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R E G U L A M I N 

 Turnieju „Mała Piłkarska Kadra Czeka” 

I. C E L 

 Upowszechnianie sportu poprzez popularyzację piłki nożnej wśród dzieci  w 

środowisku wiejskim. 

 Przegląd i wstępna selekcja uzdolnionych ruchowo dzieci  do uprawiania piłki 

nożnej oraz dalszego szkolenia w  sekcjach  klubowych. 
 
II. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 

 Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie 

 Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie 

 Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 

 Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu 

 Powiatowe Zrzeszenia LZS 

 Starostwa Powiatowe 

 Ludowe Kluby Sportowe 

 

III. UCZESTNICTWO    

1. W turnieju biorą drużyny  będące członkami  Z  LZS w kategorii: 

 chłopców: urodzonych  w 2005r. i młodsi – drużyna liczy do 10 zawodników,  

 dziewcząt: urodzonych  w 2005r. i młodsze – drużyna liczy do 10 

zawodniczek   

zarejestrowanych w Okręgowym lub Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej (w 

przypadku braku karty zgłoszeń zawodnika/czki - zaświadczenie ze związku 

stwierdzające, że zawodnik/czka nie jest zarejestrowany/a w żadnym klubie). 

 Lista imienna może liczyć maksymalnie 10 zawodników/czek i 2 osoby towarzyszące, w tym 

trener  i powinna być potwierdzona przez zgłaszającą jednostkę organizacyjną. Skład 

osobowy drużyn nie może być  zmieniony do rozgrywek ogólnopolskich (finał centralny). 
 

2. Zawodnicy/czki  są zobowiązani/e  posiadać:      

  aktualne legitymacje szkolne, 

  legitymacje LZS z opłaconymi składkami, 

  aktualne badania lekarskie, 

  karty zgłoszenia lub zaświadczenia, 

 

IV.REGULAMIN ROZGRYWEK  

 

1.   W rozgrywkach obowiązują przepisy i postanowienia wydane przez PZPN. Każde 

województwo otrzyma przepisy gry w turnieju i jest zobowiązane przekazać przepisy 

do każdej zgłoszonej drużyny w swoim województwie. 

2.   Czas gry – 2 x 10 minut. Na pozostałych szczeblach rozgrywek system  rozgrywek 

ustala bezpośredni organizator w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. 

3.    W przypadku gry nieuprawnionego zawodnika drużyna otrzymuje karę walkowera 

oraz może być wycofana z dalszych rozgrywek turnieju. 

4.    Punktacja: 

a/ za zwycięstwo   - 3 punkty 

b/ za remis   - 1 punkt 

      c/ za przegraną   - 0 punktów 
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O zajętych miejscach decydują  w kolejności: 

a/ większa liczba zdobytych punktów z całości rozgrywek 

    w przypadku równej ilości punktów przez: 

 dwa zespoły - bezpośrednie spotkanie 

 trzy i więcej  -    mała tabela (wyniki spotkań bezpośrednich). 

b/ większa różnica  bramek z całości 

c/ większa ilość zdobytych bramek 

d/ mniejsza ilość straconych bramek. 

 

Turniej rozgrywany jest na boiskach Orlika. 

1. W turnieju gra siedmiu zawodników (w tym bramkarz).  

2. Przed turniejem Finału Centralnego weryfikację przeprowadza Komisja  

Weryfikacyjna powołana przez Krajowe Zrzeszenie LZS. Weryfikacja odbędzie się 

na odprawie technicznej w pierwszym dniu turnieju.  

3. Finał odbywa się zgodnie z regulaminem ogólnopolskim. 

4. Na turniej drużyny przyjeżdżają w składzie  12 osobowym:  

10 zawodników, trener i kierownik drużyny lub opiekun. Drużyny  przywożą ze 

sobą 2 jednolite komplety  strojów sportowych, każdy o różnych kolorach.   

 

V. SYSTEM ROZGRYWEK  W KATEGORII  DZIEWCZĄT 
 

Etap I turnieje o mistrzostwo gmin /zawody szkolne, międzyszkolne, środowiskowe/ 

system dowolny do 31.03.2018r 

 

Etap II zawody eliminacyjne o mistrzostwo powiatu - system dowolny do 14.04.2018r 

 

Etap III  finał wojewódzki – 16.05.2018r godz.10:00 -  Koźmin Wlkp.  –  Stadion 

GOS ul. Floriańska 21 

 

Etap IV Finał centralny z udziałem  16 mistrzów   wojewódzkich  zostanie 

przeprowadzony w dniach lipiec 2018r. 

 

 

 VI. SYSTEM ROZGRYWEK  W  KATEGORII  CHŁOPCÓW  
 

Etap I turnieje o mistrzostwo gmin /zawody szkolne, międzyszkolne, środowiskowe/ 

system dowolny do 31.03.2018r 

 

Etap II zawody eliminacyjne o mistrzostwo powiatu - system dowolny do 14.04.2018r 

 

Etap III 11.05.2018 r - zawody eliminacyjne o mistrzostwo rejonu. 

                       W nieprzekraczalnym terminie do 23.04.2018r. na adres biuro@lzs-wlkp.pl 

należy dokonać zgłoszeń udziału drużyn. Na podstawie  ilości zgłoszonych 

drużyn, terytorialnie zostaną ustalone składy dwóch grup eliminacyjnych, 

z których do finału awansują cztery najlepsze drużyny (ilość grup może 

ulec zmianie tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia bardzo dużej liczby 

drużyn). 
Drużyny, które zadeklarują swój udział w zawodach, a nie stawią się na nich, 

zostaną obciążone kosztami organizacyjnymi, natomiast drużyny, które nie 

zgłoszą się w danym terminie zostaną nie zostaną dopuszczone do startu w 

turnieju.  
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Etap IV  Finał wojewódzki – 21.05.2018r godz.10:00 Stadion sportowy w 

Ostrzeszowie ul. Kąpielowa 5 z udziałem 8 drużyn 

 

Etap V Finał centralny z udziałem  16 mistrzów   wojewódzkich  zostanie 

przeprowadzony w  lipcu 2018r.  

 

VII. ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenie pisemne drużyn reprezentujących powiaty w eliminacjach rejonowych 

przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia  23.04.2018 pod adresem: 

WZ LZS biuro@lzs-wlkp.pl tel.61 876 00 20 

Organizator zapewnia wyżywienie tylko zgłoszonym drużynom na zawodach finałowych. 

W zgłoszeniu należy podać nazwę powiatu i drużyny, adres do korespondencji z numerem 

telefonu kierownika ekipy.  

 

VIII. ZASADY  FINANSOWANIA : 

Koszty diet przyjazdów na zawody wszystkich etapów pokrywają zainteresowane drużyny 

Koszty organizacji I etapu –zainteresowane gminy 

Koszty organizacji imprez powiatowych /II etapu/ - zainteresowane powiaty 

Koszty organizacji imprez  rejonowych  i  Finału Wojewódzkiego oraz nagród zabezpiecza 

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS 

 

IX. NAGRODY : 

I – III miejsca medale i puchary  

 

UWAGI KOŃCOWE : 

 Za aktualne badania lekarskie odpowiedzialni są kierownicy drużyn. 

 W rozgrywkach międzywojewódzkich lub centralnych turnieju Województwo 

Wielkopolskie będzie miała prawo reprezentować najlepsza drużyna zrzeszona w LZS. 

 Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga  komisja 

odwoławcza. 

Uczestnicy imprezy, członkowie LZS objęci są ubezpieczeniem zbiorowym zawartym przez 

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu. 

         

 

 

ORGANIZATORZY 
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