PODOKRĘG RYBNIK
Śląskiego Związku Piłki Nożnej
REGUL AM IN ROZGR YW EK ORL IKÓW
i ORL IKÓW M Ł ODSZYCH
W SEZONIE 2020 /2021.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Regulaminem Ramowym Rozgrywek w piłce nożnej Śląskiego Związku Piłki Nożnej,
Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN, Komisja ds. Rozgrywek, prowadzący przedmiotowe rozgrywki,
postanawia
co następuje:

1.

Rozgrywki prowadzi Komisja ds. Rozgrywek Śl. ZPN Podokręg Rybnik.

2.

Rozgrywki odbywają się w grupach, zgodnie z terminarzem rozgrywek (Orliki) oraz w
grupach (Orliki młodsze).

3.

4.

W zawodach o mistrzostwo ligi orlików mogą brać udział zawodnicy, urodzeni w latach
2010 -2013, z zastrzeżeniem, że zawodnicy którzy nie mają ukończonych 8 lat muszą
posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych i zaświadczenie lekarza. Uprawnienia do
gry dokonuje Komisję ds. Rozgrywek Podokręgu, do którego należy klub, biorący udział
w rozgrywkach.
W zawodach o mistrzostwo ligi orlików młodszych mogą brać udział zawodnicy urodzeni
w latach 2011 - 2014, z zastrzeżeniem, że zawodnicy którzy nie mają ukończonych 7 lat
muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych i zaświadczenie lekarza.
Uprawnienia do gry dokonuje Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu, do którego należy klub
biorący udział
w rozgrywkach.

5.

Czas trwania zawodów wynosi 2x30 minut z obowiązkową 10 - minutową przerwą, pomiędzy
obiema częściami gry.

6.

Wymiary boiska oraz bramek
Zawody rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej, o zalecanych
wymiarach 50-56m x 26-30m. Bramki o wymiarach 5m x 2m, trwale zakotwione. Pole
bramkowe od środka bramki półokrąg, o średnicy 9,15m. Pole karne o wymiarach 15 x 9m.
Rzut karny wykonuje się z odległości 9m. Rzut rożny z punktu środkowego pomiędzy linią
boczną a polem karnym. Dopuszczalne są stożki.
Dopuszcza się również rozgrywanie zawodów na boiskach Orlik.

7.

Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.

8.

Drużyny grają w 7 osobowych składach (6 + bramkarz). Zawodników podstawowego składu
należy w sprawozdaniu zaznaczać znakiem X. Maksymalna liczba zawodników rezerwowych
w składzie wynosi 11. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość
zawodników - zmiany powrotne. Minimalna liczba zawodników, mogących brać udział
w zawodach , to czterech + bramkarz.

9.

Obuwie miękkie tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach), z obowiązkowym stosowaniem
ochraniaczy.

10.

Nie obowiązuje przepis o spalonym. Rzut wolny: bramkę można zdobyć z połowy drużyny
przeciwnika, mur ustawia się w odległości 5m. Auty wprowadzanie piłki nogą, nie można
zdobyć bezpośrednio bramki, przeciwnik ustawia się 3m od piłki.

11.

Stosuje się kary indywidualne 2 minuty natomiast, po trzeciej karze indywidualnej dla tego
samego zawodnika - wykluczenie.

12.

Kary 2 minut należy stosować również, za używanie słów wulgarnych lub pows zechnie
uznanych za obraźliwe.

13.

Obsady sędziowskiej dokonuje Kolegium Sędziów Podokręgu. Sędziuje 1 sędzia.
Mogą sędziować sędziowie klubowi.

14.

W sezonie rozgrywkowym 2020/2021 obowiązują następujące opłaty,
na rzecz Podokręgu, wiążące się z uczestnictwem klubu w rozgrywkach:
a) opłata startowa młodzików i młodzików młodszych
b) opłata za uprawnienie zawodnika do gry
c) nieczytelne wypełnienie sprawozdania z zawodów
d) wystąpienie z wnioskiem o zmianę terminu zawodów bez
14-dniowego wyprzedzenia
e) wpisanie na listę zawodników uprawnionych do gry
w danych zawodach, bez aktualnego badania lekarskiego
f) brak na zawodach służby medycznej, środków
doraźnej pomocy
g) wystawienie do zawodów zawodnika nieuprawnionego do gry
(dyskwalifikacja, gra pod obcym nazwiskiem, sfałszowana data urodzenia itp.)
h) brak na zawodach służby porządkowej
i) nieusprawiedliwione niestawienie się drużyny na zawody
j) samowolne zejście z boiska w czasie zawodów
k) wycofanie drużyny w trakcie sezonu
l) kaucja za protest
ł) kaucja za odwołanie się od decyzji I instancji
m) niedopełnienie obowiązku właściwego przygotowania
boiska, z winy którego zawody się nie odbyły
-
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