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Lublin, sierpień 2017 r. 

 

LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ                                                              

KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO 

 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW ORLICZEK  

 W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2017/2018  

 

§ 1 

Celem rozgrywek jest: 

 popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce, 

 podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek, 

 sportowa rywalizacja drużyn dziewcząt na terenie województwa lubelskiego, 

 wyłonienie klubowego Mistrza Województwa Orliczek w sezonie 2017/2018 (zawodniczki r. 2007-

2009) 

§ 2 

 

1. Rozgrywki prowadzą: WG oraz Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego Lubelskiego ZPN. 

2. Rozgrywki o mistrzostwo Województwa Orliczek prowadzone są na podstawie przepisów gry w piłkę 

nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

§ 3 

 

Terminy: 

1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w formie turniejowej: 2 turnieje jesienią 2017r, oraz 2 turnieje 

wiosną 2018r. 

 

Terminy oraz miejsca rozegrania turniejów w rundzie jesiennej: 

 

I Turniej WMO – 23.09.2017r. Krasnystaw 

II Turniej WMO – 14.10.2017r. Piaski 

 

Terminarz rundy wiosennej zostanie podany w późniejszym terminie. 

§ 4 

1. W rozgrywkach Wojewódzkich Mistrzostw Orliczek mogą brać udział zawodniczki urodzone w 

latach 2007-2009.  

2. Zawodniczki muszą być zgłoszone do WG Lubelskiego ZPN lub Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego 

Lubelskiego ZPN na 3 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. Przed kolejnymi etapami rozgrywek istnieje 

możliwość zgłoszenia nowych zawodniczek (wcześniej nie zgłoszonych do innej drużyny biorącej udział w 

tym cyklu rozgrywek) – należy w tym celu przesłać na 3 dni przed rozpoczęciem kolejnego etapu 

rozgrywek, do WG ZPN, KPK ZPN, dane zawodniczki niezbędne do uzupełnienia listy zgłoszeniowej. 

Lista zgłoszeniowa w załączniku. 

3. Zawodniczka zmieniająca barwy klubowe w okienku transferowym, może reprezentować barwy nowego 

klubu. 

4. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów tożsamości: ważną legitymację szkolną   

ze zdjęciem, dowód osobisty lub paszport oraz - indywidualną aktualną kartę zdrowia stwierdzającą 

zdolność do gry (ważność badań maksymalnie 6 miesięcy) lub oświadczenie rodzica o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rozgrywkach piłkarskich. 

5. Każdy z trenerów prowadzących  zespół w w/w rozgrywkach zobowiązany jest do posiadania aktualnej 

licencji trenerskiej (posiadać również podczas rozgrywanego turnieju). 

 

7. Przed rozpoczęciem każdego turnieju, trenerzy zespołów zobowiązani są do przedstawienia oświadczenia, 

iż każda z zawodniczek uczestniczących w danym turnieju posiada aktualne badania lekarskie/oświadczenia 

rodziców. 

8. Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na 

skutek uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego zawodniczka jest członkiem 

zgodnie z par. 26 pkt. 1,2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia  3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej – przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  
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9. Drużyna, która w czasie trwania rozgrywek Wojewódzkich Mistrzostw Orliczek zrezygnuje z 

dalszego uczestnictwa, zostanie pozbawiona prawa udziału w następnej edycji rozgrywek. 
 

10. Drużyna, która nie stawi się na turniej otrzyma karę finansową w wysokości 300 PLN. Kwota 

powinna zostać wpłacona na konto Lubelskiego  Związku Piłki Nożnej. W szczególnych 

(uzasadnionych) przypadkach dopuszcza się nieobecność zespołu na jednym turnieju. O 

nieobecności na zawodach, należy poinformować minimum tydzień przed turniejem 

Przewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego LZPN. 

 
11. W przypadku ponownego niestawienia się do zawodów, drużyna automatycznie zostanie usunięta z 

rozgrywek.  

 
 

 

§ 5 

 

Wojewódzkie Mistrzostwa Orliczek finansowane są ze środków własnych lub środków 

samorządowych właściwego województwa. 

 

Nagrody: 

Każdy z uczestniczących zespołów otrzyma puchar oraz dyplom. Dodatkowo w każdym zespole wyróżniona 

zostanie pamiątkową statuetką najlepsza zawodniczka sezonu 2017/2018. 

Każda uczestniczka WMO otrzyma pamiątkowe zdjęcie swojego zespołu. 

§ 6 

Kryteria ustalania kolejności miejsc w turniejach eliminacyjnych oraz wyłaniania zwycięzcy  

w meczach, które muszą zakończyć się wynikiem rozstrzygniętym. 

1. W rozgrywkach eliminacyjnych o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów zdobytych  

w  meczach. 

2. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez 2 drużyny, o zajętym miejscu decydują kolejno: 

a) ilość punktów zdobyta w meczach między zainteresowanymi zespołami, 

b) korzystniejsza różnica bramek w meczach między zainteresowanymi zespołami, 

c) korzystniejsza różnica bramek we wszystkich rozegranych meczach, 

d) większa liczba bramek strzelonych we wszystkich rozegranych meczach. 

3. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż dwie drużyny sporządza  

się dodatkową tabelę, wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się kolejno zasadami 

podanymi w punktach a, b, c, d. 

§ 7 

Przepisy gry: 

1. Zespół może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę zawodniczek.  

2. Mecze odbywają się według przepisów gry w piłkę nożną  i  rozgrywane są  w składach  

7-osobowych (1+6) na boiskach trawiastych lub sztucznych  np.. typu „orlik”. 

3. Dopuszcza się rozgrywanie spotkań wszerz pełnowymiarowych boisk piłkarskich. 

4. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4. 

6. Zawodniczki rozgrywają mecze w butach lankach tzn. z „laną” podeszwą. 

7. Obowiązują ochraniacze piłkarskie. 

8. Czas gry: 2x10 minut, bramki 5x2 m (o ewentualnych zmianach decyduje obecny na każdym 

turnieju przedstawiciel Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego LZPN). 

9. Dozwolona jest dowolna ilość zmian zawodniczek. 

10. Obowiązują wykluczenia czasowe z gry w celach wychowawczych na okres 2, 3, 5 minut (kary 

stopniowane) lub całkowite wykluczenie z meczu – czerwona kartka. Wykluczenie za faul taktyczny 

powoduje odsunięcie od gry w danym meczu, natomiast wysokość kar za wykluczenia z innej przyczyny 

uzależniona jest od stopnia i rodzaju  przewinienia. 

11. Mecze będą prowadzone przez sędziów wyznaczonych przez Kolegium Sędziów Lubelskiego ZPN. 

12. Lubelski ZPN zabezpiecza opiekę medyczną na każdym turnieju. 

 

§ 8 
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W sprawach spornych nie objętych Regulaminem decyzje podejmować będzie Komisja ds. Piłkarstwa 

Kobiecego Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.              

       § 9 

 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego Lubelskiego Związku 

Piłki Nożnej w dniu 30 lipca 2017 roku. 

     

 

 
 

     Przewodniczący 

          Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego LZPN 

          /-/  Przemysław Makowski 


