
REGULAMIN ROZGRYWEK
EXTRALIGI ORLICZEK  U-11

W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2022/2023

§ 1

Rozgrywki Extraligi Orliczek U-11 przeprowadza się na podstawie niniejszego regulaminu i

terminarza rozgrywek 

§ 2

1. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2012-

2014.

2. Każda  zawodniczka  musi  posiadać  jeden  z  dokumentów  tożsamości:  ważną

legitymację szkolną ze zdjęciem, dowód osobisty lub paszport.  Nie uwzględnia się

skanów dokumentów (np.  na tablecie  czy telefonie  komórkowym),  ani  kserokopii,

nawet poświadczonych za zgodność z oryginałem.

3. Zobowiązuje się kluby do ścisłego przestrzegania postanowień PZPN w przedmiocie

badań  lekarskich.  Zawodniczka  nieposiadająca  aktualnego  badania  lekarskiego  nie

może uczestniczyć w zawodach.

4. Zawodniczki uczestniczące w rozgrywkach Extraligi Orliczek U-11, są zobowiązane

do uzyskania  orzeczenia  lekarskiego  o stanie  zdrowia  umożliwiającym bezpieczny

udział  we  współzawodnictwie  sportowym.  Orzeczenie  lekarskie  jest  ważne  przez

okres dwunastu miesięcy od daty wydania, z uwzględnieniem zasad, o których mowa

w § 23-24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie

organizacji  rozgrywek  w  piłkę  nożną.  Fakt  złożenia  w  klubie  przez  zawodników

orzeczeń  lekarskich,  potwierdza  przed  każdymi  zawodami  trener  lub  kierownik

drużyny.

5. Rozgrywki  Extraligi  Orliczek  U-11  prowadzone  będą  w  systemie  Extranet.  Za

pośrednictwem  niniejszego  systemu  prowadzone  będą:  terminarz,  wyniki  i  tabele

zawodów, rejestracja zawodniczek, wypełnianie sprawozdań sędziowskich i ewidencja

kar. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach winny być potwierdzone do klubu w

systemie Extranet przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnione

do gry  przez MZPN. Każdy klub będzie odpowiedzialny za prawidłowość danych

personalnych i sportowych zgłaszanych zawodniczek.



6. Do wniosku o potwierdzenie i uprawnienie zawodniczek o statusie amatorek, winna

być dołączona deklaracja gry amatora.

7. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do zapewnienia przedstawicielowi klubu

przeciwnika,  w  dniu  i  miejscu  rozgrywania  zawodów,  dostępu  do  komputera  i

drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet,

8. Na 60 minut  przed  rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn  zobowiązani  są  do

wręczenia  sędziemu  wydruku  sprawozdania  sędziego,  zawierającego  skład

zawodniczek, wypełnionego w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez

kapitana  i  kierownika  zespołu,  którzy  przez  złożenie  podpisów  potwierdzają

prawidłowość  danych  ujętych  w  sprawozdaniu.  Na  sprawozdaniu  z  zawodów

organizator  zawodów  dokonuje  wpisu  osoby  odpowiedzialnej  za  bezpieczeństwo

sędziego  dokonuje  na  1.  stronie  sprawozdania  –  na  dole  po  lewej  stronie.

Niedokonanie  takiego wpisu skutkować będzie  odmową prowadzenia  meczu przez

sędziego. Wyznaczona osoba powinna zostać przedstawiona sędziemu najpóźniej na

15 minut  przez rozpoczęciem zawodów i czuwać nad jego bezpieczeństwem przez

cały czas ich trwania aż do chwili  opuszczenia przez sędziego obiektu,  na którym

odbywają się zawody.

9. Do  wzięcia  udziału  w  zawodach  uprawnione  są  jedynie  zawodniczki  wpisane  do

protokołu z zawodów.

10. W przypadku,  gdy sędzia  ma wątpliwości,  co do tożsamości  zawodniczki  biorącej

udział w zawodach, zawodniczka jest zobowiązana na żądanie sędziego, przedstawić

ważny dokument tożsamości  z  fotografią  (dowód osobisty,  paszport,  itp.).  Musi to

uczynić  przed  zawodami,  w  czasie  przerwy  lub  bezpośrednio  po  zakończeniu

zawodów.

11. Żądanie  sprawdzenia  tożsamości  zawodniczek  biorących  udział  w  zawodach,

przysługuje  wyłącznie  kapitanowi  drużyny,  do  momentu  zakończenia  zawodów.

Zgłoszenia  po  zakończeniu  zawodów,  nie  mogą  być  rozpatrywane  i  przyjmowane

przez sędziów.

12. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w

systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania.

13. Rozgrywki  przeprowadzone  będą  w  formie  turniejowej.  Każdy  z  klubów

uczestniczących w rozgrywkach zobowiązany jest do organizacji dwóch turniejów w

rundzie jesiennej i dwóch turniejów w rundzie wiosennej rozgrywek.



14. Koszty uczestnictwa w rozgrywkach w kwocie 600 złotych na każdą drużynę zostaną

pokryte przez MZPN.

§ 3

PRZEPISY GRY

1. POLE GRY

1. Nawierzchnia pola gry

a) Mecze  rozgrywane  mogą  być  na  boiskach  trawiastych  lub  ze  sztuczną

nawierzchnią ,również na boiskach typu „Orlik”.

b) Dopuszcza  się  rozgrywanie  w  halach  sportowych  lub  na  boiskach  pod

„balonem” (w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych).

c) Wymiary pola gry szer. 26 m, dł. 48-50 m..

2. Oznaczenia pola gry

a) Pole gry może być oznaczone liniami ciągłymi,  liniami przerywanymi bądź

przy użyciu płaskich „stożków”.

b) Wymiary bramek: szerokość 5 m, wysokość 2 m.

c) Dopuszczalne jest zastosowanie bramek tzw. teleskopowych.

2. PIŁKA

a) Mecze rozgrywa się piłkami w rozmiarze 4.

3. ZAWODNICY

1. Liczba zawodników

a) Drużyna biorąca udział w Turnieju składa się z: maksymalnie 18 zawodniczek

b) W meczu biorą udział  dwie drużyny,  a na boisku w składzie każdej z nich

jednocześnie gra nie więcej niż: 6 zawodników.

c) Minimalna liczba zawodników każdej drużyny na boisku, aby zawody mogły

być rozpoczęte i kontynuowane: 4 zawodników.

d) W  czasie  spotkania  obowiązują  zmiany  powrotne  dokonywane  na  własnej

połowie boiska przy linii środkowej boiska.

4. UBIÓR ZAWODNIKÓW

a) Zawodnicy muszą brać udział w meczach  w strojach mogących odróżnić ich

od drużyny przeciwnej

b) Zawodnicy  mogą  rozgrywać  spotkania  w  obuwiu  piłkarskim  (lanki,  turfy,

korkotrampki). Obowiązuje zakaz gry we wkrętach.



c) W przypadku rozgrywania meczów na halach sportowych obowiązuje obuwie

z płaską podeszwą.

5. SĘDZIA

a) W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi jeden sędzia.

6. CZAS TRWANIA ZAWODÓW

a) Czas trwania jednego meczu wynosi 2 x 10 minut.

b) Przerwa między częściami zawodów wynosi nie więcej niż 5 minut.

7. ROZPOCZĘCIE I WZNOWIENIE GRY

a) Z  rozpoczęcia  gry  z  punktu  środkowego  nie  można  bezpośrednio  zdobyć

bramki.

8. PIŁKA W GRZE I POZA GRĄ

a) Zgodnie z Przepisami Gry.

9. SPALONY

a) Nie obowiązuje.

10. GRA NIEDOZWOLONA I NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE

a) Stosuje się następujące kary dyscyplinarne:

▪ pierwsze czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (zespół gra w

komplecie),  a  w  miejsce  ukaranego  zawodnika  wchodzi  zawodnik  z  ławki

rezerwowych,

▪ drugie  czasowe  wykluczenie  zawodnika  z  gry  na  2  minuty  (zespół  gra  w

komplecie),  a  w  miejsce  ukaranego  zawodnika  wchodzi  zawodnik  z  ławki

rezerwowych,

▪ czerwona kartka – wykluczenie zawodnika z gry do końca danego spotkania

(zespół gra w komplecie).

▪ Oznacza  to,  że  zawodnik  winien  być  wykluczony  z  powodu  trzeciej

dwuminutowej kary.

▪ Za  naprawdę  poważne  przewinienia  (np.  poważny  rażący  faul,  gwałtowne

agresywne  zachowanie,  oplucie  przeciwnika/innej  osoby,  używanie

ordynarnego, obelżywego, obraźliwego języka/gestów) sędzia winien od razu

stosować karę wykluczenia (zespół gra w komplecie).

▪ Sędzia  zaczyna  mierzenie  czasu  trwania  kary  wychowawczej  od  momentu

wznowienia gry.

11. RZUTY WOLNE



a) Wszystkie rzuty wolne na własnej połowie są rzutami wolnymi pośrednimi.

b) Rzuty wolne na połowie przeciwnika są bezpośrednie lub pośrednie według

wskazania sędziego.

c) Zanim  piłka  zostanie  wprowadzona  do  gry,  wszyscy  przeciwnicy  muszą

znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów od piłki.

12. RZUT KARNY

a) Rzut karny wykonuje się z odległości: 9 metrów

b) Zawodnicy inni niż wykonawca rzutu muszą znajdować się w odległości co

najmniej 5 metrów od piłki.

13. WRZUT

a) Procedura:  Zawodnik  samodzielnie  wprowadza  piłkę  nogą.  Pierwsze

dotknięcie  piłki  stojącej  nieruchomo  na  linii  bądź  poza  boiskiem  to

wprowadzenie jej na boisko, następnie piłka jest w grze i ten sam zawodnik

może wykonać dowolne zagranie.

b) Współpartner wykonującego wrzut nie może zagrać piłki dopóki wykonujący

nie  dotknie  jej  po  raz  drugi.  W  takim  przypadku  wrzut  uznaje  się  za

nieprawidłowo  wykonany  i  nakazuje  jego  wykonanie  przez  drużynę

przeciwną.

c) Nie można zdobyć gola w pierwszym kontakcie z piłką.

d) Zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się co najmniej 3 metry od

piłki.  Od  momentu  pierwszego  zagrania  wprowadzającego  piłkę  na  boisko

przeciwnik może odebrać piłkę wykonującemu.

14. RZUT OD BRAMKI

a) Rzut  od  bramki  musi  być  wykonany z  nieruchomo  ustawionej  piłki,  nogą,

przez dowolnego zawodnika uprawnionej drużyny, poza pole karne.

b) Przeciwnicy  muszą  znajdować  się  poza  polem  karnym  aż  do  momentu

wprowadzenia piłki do gry.

c) Po  prawidłowo  wykonanym  rzucie  od  bramki  piłka  musi  zostać  dotknięta

przez innego zawodnika jeszcze na połowie drużyny wznawiającej grę – jeżeli

tak się nie stanie, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z

linii środkowej (chyba że jest szansa na zastosowanie korzyści).

15. RZUT ROŻNY

a) Zgodnie z Przepisami Gry.

16. INNE PRZEPISY GRY 



a) Zwolnienie piłki z rąk przez bramkarza po chwycie w trakcie gry następuje w

sposób  dowolny.  Piłka  będąca  w  grze,  wyrzucona  (wykopana)  przez

bramkarza,  musi  być  dotknięta  przez  innego  zawodnika  jeszcze  na  własnej

połowie pola gry. Jeżeli przeleci na drugą połowę, sędzia podyktuje rzut wolny

pośredni  dla  przeciwników  z  linii  środkowej  (chyba  że  jest  szansa  na

zastosowanie korzyści).

b) Trener drużyny może poruszać się wyłącznie w obrębie własnej połowy boiska

i przestrzeni pomiędzy boiskami.

17. W zakresie  nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje  się  zasady ogólne,

wynikające z aktualnie obowiązujących Przepisów Gry.

§ 4

Klub  posiadający  drużyny  w  kilku  klasach  rozgrywkowych  może  wystawić  swoje

zawodniczki do gry o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z następującymi zasadami:

a)  Jeżeli  zawodniczka,  brała  udział  w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w

wymiarze  nieprzekraczającym  połowy  czasu  gry,  może  uczestniczyć  w  spotkaniu

innej  drużyny  swego  klubu,  które  rozpoczyna  się  do  48  godzin  po  zakończeniu

pierwszego  meczu,  w  pełnym  wymiarze  czasu  gry  (przepis  ten  nie  dotyczy

zawodniczek występujących na pozycji bramkarki);

b) Udział  zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu

rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w

meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry;

c)  Jeżeli  zawodniczka  brała  udział  w spotkaniu  mistrzowskim lub  pucharowym w

wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu

innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu

(przepis ten nie dotyczy zawodniczek występujących na pozycji bramkarki).

§ 5

Obowiązek  ubezpieczenia  zawodniczek  od   następstw   nieszczęśliwych   wypadków

wynikłych   na  skutek  uprawiania  sportu  piłki  nożnej  spoczywa  na  klubie,  którego

zawodniczka jest członkiem zgodnie z odpowiednimi postanowieniami 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.



§ 6

Extraliga Orliczek U-11 ma charakter  szkoleniowy i  dlatego nie będzie wyłoniony Mistrz

Mazowsza  –  rozgrywki  bez  końcowej  klasyfikacji.  Po  zakończeniu  rozgrywek  wszystkie

uczestniczki otrzymają złote medale od MZPN.

§ 7

1. Zawody  Extraligi  Orliczek  U-11  rozgrywane  są  w  terminach  i  godzinach

wyznaczonych  przez  organ  prowadzący  rozgrywki  (MZPN)  i  podanych

zainteresowanym klubom w oficjalnym terminarzu.

2. O zmianie terminu gospodarz meczu jest zobowiązany powiadomić najpóźniej 14 dni

przed  meczem  organ  prowadzący  rozgrywki  po  uprzednim  uzyskaniu  zgody

przeciwnika za pośrednictwem systemu extranet.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek gospodarza zawodów, i po akceptacji za 

pośrednictwem systemu extranet przez drużynę gości, ZPN prowadzący rozgrywki 

danej grupy może ustalić termin rozegrania meczu na inny dzień tygodnia lub inny 

termin.

§ 8

1. Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Wydział  Sędziowski Mazowieckiego

ZPN

2. Sędzia  zawodów przed meczem musi  otrzymać  lub  dostać  do wglądu następujące

dokumenty:

a) weryfikację boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest

nieważna,  nie  obejmuje  danej  klasy  rozgrywkowej  lub  gospodarze  jej  nie

przedstawią, sędziemu nie wolno prowadzić meczu,

b) protokoły wypełnione w systemie extranet,

3. Sędzia  zawodów  ma  obowiązek  sprawdzenia  obecności  przedstawiciela  służby

zdrowia  na  zawodach  i  odnotowania  w  sprawozdaniu  z  zawodów  faktu  jego

obecności,  nieobecności lub złej  pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia,  nie

dokładał należytej staranności w niesieniu pomocy).

4. Sędziom  delegowanym  na  zawody,  kluby  wypłacają  ekwiwalent  na  zasadach

określonych w Regulaminie Rozgrywek MZPN na sezon 2022/2023 (§ 12 ust.13).

5. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, to przybyłym sędziom

przysługuje zwrot 50 % ekwiwalentu.



§ 9

Gospodarz  zawodów  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  podczas  całego  turnieju  opieki

medycznej  w  osobach:  lekarza,  pielęgniarki  lub  ratownika  medycznego  (posiadającego

uprawnienia  wynikające  z  Ustawy  o  ratownictwie  medycznym).  Obecność  swoją  na

zawodach przedstawiciel  opieki  medycznej  –  potwierdza  przed zawodami  własnoręcznym

czytelnym podpisem na załączniku do zawodów, który składa sędziemu zawodów.

§ 10

1. Za  wykroczenia  i  przewinienia  klubów,  ich  zawodników,  trenerów,  działaczy  i

kibiców  oraz  sędziów,  obserwatorów  i  delegatów  stosuje  się  kary  zawarte  w

Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN oraz niniejszym Regulaminie.

2. Karze  podlega  również  klub,  którego  kibice  (gospodarzy  lub  gości)  dopuścili  się

naruszenia porządku.

§ 11

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi MZPN

§ 12

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.


