzielę, zgodnie z terminarzem
rozgrywek w grupach. Dopuszcza się zamianę terminu (wyłącznie za zgodą organizatora
rozgrywek).
15. Opłaty regulaminowe (wg regulaminu KOZPN):

a) za nieusprawiedliwione przez WGiE Ligi niestawienie się na zawody kara pieniężna wynosi
100 zł,
b) za wycofanie zespołu w trakcie cyklu rozgrywek kara pieniężna w wysokości 500 zł,
16. Drużyna, która nie weźmie udziału w trzech turniejach (bez usprawiedliwienia nieobecności)
zostanie wycofana z rozgrywek.
17. W przypadku posiadania przez klub, UKS, szkołę, przedszkole kilku zespołów w Lidze,
zawodnicy przypisani do konkretnego zespołu, powinni w nim występować przez cały turniej,
bez prawa dokonania przesunięć. Dopuszczalnymi okresami przesunięć są przerwy między
turniejami.
18. Symboliczną kolejność zespołów ustala się według ilości rozegranych turniejów. Przy równej
ilości rozegranych turniejów stosujemy kolejność alfabetyczną.
19. Organizator turnieju - osoba odpowiedzialna za turniej jest zobowiązana do:
- zapewnienia obsady sędziowskiej, najlepiej klubowej w osobach trenerów i asystentów
(referent obsad WS KOZPN – Paweł Okunowicz tel. 603-447-940),
- przygotowania boiska bądź hali,
- zapewnienia opieki przedmedycznej,
- podania - w ciągu 24 godzin – informacji o przebiegu turnieju: ryszard.watroba@gazeta.pl
20. Przed rozpoczęciem turnieju, trenerzy, kierownicy (prawni opiekunowie) każdego zespołu
zobowiązani są dostarczyć organizatorowi wypełnione sprawozdanie (imię i nazwisko
zawodników, data urodzenia, numery koszulek) podpisane przez trenera, kierownika (opiekuna)
zespołu. W przypadku nie dostarczenia sprawozdania – organizator nie dopuszcza drużyny do
rozgrywek.
21. Sprawy dyscyplinarne rozstrzyga:
a) w I instancji – Komisja Ligi (koordynator rozgrywek z ramienia KOZPN w Koszalinie – Ryszard
Wątroba),
b) w II instancji – Wydział Dyscypliny KOZPN w Koszalinie.

VII. NAGRODY:
1. Uczestnicy turnieju finałowego w grupie otrzymują pamiątkowe medale, a drużyny puchary
za udział.

Sporządził: Koordynator rozgrywek – Ryszard Wątroba

Uwaga!
Przy meczach remisowych – rozstrzygnięcie w rzutach karnych (jako forma szkolenia)

