
R E G U L A M I N

6 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt i Chłopców
„Mała Piłkarska Kadra Czeka” - rocznik 2003 i młodsi

(Szczebla wojewódzkiego)

Turniej dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz Samorządu Województwa Pomorskiego

I. C E L

• Upowszechnianie sportu poprzez popularyzację piłki nożnej wśród dzieci; 
• Promocja upowszechniania aktywności fizycznej na obiektach ORLIK 2012;  
• Przegląd i wstępna selekcja uzdolnionych ruchowo dzieci  do uprawiania piłki nożnej oraz  

dalszego szkolenia w  sekcjach  klubowych;
• Promocja pozytywnych zachowań w sporcie, zdrowej rywalizacji sportowej wśród dzieci - 

propagowanie  idei  fair play;
• Promocja zdrowego trybu życia, umożliwienie spędzania czasu wolnego w sposób 

aktywny i atrakcyjny dla młodego pokolenia;
• Wyrównywanie szans, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym;
• Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy 

obywatelskiej.

II.   ORGANIZATORZY, WSPÓŁORGANIZATORZY, SPONSORZY   

• Ministerstwo Sportu i Turystyki
• Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
• Pomorskie Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
• Pomorski Związki Piłki Nożnej
• Samorządy  Terytorialne
• Kluby Zrzeszenia LZS

          III. TERMIN I MIEJSCE

• Eliminacje gminne, powiatowe (półfinały)  -   do 30.05.2016 r.
• Finał wojewódzki  -   do 20.06.2016 r., organizator KS Osiczanka Osice
• Finał Centralny    -  07-10.07.2016 r. Prószków, woj. opolskie.  



           IV. UCZESTNICTWO

1. W turnieju biorą udział drużyny w kategorii chłopców,  urodzonych  w 2003 i młodsi
                    Do startu w obu ww. kategoriach mają prawo drużyny:   

a. z klubów Zrzeszenia LZS 
b. reprezentacje szkół złożone z uczniów danej szkoły będących członkami istniejącego w 

szkole  LZS/ULKS   z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
  
2.  Drużyna  zgłoszona  do  turnieju  musi  posiadać  listę  wypełnioną  alfabetycznie  zgodną  z 
formularzem zgłoszeniowym. Lista imienna może liczyć maksymalnie 10 zawodników oraz 2 
osoby towarzyszące w tym trener (od eliminacji do finałów)  i powinna być  potwierdzona 
przez  zgłaszającą  jednostkę  organizacyjną.  W  przypadku  kontuzji  lub  innego  zdarzenia 
losowego  jednostka  zgłaszająca  ma  prawo  dokooptować  do  swojego  składu  innego 
zawodnika, który nie uczestniczył na żadnym szczeblu rozgrywek w innej drużynie.
W trakcie  danej  edycji  turnieju  w danym roku  zawodnik/czka  może  reprezentować  jedną 
drużynę (w przypadku odpadnięcia drużyny zawodnik/czka nie ma prawa przejść  do innej 
drużyny i uczestniczyć w turnieju).

              3. PODZIAŁ NA GRUPY:

      Region I   organizator OKSiT Pucka p. Wiesław Oberyg tel. 608 341 880
      Żelistrzewo, Starzyno, Mrzezino, Kosakowo, Krokowa, Gniewino

      Region II  organizator GKS Żukowo p. Kazimierz Kassin tel. 510 259 832
                    Żukowo, Sierakowice, Gowidlino, Chmielno, Somonino

     Region III organizator LZS Bojano p. Grzegorz Mierzejewski tel. 510 176 688 
                    Bojano, Linia, Luzino, Boże Pole Wielkie

     Region IV org. SKF LZS Pogoń Smętowo Graniczne 
       p. Franciszek Kaszubowski tel. 518 781 315

                    Smętowo Graniczne, Lubichowo, Bobowo, Osiek, Zblewo, Pączewo, Godziszewo

    Region  V org. GTS Pruszcz Gdański p. Janusz Sampolski tel.  516 269 190
                    gmina Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie, Wielki Klincz, Nowa Karczma, Przywidz

    Region VI org. Powiśle Dzierzgoń p. Krzysztof Mamcarz tel. 784 959 252
      Dzierzgoń, Lichnowy, Rakowiec Gardeja, Stegna, Stare Pole, Sztum

 
    Region VII  org. Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk 

       p. Zbigniew Podolak tel. 693 445 712
                    Jezierzyce, Sycewice, Objazda, Ustka, Kwakowo, Kępice, Potęgowo, Miastko

   Region VIII  org.  KS Osiczanka Osice p. Wojciech Kozłowski tel. 509 655 481
                     Osice, Stegna, Cedry Wielkie, Przemysław, Pszczółki

4. Zawodnicy/czki  są zobowiązani/ne  posiadać w trakcie turnieju każdego szczebla: 
• legitymację LZS z opłaconymi składkami
• aktualną legitymację szkolną 
• kartę zgłoszenia z przynależnością klubową lub aktualny wydruk z Extranet 



• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• aktualne badania lekarskie (indywidualne lub listę zbiorczą potwierdzoną przez  

lekarza).

V. REGULAMIN ROZGRYWEK 

1. Zespół składa się z:
• 10 zawodników
• 2 osób dorosłych w tym trenera  z prawem przebywania na ławce rezerwowych  oraz 

wnoszenia wszelkich uwag do organizatora turnieju.
2. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 15 minut z 5 minutową 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  przepisów.  W 

turnieju finałowym zawodnicy przez cały okres rozgrywek mają obowiązek występować z 
tymi samymi numerami.
Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, korkotrampki), 
obowiązuje zakaz gry we wkrętach. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać 
ochraniacze.

6. Mecze rozgrywa się piłkami nr 4.
7. Mecze mogą być rozgrywane  na boiskach „Orlik”,   w przypadku braku takiego boiska, na 

boisku trawiastym z zachowaniem  podanych  wymiarów 
8. Wymiary boiska: 30   x  60, trawiaste: 28x48 – pole karne 9x18
9. Wymiary bramek: 2   x   5.
10. 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 
• rzut od bramki - grę wznawia bramkarz wprowadzając ją do gry ręką lub nogą  w obrębie  

własnej połowy poza swoje pole karne
•  aut - wznawianie  gry po opuszczeniu piłki pola gry wykonywany jest nogą na 2 kontakty
• bramki zdobywać można bezpośrednio tylko z połowy przeciwnika 
• pozostałe  przepisy gry stosuje się zgodnie z przepisami PZPN.

11.W turnieju stosuje się następujące kary:

a/ kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 1, 2 lub 3 minuty 
w zależności od stopnia przewinienia lub czerwoną kartką,
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 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 wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwoną kartką.
12. W przypadku gry nieuprawnionego zawodnika drużyna otrzymuje karę walkowera 
   oraz może być wycofana z dalszych rozgrywek turnieju.
13. Punktacja:

a/ za zwycięstwo - 3 punkty
b/ za remis - 1 punkt

      c/ za przegraną - 0 punktów



14.  W turniejach eliminacyjnych oraz finałowych kolejność w tabeli ustala się według liczby  
zdobytych punktów. 
-  W  przypadku  uzyskania  równej  liczby  punktów  przez  dwie  drużyny,  o  zajętym  miejscu 
kolejno decyduje:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośrednich 
spotkań),
b) korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w turnieju eliminacyjnym,
c) przy identycznej różnicy – większa liczba strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach 
turnieju,
d) losowanie.
- W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwie drużyny, o zajętym 
miejscu kolejno decydują:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi
drużynami,
b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań,
c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach między
zainteresowanymi drużynami,,
d) większa liczba strzelonych bramek w turnieju  eliminacyjnym
e) losowanie

VI. ZAŁOŻENIA     ORGANIZACYJNE  
1. Głównym organizatorem 32 edycji turnieju na szczeblu regionalnym i wojewódzkim 
jest Rada Wojewódzka Pomorskiego Zrzeszenia LZS przy współpracy z organizatorami 
sportu,  gminnymi  zrzeszeniami  LZS, klubami LZS, gminnymi  ośrodkami  sporu i 
szkołami.
2.  W regionach organizatorami rozgrywek w imieniu RW LZS są kluby LZS, szkoły, 
gminne zrzeszenia LZS oraz gminne ośrodki sportu. Zawiadamiają o miejscu, dacie i 
godzinie rozgrywek, przygotowują i przeprowadzają turniej oraz sporządzają 
wymaganą dokumentację i komunikat końcowy z imprezy. Mile widziane 2-3 zdjęcia 
wraz ze sprawozdaniem w formie elektronicznej, które  dostarczają do RW PZ LZS w 
Gdańsku drogą e-mailową na adres: pomorskielzs@wp.pl i  do  koordynatora 
wojewódzkiego  e-mail:  mgotartowski@o2.pl   lub bezpośrednio do Biura Rady 
Wojewódzkiej w Gdańsku, przy ul. Al. Zwycięstwa 51 (kod pocztowy PZ LZS 80-207 z 
dopiskiem – „Dom Sportu”).
3. Zabezpieczenie techniczne turnieju (przygotowania zawodów, plakatów, 
dokumentacji, obsady sędziowskiej i medycznej należy do bezpośredniego 
organizatora imprezy.
4.  RW LZS dostarczy po 3 puchary, dofinansuje lub sfinansuje sędziów zawodów oraz 
dostarczy  nagrody  rzeczowe  (indywidualne  uzgodnienia  z  Wojewódzkim 
Koordynatorem Turnieju tel. 539 904 328).
5. Organizatorzy turnieju wszystkich szczebli zobowiązani są do podania uczestnikom 
informacji, że impreza dofinansowana jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
Samorządu Województwa Pomorskiego i innych Samorządów, Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej i innych.

VII. SYSTEM ROZGRYWEK  

• W eliminacjach –  określają organizatorzy.  Do  4  drużyn  systemem  "każdy  z 
każdym", powyżej 4 w grupach "każdy z każdym" i o miejsca III i I
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• do finału awansują zwycięzcy siedmiu turniejów półfinałowych 
• W finale wojewódzkim – system „każdy z każdym”  w  dwóch  grupach  po  4 

drużyny
• Podczas trwania rozgrywek finałowych będą prowadzone następujące klasyfikacje:

1/ drużynowa
2/ fair play
3/ najlepszy zawodnik
4/ najlepszy bramkarz
5/ król strzelców
6/ najaktywniejszy zawodnik

VIII. NAGRODY

1.Organizatorzy,  współorganizatorzy  i  sponsorzy  poszczególnych  etapów  rozgrywek 
turniejowych  zabezpieczają  nagrody  (w  miarę  posiadanych  środków)  dla  zwycięskich 
zespołów i wyróżniających się zawodników - puchary, medale,  dyplomy i nagrody rzeczowe w 
ww. klasyfikacjach.

IX. SPRAWY FINANSOWE

1. Koszty  organizacji  i  udziału  w  turniejach  szczebla  gminnego,  powiatowego  oraz 
wojewódzkiego  ponoszą uczestnicy i organizatorzy, współorganizatorzy oraz  sponsorzy. 

2. Koszty  organizacji,  wyżywienia  i  zakwaterowania  uczestników  dla  ekip  12  osobowych 
podczas Finału  Centralnego  w miarę możliwości pokrywa Krajowe Zrzeszenie LZS.  Inne 
koszty,  w tym dojazdu  i wpisowego w wysokości 40zł pokrywają uczestnicy.

            X. UWAGI  KOŃCOWE

1. Sprawy sporne (protesty) wynikłe w trakcie rozgrywek do szczebla wojewódzkiego będą 
rozpatrywane przez powołane na czas  turnieju komisje odwoławcze.
2.Komisje  nie  będą  rozpatrywać  protestów  dotyczących  decyzji  podjętych  przez  sędziów 
prowadzących zawody.
3.Protesty  będą rozpatrywane przez Komisję Odwoławczą powołaną na czas zawodów po 
opłaceniu kaucji w wysokości 300 zł, która przechodzi na rzecz organizatora w przypadku nie 
uznania protestu, lub zwrotu w przypadku uznania protestu.
4.KARY za start nieuprawnionych zawodników/czek: 
Drużyna zostaje zdyskwalifikowana z turnieju i dalszego udziału w rozgrywkach  wszystkich 
szczebli. Zawody  z  udziałem  drużyny  zdyskwalifikowanej  zostają  zweryfikowane  jako 
walkower /3-0 /. Drużyna otrzymuje dodatkową  karę dyskwalifikacji na kolejne dwa lata.
Drużyna  zdyskwalifikowana  w  finale  centralnym  ponosi  karę  jak  drużyny  ukarane  na 
wszystkich szczeblach oraz opuszcza  turniej.  W przypadku dyskwalifikacji  wszystkie koszty 
uczestnictwa drużyny w Turnieju ponosi dane Wojewódzkie Zrzeszenie LZS.
5.Odpowiedzialnymi za prawidłową dokumentację drużyny są biura Wojewódzkich Zrzeszeń 
LZS.
6.W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga organizator danego szczebla. 

     ORGANIZATORZY

Gdańsk, 28.04.2015r.              
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