
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

ROZGRYWEK REGIONALNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ DZIECI "ORLIK" 

 

1. CELE TURNIEJU. 

- Upowszechnianie czynnego wypoczynku dzieci. 

- Integracja społeczna oraz wyrównywanie szans poprzez sport. 

- Przeciwdziałanie agresji, patologiom i innym zagrożeniom cywilizacyjnym. 

- Promowanie wolontariatu w sporcie. 

- Wyszukiwanie dzieci uzdolnionych sportowo. 

- Wyłonienie najlepszych drużyn na szczeblu regionalnym 

 

2. ORGANIZATORZY. 

- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy 

- Gminne Zrzeszenie LZS w Świdnicy 

 

3. TERMIN I MIEJSCE. 

- JESIEŃ – WIOSNA 2017/18  na obiektach „Orlik” w Lutomii I Szczepanowie 

- soboty – godziny popołudniowe, od godz.15.00 (wg terminarza) 

 

4. UCZESTNICTWO 

- W turnieju uczestniczy  10 zespołów decyduje kolejność zgłoszeń 

- Zawodnicy urodzeni w latach 2005 i młodsi, dziewczęta rocznik 2004 i młodszy 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA 

- System gier – każdy z każdym w dwóch rundach (mecz/rewanż) jesień/wiosna 

- Czas gry: 2 x 20 minut + 5 minuty przerwy - Obuwie: wg wymogów gospodarza obiektu 

Orlik 

- Obowiązkowo każdy zawodnik musi posiadać stroje piłkarskie z numerami, getry i 

ochraniacze 

- Ilość zawodników w grze: 6 (bramkarz + 5 w polu) 

- zespół może liczyć 12 zawodników - zmiany systemem hokejowym 

6. FINANSE 

- Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy 

- Koszty uczestnictwa ponoszą jednostki delegujące 

- opłata za Sędziów 20 zł od drużyny w każdym meczu 

- walkower 100 zł 

 



7. NAGRODY 

- Organizatorzy zapewniają najlepszym drużynom nagrody honorowe.                

- Dwie najlepsze drużyny po zakończeniu rozgrywek wezmą udział w zawodach wyższego szczebla – 

Puchar Lata.  

 

8. SPRAWY INNE 

a) lista zawodników (opieczętowana pieczęcią jednostki zgłaszającej) wg wzoru: 

Lp. Nazwisko i imię Dokładna data urodzenia Adres zamieszkania 

b) aktualne badania lekarskie 

c) zawodnicy muszą posiadać ważne dokumenty tożsamości (legitymacje szkolne, dowody osobiste 

lub paszporty, legitymacje LZS itp.). 

d) ubezpieczenie od NW                               

e) ostateczna interpretacja należy do organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKÓŁ MECZOWY - LISTA ZAWODNIKÓW 

 

.......................................................................................................................... 
(Nazwa drużyny) 

Biorących udział w meczu 

 REGIONALNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ ORLIK 
 

............................................................................. 
(Miejsce i data rozgrywanego meczu) 

 
 

Sędzia: ....................................................................            

 

 

 

 

Oświadczam, że wyżej wymienieni zawodnicy spełniają wymogi regulaminowe.  

 

KIEROWNIK DRUŻYNY:...............................................................................                  .......... .................... 

 

                                                           (Imię Nazwisko).                                                                   (podpis) 

 

UWAGI SĘDZIÓW PO MECZU: 

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... ......................................................

.....................................................................................................................................................................................  

 

 

PODPIS SĘDZIEGO (1) ................................................................... 

 

 

Nr. 

Zaw. 
Imię Nazwisko Podpis zaw. UWAGI 

Strzelone bramki, faule, kary 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  


