Śląski Związek Piłki Nożnej
PODOKRĘG RYBNIK

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY ROZGRYWEK
Żaków Młodszych, w sezonie 2018/2019.
Zgodnie z unifikacją i organizacją współzawodnictwa oraz szkolenia,
Regulaminem Ramowym Rozgrywek w piłce nożnej Śląskiego Związku Piłki
Nożnej, Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN, Wydział Gier, prowadzący
przedmiotowe rozgrywki, postanawia co następuje:
1.

Rozgrywki prowadzi Wydział Gier Śl. ZPN Podokręg Rybnik.

2.

Rozgrywki prowadzone są systemem turniejowym w grupach
po 3-4 zespoły.

3.

W turniejach Żaków młodszych mogą brać udział zawodnicy, urodzeni w latach
2011 i 2012, dziewczęta urodzone w latach 2010 - 2012 oraz zawodnicy i
dziewczęta urodzeni po 31 grudnia 2012r., posiadający zgodę opiekunów
prawnych i zaświadczenie lekarza. Uprawnień do gry dokonuje Wydział Gier
Podokręgu, do którego należy klub, biorący udział w rozgrywkach.

4.

Zawody są rozgrywane na jednym boisku lub równolegle na dwóch boiskach decyduje gospodarz zawodów.

5.

Czas gry :
2 x 10 min – udział 4 drużyn,
2 x 15 min – udział 3 drużyn,
2 x 30 min – udział 2 drużyn.

6.

Zawody Żaków Młodszych będą rozgrywane w pięcioosobowych składach
(4+bramkarz) na boisku, z zaznaczeniem w sprawozdaniu znakiem
X,
zawodników z podstawowego składu. Pozostali zawodnicy wpisani do
sprawozdania, są zawodnikami rezerwowymi, nie więcej jednak jak 12
zawodników w składzie. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić
dowolną ilość zawodników - zmiany powrotne Minimalna liczba mogących brać
udział w zawodach nie może być mniejsza od siedmiu.
Wymiary boisk i bramek:
- zawody rozgrywane na „Orlikach” (sztuczna nawierzchnia lub na boisku
trawiastym o wymiarach 40-46m x 26-30m), za zgodą WG Podokręgu,
- bramki 3 m x 1,55 m o stabilnej konstrukcji,
- rzut karny egzekwowany z odległości 7m.

7.

Dopuszczalne stożki.
8.

Piłka – Nr 4, obuwie miękkie - tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).

9.

Z rozpoczęcia i wznowienia gry ze środka nie można bezpośrednio zdobyć
bramki. Bramkę z rzutu wolnego można zdobyć bezpośrednio tylko z połowy
przeciwnika, odległość muru 5m. Auty - wprowadzamy piłkę do gry nogą
(wbiegnięcie), nie można z autu zdobyć bezpośrednio bramki, przeciwnik ustawia
się 3m od piłki. Podanie do bramkarza gry nie przerywamy. Nie obowiązuje
przepis o spalonym.

10.

Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów
Podokręgu Rybnik
- 1 sędzia:
- delegacja 100zł – przy 4 zespołach ,
- delegacja 60zł
– przy 3 zespołach ,
- 2 sędziów:
- delegacja 60zł przy rozgrywaniu meczy na 2 boiskach.

11.

Stosuje się kary wychowawcze na okres 2 minut, za ukaranego zawodnika może
wejść inny zawodnik.

Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu w dniu 30.08.2018r.

