
 
 
 

 

Regulamin  Wojewódzkiego Turnieju 

10 Ogólnopolskiego Turnieju LZS  w Piłce Nożnej Dziewcząt  

i Chłopców Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS 

Mała Piłkarska Kadra Czeka imienia Marka Procyszyna 
 

Finały Centralne są dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

 

1. Cel 

• Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez promocję młodzieżowej piłki nożnej. 

• Przegląd i wstępna selekcja uzdolnionych ruchowo i piłkarsko dzieci i młodzieży do dalszego 

szkolenia w sekcjach klubowych. 

• Promowanie wyróżniających się młodych piłkarzy/piłkarek do szkolenia w systemie 

selekcyjnym Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

• Umożliwienie zakwalifikowania się do centralnego szkolenia wyróżniających się talentem 

chłopców i dziewcząt. 

• Uczczenie 75-lecia powstania Ludowych Zespołów Sportowych. 

 
 

2. Organizatorzy i współorganizatorzy 

• Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu, 

• Opolski Związek Piłki Nożnej, 

• Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 

• Samorządy terytorialne. 

• Gminne Zrzeszenie LZS w Dobrzeniu Wielkim 
 

3. Termin i miejsce 

• Finały Wojewódzkie  -  do 25.06.2021 r.  
Finały Centralne: 
dziewczęta 30.06.-02.07.2021 r.  Reńska Wieś woj.  opolskie 
chłopcy 18-22..07.2021 r.   Zamość, woj. lubelskie 

• Zawody o mistrzostwo gminy do 5.06.2021 r. 

• Finał wojewódzki chłopców odbędzie się w dniu 9.06.2021 r. na stadionie LZS Tor Dobrzeń 

Wielki. Rozpoczęcie zawodów godzina 15:30. 

• Finał wojewódzki dziewcząt odbędzie się w dniu 10.06.2021 r. na stadionie w Głogówku 

Rozpoczęcie zawodów godzina 15:00. 

• Termin zgłoszeń do finału wojewódzkiego do dnia 6.06.2021 r., 

W zależności od ilości zgłoszonych do turnieju drużyn zapadnie o sposobie przeprowadzenia 

zawodów 

• Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: jan.s1@vp.pl  
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4. Założenia organizacyjne 

1) Organizatorami turniejów eliminacyjnych są WZ LZS, organizatorem finałów centralnych jest 

Krajowe Zrzeszenie LZS. 

2) Przygotowanie organizacyjne zawodów należy do bezpośredniego organizatora zawodów.  

3) Organizatorzy poszczególnych etapów rozgrywek mają obowiązek dostarczenia 

Zainteresowanym komunikatu organizacyjnego określającego miejsce, termin i inne dane 

informacyjne na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zawodów oraz komunikatu końcowego 

po zakończeniu zawodów. 

4) WZ LZS zobowiązane są przesłać do Krajowego Zrzeszenia LZS komunikaty 

z przeprowadzonych rozgrywek  turniejów wojewódzkich bezpośrednio po ich zakończeniu. 

Zgłoszenie do Finałów odbywa się na podstawie przesłanego do Krajowego Zrzeszenia LZS 

formularza według wzoru na załączniku nr 1 (lista) i nr 2 (RODO) w terminie do 25.06.2021 r. 

5) Odpowiedzialnymi za prawidłową dokumentację drużyny są biura Wojewódzkich Zrzeszeń LZS.  

6) Promocję i reklamę  rozgrywek w ramach turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” prowadzą 

organizatorzy, współorganizatorzy oraz partnerzy na wszystkich szczeblach rozgrywek. 

 

5. Uczestnictwo 

 

1) W turnieju biorą udział drużyny będące członkami  Zrzeszenia LZS (LZS/LKS) w kategorii: 

• chłopców:  urodzonych  w 2008 r. i młodsi 

• dziewcząt:  urodzonych  w 2008 r. i młodsze. 

2) Lista imienna może liczyć maksymalnie 20  zawodników/czek (od eliminacji do finałów)   

i powinna być potwierdzona  przez zgłaszającą jednostkę organizacyjną. 

Do finału centralnego w  wyłonionej drużynie można wymienić 2 zawodników/czki na 

zawodników/czki z wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach wojewódzkich. 

Podczas turnieju na wszystkich szczeblach rozgrywek lista zgłoszonych do gry 

zawodników/czek liczy 12 osób. 

3) Zawodnicy/czki są zobowiązani/ne  posiadać w trakcie turnieju każdego szczebla: 

• aktualną legitymację szkolną 

• listę imienną zawodników/czek stwierdzającą przynależność do Zrzeszenia LZS potwierdzoną 

przez WZ LZS 

• kartę zgłoszenia z przynależnością klubową lub aktualny wydruk z Extranet 

• ubezpieczenie NNW 

• aktualne badania lekarskie (indywidualne lub listę zbiorczą potwierdzoną przez lekarza). 

 

6. Regulamin rozgrywek turniejowych 

1) Drużyna składa się z: 

• 12 zawodniczek/ków 

• 2 lub więcej 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 zawodniczek/ków na boisku:  pięciu  w polu + bramkarz. 

4) W czasie spotkania obowiązują zmiany "hokejowe" we właściwej strefie zmian. 

5) Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według 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. 

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. 

• dodatkowe informacje o turnieju będziemy publikować na naszej stronie www.wzlzsopole.pl 
 

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. 
 

  15) System rozgrywek: 

      - w zależności od ilości zgłoszonych drużyn  w danym województwie  system i termin rozgrywek  

        określają WZ LZS. 

      - w  finale centralnym  system rozgrywek będzie uzależniony od ilości startujących drużyn,  

        system określą gospodarze rozgrywek. 

  16) Do finału centralnego  awansuje  mistrz z eliminacji wojewódzkich, w przypadku zdarzeń  

        losowych drużynę może zastąpić inna drużyna, która uzyskała kolejne miejsce w finale  

        wojewódzkim. 

     17) Na finały centralne drużyny przyjeżdżają w składzie: 12 zawodniczek/ków oraz osób  

        towarzyszących: trenera/rki,  kierownika/czki drużyny lub opiekuna/ki, ewentualnie innych  

        osób. Wszystkie dodatkowe osoby (nie dotyczy 12 zawodniczek/ków i 2 osób trener, kierownik)  

        należy również zgłosić w celu zapewnienia noclegów i wyżywienia. Drużyny  przywożą ze sobą 2 jednolite  
           komplety  strojów sportowych w różnych kolorach. 
 

http://www.wzlzsopole.pl/


 

    18) Weryfikacji dokumentów zgłoszonych drużyn dokonuje organizator zawodów danego szczebla  

          turnieju. 

    19) Podczas trwania rozgrywek finału centralnego  będą prowadzone następujące klasyfikacje: 

• Drużynowa 

• fair play 

• MVP - najlepszy zawodnik/czka 

• najlepszy bramkarz/rka 

• król/królowa strzelców 

 

7. Nagrody 

 

• Organizatorzy, współorganizatorzy i partnerzy  poszczególnych etapów rozgrywek   

turniejowych zabezpieczają nagrody (w miarę posiadanych środków) dla  zwycięskich  

zespołów i wyróżniających się zawodników i zawodniczek - puchary, medale, dyplomy  

i nagrody rzeczowe w wyżej wymienionych klasyfikacjach. 

 

8. Zasady finansowe 

 

• Koszty organizacji i udziału w turniejach eliminacyjnych  ponoszą uczestnicy i organizatorzy, 

współorganizatorzy oraz  partnerzy. 

• Koszty organizacji finałów centralnych pokrywa Krajowe Zrzeszenie LZS, współorganizatorzy 

oraz partnerzy. Koszty dojazdu i wpisowego  pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące. 

Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa KZ LZS  proporcjonalnie do zgłoszonych 

uczestników (wysokość kosztów zostanie podana w komunikatach organizacyjnych). 

 

9. Uwagi końcowe 

• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do WZ LZS Opole. 

• Koszty organizacyjne finałów w całości pokrywa WZ LZS w Opolu. 

• Protesty wynikłe w trakcie rozgrywek do szczebla wojewódzkiego będą rozpatrywane przez 

powołane na czas  turnieju komisje odwoławcze. 

• Komisje nie będą rozpatrywać protestów dotyczących decyzji podjętych przez sędziów 

prowadzących zawody. 

• 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 na 3-0  

          (walkower).  

          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. 

 

                                                                                                             Organizator 

                                                                                                             WZ LZS w Opolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                      Lista zgłoszeń do wojewódzkiego turnieju 

„Mała Piłkarska Kadra Czeka” im. Marka Prosyszyna - Opole 2021 

         Impreza finansowana ze środków Samorządu Województwa Opolskiego   
 

 

Nazwa drużyny 
 

Tel. kontaktowy: ……………………………………                                      

Lp 
Nr 

zawodnika 

Nazwisko i imię 

/alfabetycznie/ 

Data 

urodzenia 

Nr karty 

zawodnika * 
Uwagi 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

  Trenerzy – opiekunowie:    

    - - 

    - - 

* w przypadku, kiedy zawodnik nie posiada przynależności klubowej wpisać nr legitymacji szkolnej 

Stwierdzam zgodność danych listy z dowodami tożsamości 

 

 

 

        ……………………………………                                                               ………………………………..                                                                                                                          
      Podpis kierownika drużyny                                                           Pieczęć klubu/szkoły/GZ 

http://www.umwo.opole.pl/

