
                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                           R E G U L A M I N   

Eliminacje do Turnieju Finałowego o Puchar Prezesa PZPN  
w kategorii U-11 (r. 2009 i młodsi), U-12 (r. 2008 i młodsi) w roku 2020 

Etap eliminacji: wojewódzki - Lubelskiego Związku Piłki Nożnej  
  

I. Organizator: Lubelski Związek Piłki Nożnej oraz Oddziały LZPN w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu.  

  

II. Cel: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci, integracja środowiska piłkarskiego w piłce młodzieżowej, 
promocja obiektu sportowego przyjaznego dla sportu. Wyłonienie zwycięzcy turniejów eliminacyjnych                                         
- drużyny klubowej w kat. U-11/r. 2009  i U-12/r. 2008. Zwycięskie drużyny wystąpią w Turnieju Finałowym, 
którego  organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej, z udziałem 16 zwycięzców rozgrywek eliminacyjnych        
w Wojewódzkich ZPN w powyższych  kategoriach  wiekowych.  

  

III. System eliminacji do Turnieju Finałowego - Wojewódzkiego: Eliminacje i Turniej Finałowy - Wojewódzki  

LZPN odbywają w systemie turniejowym.  
  

▪ Do Turnieju Finałowego - Wojewódzkiego w kategorii U-11 awansuje 6 najlepszych drużyn: 3 drużyny klubowe                
z LZPN (10 powiatów) oraz po 1 drużynie  z terenu poszczególnych Oddziałów LZPN - O/Biała Podlaska,      
(5 powiatów), O/Chełm (4 powiaty), O/Zamość (5 powiatów) wyłonionych w eliminacjach.  

  

▪ Do Turnieju Finałowego - Wojewódzkiego w kategorii U-12 awansuje 8 najlepszych drużyn: 4 drużyny 
klubowe z  LZPN (10 powiatów) oraz z poszczególnych Oddziałów LZPN - O/Biała Podlaska (5 powiatów)               
- 1 drużyna, O/Chełm (4 powiaty)  - 1 drużyna, O/Zamość (5 powiatów) - 2 drużyny,  wyłonionych                                 
w eliminacjach.  

  

▪ Sposób eliminacji w LZPN (10 powiatów) i Oddziale LZPN, tj. liczba zaproszonych drużyn i liczba 
organizowanych turniejów eliminacyjnych, ustalany jest przez Wydziały Gier LZPN oraz Wydział Gier  
poszczególnych Oddziałów, w oparciu o Regulamin Rozgrywek  o Puchar Prezesa PZPN.  

  

▪ Eliminacje w LZPN (10 powiatów) i w każdym Oddziale należy zakończyć do 20 stycznia 2020 roku.  

 

IV.  Zasady:  
1. Czas gry w rozgrywkach grupowych wynosi 1x15’ lub 1x12’ w przypadku udziału więcej niż 6 drużyn                    

w turnieju.  
2. Drużyny składają się z 10 zawodników. Jednocześnie na boisku może występować 5 zawodników,   

tj. bramkarz + 4 zawodników w polu gry.  

3. Wykorzystuje się bramki o wymiarach 3m x 2m (właściwie zabezpieczone przed przewróceniem).  

4. W czasie spotkania każda drużyna wykorzystuje dowolna liczbę zawodników - obowiązuje zasada tzw. 
zmian powrotnych.  

5. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów.  

6. Mecze rozgrywa się piłkami nr. 4, wykorzystywanymi w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej.  

7. Po uderzeniu od sufitu, konstrukcji, oświetlenia, itp. będzie zarządzany wrzut (aut) na boisko na wysokości 
danego zdarzenia, przeciwko drużynie, która dopuściła się ,,przewinienia’’.  

8. Wrzut (aut) na boisko wykonuje się nogą z linii bocznej, z nieruchomo stojącej piłki. Odległość przeciwnika 
od piłki to minimum 2 metry. Pierwsze samodzielne zagranie zawodnika wprowadzającego piłkę na boisko                   
(parkiet hali) musi nastąpić po powierzchni boiska, a następnie zawodnik wykonuje dowolne zagranie.  

9. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów (z linii pola karnego na wprost bramki).  

10. Bramkarz gra rękami tylko we własnym polu bramkowym, będącym jednocześnie polem karnym.  

11. Po wyjściu piłki poza linię bramkową, bramkarz wprowadza piłkę do gry z pola bramkowego ręką do 
połowy boiska. Za naruszenie przepisu sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej  
z linii środkowej.  

12. Za zwycięstwo w meczu turniejowym drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną  
0 punktów.   

13. W turnieju zwycięża drużyna, która zdobywa największa liczbę punktów lub zwycięża w meczu finałowym.  



14. W przypadku uzyskania w rozgrywkach grupowych równej liczby punktów przez dwie drużyny,  o zajętym 
miejscu kolejno decyduje:  

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego spotkania),   

b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych meczów,  

c) przy identycznej różnicy - większa liczba zdobytych bramek,   

d) rezultat z rzutów karnych określonych w ust. 16  

Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań, wyłącznie 
między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w punktach a, b, c, d.  

15. Po nierozstrzygniętych spotkaniach fazy grupowej lub pucharowej sędzia zarządza wykonywanie rzutów 
karnych (po 3). W przypadku gdyby pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia 
zawodów nakazuje wykonywanie rzutów karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia.  

a) rezultat rzutów karnych brany jest pod uwagę tylko w przypadku opisanym w ust. 15. 

16. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy Regulaminów Rozgrywek o Puchar Prezesa 
PZPN w kategorii U-11 i U-12 w roku 2020, przyjętych przez Zarząd PZPN w dniu  16 października 2019 r.   

17. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator: Wydział Gier LZPN - eliminacje i finał wojewódzki,  
oraz  Wydział Gier z poszczególnych Oddziałów LZPN   - eliminacje.  

  

V. Warunki uczestnictwa:  

a. Przyjazd drużyn na koszt własny.  

b. Ubezpieczenie zawodników należy do obowiązku klubu.  

c. Opiekun drużyny musi posiadać dokumenty zawodników (aktualna legitymacja szkolna lub 
paszport). Przed rozpoczęciem turnieju sędzia zawodów dokona sprawdzenia dokumentów.  

d. Zawodnicy, którzy nie będą posiadali dokumentu tożsamości nie mogą uczestniczyć w meczu(-ach). 

e. Zawodnik musi posiadać aktualną kartę zdrowia. Możliwe rozwiązanie -  oświadczenie  kierownika 
lub trenera wg  zasad  jak w rozgrywkach młodzieżowych LZPN (załącznik). 

f. W turniejach eliminacyjnych i finale wojewódzkim w danym roczniku może występować tylko jedna 
drużyna klubu. Zawodnik kat. U11/r. 2009 w przypadku występowania w rozgrywkach drużyny 
klubowej  kategorii  U-11 i U-12  może uczestniczyć tylko w jednej drużynie. 

g. Zawodnik U11/r. 2009 może uczestniczyć tylko w jednej drużynie klubowej U11 lub U12, która 
zakwalifikował się do finału wojewódzkiego. 

  

VI. LZPN przysługuje prawo do:  

a) użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli 
klubów w strojach klubowych, jak też i nazw klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla celów 
komercyjnych. Lubelski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony  do sporządzenia fotograficznych i audio                   
-wizualnych materiałów, które mogą być udostępniane mediom, sponsorom i partnerom, celem 
publikacji,  

b) wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek sponsorów fotografii i nagrań video 
obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii  i nagrań video 
drużyny w strojach klubowych,  

c) wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i nazwiska oraz pseudonimu, biografii   
i statystyk zawodników i trenerów drużyn uczestników eliminacji i turnieju wojewódzkiego.  

 

                                                                                                                                                      Lubelski Związek Piłki Nożnej   
 

Kontakt do organizatora/przedstawicieli LZPN:  

LZPN 
Konrad Krzyszkowski - tel. 691 370 022  

Leszek Wójcik - tel. 690 187 087  

Bartosz Biernacki - tel. 697 370 045  

LZPN/O-Chełm 
Sławomir Kuźmicki - tel. 664 254 311 

Karol Skubisz - tel. 503 799 428 

LZPN/O-Biała Podlaska 

Michał Tusz - tel. 504 329 104 

LZPN/O-Zamość 
Andrzej Swacha - tel. 607 357 517 

 
                                                                                                                                                      

 


