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NAZWA kategorii

bramkę można zdobyć z polowy przeciwnika - odległość muru 5 

m

ORLIK: 25 min (po uzgodnieniu między drużynami można wydłużyć czas gry o 5 min)

ŻAK: 20 min (po uzgodnieniu między drużynami można wydłużyć czas gry o 5 min)

Czas gry- turnieje

w roli sędziego prowadzącego zawody może wystąpić szkoleniowiec/szkoleniowcy, formułę turnieju ustala organizator ze szkoleniowcami drużyn

obowiązkowe karta zdrowia

obowiązkowe

2 min,2 min, wykluczenie(zawodnik kończy grę zespół gra w 

komplecie

do polowy  boiska

obowiązkowe obowiązkowe

nie można zdobyć bezposrednio bramki

obowiązkowe karty zdrowia  -dopuszcza się listę zbiorowa 

z podpisem uprawnionego lekarza

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOZNEJ - ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE W SEZONIE 2021/2022

Kategorie wiekowe, skrocóne przepisy gry i warunki udziału w zawodach na terenie LZPN

krótki krótki krótki

KATEGORIA 

wprowadzenie nogą-nie można zdobyć bramki 

bezposrednio, przeciwnik 3m

Rzut od bramki lub wprowadzenie przez bramkarza, 

przeciwnik poza polem karnym

 nr 4

Rzut od bramki lub wprowadzenie przez bramkarza, 

przeciwnik poza polem karnym

miękkie -  lanki ,turfy,halówki, -zgodnie z zaleceniami gospodarzy obiektów Orlik

9m

15x9 m

nie można zdobyć bezposrednio bramki

ORLIK MŁODSZY 

3x1,55m

obowiązkowe karta zdrowia

ŻAK 

nie można zdobyć bezposrednio bramki

2 min,2 min, wykluczenie(zawodnik kończy grę zespół 

gra w komplecie)

do polowy  boiska do polowy  boiska

wymiana zawodnika ukaranego na 2 minuty (zespół gra w 

komplecie)

wprowadzenie nogą-nie można zdobyć bramki 

bezposrednio, przeciwnik 3m

5x2m

 nr 4

9 m

F 1 / U 9  r. 2013    F2 / U 8 r. 2014E 1 / U 11  r. 2011 E 2 / U 10  r. 2012

 56/60 m x 28/30m,wzdłuż lub wszerz boiska,najkorzystniej  ORLIK - boisko do gry 56m x 26m,pole karne -15m w bok od słupków oraz 9m do środka boiska.   W kategorii  Żak  do 40-

46 x 26-30m od pola karnego.

na terenie:  LZPN -  LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

ORLIK STARSZY

5 (4+1), kadra meczowa 12, mogą grac dziewczęta 

15 x 9m 11x7m

7 m

 nr 4 lub nr 3 (ewentualnie piłka siatkowa)

5x2m

7 (6+1), zmiany powrotne - kadra meczowa 15,mogą grac 

dziewczęta 

7 (6+1), zmiany powrotne - kadra meczowa 15, mogą 

grac dziewczęta 

dopuszcza się stożki dopuszcza się stożki dopuszcza się stożki

bramkę można zdobyć z polowy przeciwnika - 

odległość muru 5 m

bramkę można zdobyć z polowy przeciwnika - odległość 

muru 5m

nie obowiazuje nie obowiazuje nie obowiazuje

Rzut od bramki lub wprowadzenie przez bramkarza, przeciwnik 

poza polem karnym

wprowadzenie nogą-nie można zdobyć bramki bezposrednio, 

przeciwnik 3m


