Podstawowe przepisy gry - Załącznik nr 2 - Lubelski ZPN

ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE - PODSTAWOWE PRZEPISY GRY wg PZPN /WZPN w s. 2017/2018
x1

Kategoria
wiekowa*
U-19
r.1999
U-18
r. 2000
U-17
r. 2001
U-16
r. 2002

Wojewódzki Związek Piłki Nożnej (WZPN) - ZWIĄZEK
Okręgowy Związek Piłki Nożnej (OZPN) - OKRĘG
Symbol
Liczba
Bramki/pole
Uwagi/nazwa
Nazewnictwo
Czas gry
Boisko/piłka/obuwie
UEFA
zawodników
karne
rozgrywek/przepisy

A1
junior

junior
młodszy

2 x 45 minut

A2

11x11

B1

2 x 40 minut

B2

U-15
r. 2003

trampkarz

U-14
r.2004

trampkarz
młodszy

C2

2 x 35 minut

U-13
r. 2005

młodzik

D1

2 x 30 minut

U-12
r.2006

młodzik
młodszy

C1

11x11

9x9
D2

U-11
r.2007

orlik

U-10
r. 2008

orlik
młodszy

E2

U-9
r. 2009

żak

F1

U-8
r. 2010

żak
młodszy

U-7
r. 2011
U-6
r. 20012

skrzat

E1

2 x 35 minut

2 x 30 minut

x – wyklucza się rozgrywanie
zawodów na boisku 90 m x 45 m

zalecane 100 m x 60 m
/minimalne 95 m x 52 m
piłka nr 5
(Okręgowa LT)
obuwie piłkarskie dowolne
x – wyklucza się rozgrywanie
zawodów na boisku 90 m x 45 m
od pola karnego – do pola karnego

7x7

obuwie piłkarskie miękkie
do wykorzystania boisko ORLIK

turnieje

4x4
bez bramkarzy

5x5
z bramkarzami

turnieje

wg przepisów
jak dla boiska
pełnowymiarowego

5x2
pole karne: 15x9 m

wymiary 62m x 30m

(9 m od linii bramk.,
po 5 m od słupków),
karny z 9 m.

dł. 46/40 – szer. 30/26
piłka nr 4 lub 3
obuwie piłkarskie miękkie

5x2
lub inne małe
pole karne: 11x6 m

do wykorzystania boisko ORLIK
pole karne/bramkowe wg Orlika

F2

7,32 x 2,44

(9 m od linii bramk.
po 5 m od słupków),
karny z 9 m.

od ilości drużyn

turniejowo

jak dla boiska
pełnowymiarowego

piłka nr 4

2-4 x 10-15 ‘

dł. 30/26 – szer. 22/20
piłka nr 3 lub 4

piłka do siatkówki (szyta)
obuwie piłkarskie miękkie
do wykorzystania boisko ORLIK

CLJ st.
I LWJ st.
Okręgowa LJ st.

wg przepisów

5x2
na linii p. karnego
pole karne: 15x9 m

Boisko dł. 56/50 – szer. 30/28
piłka nr 4

w zależności

7,32 x 2,44

dł. 75/70 m – szer. standard
min. 60/55 m

obuwie piłkarskie miękkie

5x5

G1
G2

zalecane 100 m x 64 m
/minimalne 95 m x 52 m
(Okręgowa LJ)
piłka nr 5
obuwie piłkarskie dowolne

(6 m od linii bramk.,
po 4 m od słupków)
karny z 7 m.

3x1,55/inne małe

pole karne: 11x6 m
(6 m od linii bramkowej
po 4 m od słupków)
karny z 6 m lub z połowy
boiska do pustej bramki

*CLJ U-17,
I LWJ mł., II LWJ mł.
Okręgowa LJ mł.
CLJ U-15
Liga Wojewódzka
Trampkarzy st.
Okręgowa LTr. st.
Liga Wojewódzka
Trampkarzy mł.
Okręgowa LTr. mł.
Liga Wojewódzka
Młodzików st.,
Okręgowa LM st.
- gra ze spalonym
Liga Wojewódzka
Młodzików mł.
Okręgowa LM mł.
- gra ze spalonym

Wojewódzkie,
Okręgowe, klubowe,
inne dla kat. orlik
- gra bez spalonego

Wojewódzkie,
Okręgowe, klubowe,
inne dla kat. żak
- gra bez spalonego

Wojewódzkie,
Okręgowe, klubowe,
inne dla kat. skrzat
- gra bez spalonego

Inne/ilość zmian
CLJ - 4 zmian
zawodników
* możliwe inne nazwy
I LWJ, OLJ st.
7 zmian zawodników

7 zmian zawodników

* możliwe inne nazwy
ZMIANY POWROTNE x1

*możliwe inne nazwy
ZMIANY POWROTNE x1

* możliwe inne nazwy
ZMIANY POWROTNE
*możliwe inne nazwy
OLM mł. - możliwy

czas gry 2x25 ‘
ZMIANY POWROTNE

* możliwe inne nazwy
turnieje - grupy
po 4-5 drużyn
ZMIANY POWROTNE

* możliwe inne nazwy

turnieje - grupy
po 4-5 drużyn
ZMIANY POWROTNE
linie z taśmy
lub talerzyki płaskie

* możliwe inne nazwy
turnieje – grupy
po 4-5 drużyn

ZMIANY POWROTNE
linie z taśmy
lub talerzyki płaskie

* Wiek jak w kolumnie 1 – U-19 itd. – zawodnik osiąga w trakcie sezonu // - w kat. trampkarz młodszy i młodzik na boisku mogą grać 2 zawodniczki // - w kadrze
meczowej max. 4 zawodniczki // - w kategorii trampkarz, młodzik - zawodnicy i zawodniczki zmiany powrotne (tzw. hokejowe) x1-po zmianach w Unifikacji Współzawodnictwa
i Szkolenia ..... - Uchwała Zarządu PZPN nr VIII/120 z 14.07. 2015 r. Załącznik plus treść opracowania dotycząca rozgrywek - wg REGULAMINU PZPN i Woj. ZPN. TRENER DRUŻYNY MUSI
POSIADAC AKTUALNĄ LICENCJĘ (PZPN, ZPN), KTÓRĄ MUSI OKAZAĆ SĘDZIEMU NA MECZU MISTRZOWSKIM. Wszystkie szczegóły w regulaminach rozgrywek Woj. ZPN.

