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Lublin, sierpień 2020 r. 

 

LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ                                                              

KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO 
 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK  

WOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW ORLICZEK  

 W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2020/2021  

 

§ 1 

Celem rozgrywek jest: 

 popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce, 

 podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek, 

 sportowa rywalizacja drużyn dziewcząt na terenie województwa lubelskiego, 

§ 2 
 

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

2. Rozgrywki  Wojewódzkich Mistrzostw Orliczek prowadzone są na podstawie przepisów gry                          

w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

3. Istnieje możliwość przystąpienia do rozgrywek zainteresowanych drużyn w rundzie wiosennej 

s.2020/2021. 
 

§ 3 
 

Terminy: 
1. Rozgrywki z udziałem: 

 

- UKS NIEDŹWIADEK CHEŁM 
- UKS PIONIER PSW BIAŁA PODLASKA 

- UKS LEGION GRABÓW SZLACHECKI 

- ŻKS IZABELLA PUŁAWY 

- KKP UNIA LUBLIN  

 

zostaną przeprowadzone w formie turniejowej. 

 

W rundzie jesiennej zaplanowano 4 turnieje w następujących terminach: 

12.09.2020r. – Biała Podlaska (organizator UKS Pionier PSW Biała Podlaska) 

19.09.2020r. – Puławy (organizator ŻKS Izabella Puławy) 

03.10.2020r. – Chełm (organizator UKS Niedźwiadek Chełm) 

10.10.2020r. – Wilków (organizator LKS Wilki Wilków) 

 

2. Terminarz rundy wiosennej zostanie podany wiosną 2021r.. 
 

§ 4 
 

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

w latach 2010-2012. (zawodniczki urodzone w roku 2010 mogą wystąpić w eliminacjach  KMP 

U13 oraz w Wojewódzkich Mistrzostwach Orliczek, z zachowaniem wymogów regulaminowych 

PZPN). 

2. Zawodniczki muszą być zgłoszone i potwierdzone do danego klubu w Systemie Extranet przez właściwy 

Związek Piłki Nożnej. 

3. Każda zawodniczka w trakcie rozgrywania turnieju musi posiadać jeden z dokumentów tożsamości: 

ważną legitymację szkolną  ze zdjęciem, dowód osobisty lub paszport .  

4. Każda drużyna biorąca udział w Wojewódzkich Mistrzostwach Orliczek może zgłosić do w/w 

rozgrywek zawodniczki grające w ligach chłopięcych – za zgodą macierzystego klubu. 

 

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

licencji trenerskiej (posiadać również podczas rozgrywanego turnieju). 

 

7. Przed rozpoczęciem zawodów, trenerzy zespołów zobowiązani są do przedstawienia listy zawodniczek 

biorących udział w danym turnieju oraz oświadczenia, iż każda z zawodniczek uczestniczących w danym 

turnieju posiada aktualne badania lekarskie 
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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.  

 

9. Drużyna, która w czasie trwania WMO 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 200 PLN. Kwota powinna 

zostać wpłacona na konto Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.  

 

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

rozgrywek. O zaistniałym zdarzeniu zostanie poinformowana Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN. 

§ 5 

Wojewódzkie Mistrzostwa Orliczek finansowane są ze środków własnych lub środków 

samorządowych właściwego województwa. 

 

§ 6 

 

W sezonie 2020/2021 nie będzie prowadzona tabela dla w/w rozgrywek. 

 

§ 7 

Przepisy gry: 

1. Zespół może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę zawodniczek, ale w meczach na poszczególnych 

etapach może występować maksymalnie 14.  

2. Mecze odbywają się na boiskach typu „orlik” lub boiskach trawiastych o wymiarach: 50-60 x26-30m 

według przepisów gry w piłkę nożną (w 7 osobowych składach). 

3. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4. 

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

5. Wskazane są ochraniacze piłkarskie. 

6. Czas gry: 2 x 15 minut, bramki 5x2m, rzut karny wykonywany z odległości 9m. 

Nie obowiązuje przepis o spalonym. 

7. Dozwolona jest dowolna ilość zmian zawodniczek - tzw. zmiany powrotne w strefie technicznej boiska. 

8. Obowiązują kary wychowawcze (2, 3 oraz 5 minutowe wykluczenia z gry) 

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

10. Lubelski ZPN zabezpiecza opiekę medyczną na każdym turnieju. 

11. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po 

rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę po ostatniej 

rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich kolejek, które nie odbyły się 

w terminach wcześniejszych, uznaje się za nierozegrane bez przyznawania punktów.  

12. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po 

rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów będą anulowane, 

a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona.  

 

W przypadkach, o których mowa w pkt 11 i 12  klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie przysługują 

jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej z tytułu poniesionych 

wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych rozgrywkach. 

 

§ 8 

 

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

Kobiecego Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.        

§ 9 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego oraz Wydział Gier 

Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 18 sierpnia 2020  roku. 

 
                                                                          Przewodniczący 

             Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego LZPN 

                    /-/  Przemysław Makowski 


