
Regulamin Rozgrywek na sezon 2020/2021 prowadzonych przez PPN Chrzanów 

                   w kategoriach młodzieżowych  Orliki ,Żaki i Skrzat                     

I. Formuła rozgrywek: 

1.W sezonie rozgrywkowym „ Jesień 2020” drużyny zgłoszone do rozgrywek w kategorii Orlik         
( U-11/ U-10) zostaną podzielone na 3 grupy ,  Żak (U-9/U-8) podzielone na  2 grupa ,                   
oraz Skrzaty (U-7/U6)  - jedna grupa. 

2. Każda ze zgłoszonych drużyn rozegra zawody systemem meczowym –jedna runda 

3. Rozgrywki prowadzone są na boiskach trawiastych lub na boiskach typu ORLIK 

4. PPN Chrzanów zastrzega sobie prawo do zmiany przydziału drużyny do grupy . 

II. Uczestnicy: 

1. W rozgrywkach w kategorii Orlik U-11/U-10  mogą  brać udział zawodnicy urodzeni  w roku: 

2010/2011 – rocznik podstawowy , oraz rocznik młodszy 2012/2013 – w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach niemożności dokonania dodatkowych badań lekarskich  

zezwalających na udział zawodnika gry w starszych klasach rozgrywkowych dopuszcza się   

oświadczenie pisemne zgody rodziców lub opiekunów prawnych.  (wzór oświadczenia w 

załączeniu)                                                                                                       

2. W rozgrywkach Orlików dopuszcza się udział 3 zawodniczki z rocznika 2008 i młodsze. 

W rozgrywkach Orlików dopuszcza się możliwość udziału zespołu dziewcząt , maksymalny 

wiek zawodniczek uprawnionych do rozgrywek ustala się na rocznik 2008 i 2009. 

Czas trwania zawodów 2x30 min –przerwa 15 min 

3. W rozgrywkach w kategorii Żak U-9/U8  mogą brać udział zawodnicy urodzeni w roku:                                                

2012/2013 – rocznik podstawowy , oraz rocznik młodszy 2014  – w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach niemożności dokonania dodatkowych badań lekarskich  

zezwalających na udział zawodnika gry w starszych klasach rozgrywkowych dopuszcza się   

oświadczenie pisemne zgody rodziców lub opiekunów prawnych.  (wzór oświadczenia w 

załączeniu)                                                                                                       

W rozgrywkach  dopuszcza się udział 3 zawodniczki z rocznika 2010 i młodsze. 

W rozgrywkach  dopuszcza się możliwość udziału zespołu dziewcząt , maksymalny wiek 

zawodniczek uprawnionych do rozgrywek ustala się na rocznik 2010. 

Czas trwania zawodów 3x20 min –przerwa 10 min 

4. W rozgrywkach w kategorii Skrzat  U-7/U-6 mogą brać udział zawodnicy urodzeni  w roku: 

2014/2015 

III. Przepisy gry : 

5. Obowiązuje Regulamin Młodzieżowych  Rozgrywek Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na 

sezon 2020/2021 

6. Obowiązuje „Unifikacja – Główne  Przepisy w Poszczególnych Kategoriach Wiekowych”           

– plik w załączeniu. 



7. W przypadku różnicy trzech bramek drużyna przegrywająca może wprowadzić dodatkowego 

zawodnika do gry ( po uzgodnieniu przed meczem  pomiędzy trenerami ) 

8. W rozgrywkach mogą brać  udział tylko zawodnicy  uprawnieni w systemie Extranet                 
( deklaracja gry amatora + RODO  oraz oświadczenie rodziców na grę w starszych klasach 
rozgrywkowych) . 

9. Obowiązują ważne badania lekarskie                                                                                                   

10. Kluby, które posiadają drużyny w dwóch lub więcej grupach tej samej kategorii wiekowej, 
mają obowiązek uprawnienia zawodników do danej drużyny, bez możliwości uprawnienia do 
innej drużyny klubu występującego w tej samej kategorii rozgrywkowej w trakcie rundy. 

IV. Organizacja turnieju: 

11. Mecze Orlików , Żaków, Skrzatów sędziują przedstawiciele gospodarzy , którzy zobowiązani 

są do przesłania składów drużyn w ciągu 48 godzin po zakończeniu meczu na adres : 

ppnchrzanow@wp.pl    

12. Klub przed każdą rundą rozgrywek lub najpóźniej na 7 dni przed danym meczem może 

zwrócić się z prośbą do Komisji Sędziów PPN Chrzanów o wyznaczenie sędziego na zawody 

Koszty dodatkowej obsługi sędziowskiej ponosi klub wnioskujący (gospodarz)                            

wg. Taryfikatora. 

13. Klub – gospodarz meczu ma obowiązek wyznaczyć miejsce i dokładny termin rozgrywania 

zawodów, minimum 2 tygodnie wcześniej. 

14. Klub – gospodarz meczu  ma obowiązek zapewnić boisko oraz piłki zgodne z unifikacją PZPN, 

a także oznaczniki na ewentualność potrzeby użycia. 

15. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach przysługuje 

trenerowi lub kierownikowi drużyny do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po 

zakończeniu turnieju nie mogą być rozpatrywane. 

 

    V. Obowiązki klubów 

 

16.  Trener każdej drużyny biorącej udział w rozgrywkach  Orlików, Żaków i Skrzatów 

zobligowany jest do posiadania następujących dokumentów podczas zawodów: 

– listę zawodników uprawnionych do gry w prowadzonej drużynie w danych rozgrywkach 

(lista z systemu extranet) 

 – legitymacje szkolne lub inne dokumenty ze zdjęciem stwierdzające tożsamość zawodników 

 – licencję trenerską 

 - Trener każdej drużyny biorącej udział w turnieju zobligowany jest do podpisania   

    sprawozdania po turnieju. 

- W przypadku rozgrywek kategorii  Orlików , Żaków  i Skrzatów wymagany jest udział w  

   każdym meczu .  

Niestawienie się na zawody(nieusprawiedliwione)  spowoduje wyciągnięcie sankcji 

dyscyplinarnych przez Komisję Dyscypliny PPN Chrzanów. 

 

mailto:ppnchrzanow@wp.pl


VI. Inne 

 

17. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. 

18. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej. 

19.  Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Gier /Komisja 

Dyscypliny PPN Chrzanów 

20.  W sprawach dotyczących przepisów gry, a nie ujętych regulaminem, obowiązują przepisy 

PZPN i MZPN  

 

 

 

 

Komisja Gier PPN Chrzanów 

                                                                                                                                 

 


