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REGULAMIN  
„TURNIEJU ORLIKA” 

O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA 
 

§ 1. ORGANIZATOR  

1. Organizatorem „TURNIEJU ORLIKA” jest Szkolny Związek Sportowy na zlecenie 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

2. „TURNIEJ ORLIKA” będzie organizowany odrębnie dla drużyn dziewcz ąt i chłopców , 
w dwóch kategoriach wiekowych: 
• 10 – 11 lat  (roczniki 1999 - 2000), 
• 12 – 13 lat  (roczniki 1997 - 1998). 

3. Turniej rozgrywany będzie w 4 fazach: 
 

 
4. Eliminacje gminne i wojewódzkie będą zorganizowane na kompleksach „Moje boisko-

Orlik 2012”. 

5. W fazie eliminacyjnej bezpośrednimi organizatorami lokalnych rozgrywek będą 
Animatorzy pracujący na boiskach ORLIK, które zgłoszą akces ich organizacji. 
Rozgrywki koordynują właściwe Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe. 

6. W eliminacjach wojewódzkich bezpośrednimi organizatorami rozgrywek, na zlecenie i 
we współpracy z Wojewódzkimi SZS będą Animatorzy na wybranych boiskach ORLIK. 
Podstawowym kryterium wyboru boisk/miejscowości w eliminacjach wojewódzkich 
będzie jak najmniejsza odległość pomiędzy uczestniczącymi w rozgrywkach zespołami. 

7. W finałach wojewódzkich bezpośrednimi organizatorami rozgrywek będą Zarząd 
Główny SZS i Wojewódzkie SZS.  

8. Organizatorem finału ogólnopolskiego będzie ZG SZS. 
 

§ 2. ORGANIZACJA TURNIEJU NA ORLIKACH  

1. Informacje o Turnieju i zaproszenia do współpracy/współorganizacji turnieju zostaną 
wysłane do samorządów, na których terenie znajdują się boiska ORLIK, a za ich 
pośrednictwem do pracujących na tych kompleksach Animatorów  zajęć sportowych 
dla dzieci i młodzieży. 

2. Udział ORLIKÓW w organizacji turnieju polegać będzie na przeprowadzeniu na swoim 
terenie lokalnych turniejów w eliminacjach gminnych w celu wyłonienia najlepszej 
drużyny, która będzie reprezentowała daną gminę/miejscowość i ORLIKA w dalszych 
rozgrywkach. 

•••• eliminacje gminne…………………………………..  10.09. – 20.09.2010 r. 
•••• eliminacje wojewódzkie……………………………  21.09. – 01.10.2010 r. 
•••• finały wojewódzkie………………………………….  05.10. – 17.10.2010 r. 
•••• finał ogólnopolski…………………………………...  20.10. – 23.10.2010 r. 
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3. Udział ORLIKÓW w organizacji turnieju jest dobrowolny. 

4. Zadaniem Animatorów – organizatorów gminnych turniejów eliminacyjnych na 
ORLIKACH jest: 

 -  rozpropagowanie turnieju wśród uczniów  w gminie, 
- rejestracja drużyn zgłaszających chęć udziału w turnieju, weryfikacja zgłoszeń 
   zgodnie z niniejszym regulaminem, 

 - zaplanowanie i przeprowadzenie rozgrywek na swoim ORLIKU, w tym ustalenie 
              kalendarza oraz systemu rozgrywek (w zależności od liczby startujących drużyn), 
 - przygotowanie atrakcyjnego scenariusza turnieju (np. zaproszenie rodziców dzieci 
              grających w turnieju, organizacja festynu sportowego dla lokalnej społeczności itp.), 

 -  przygotowanie protokołu końcowego z turnieju i przekazanie go do Wojewódzkiego 
     Koordynatora SZS w ustalonym terminie tj. do końca następnego dnia po 
     zakończeniu turnieju (wzór protokołu końcowego z eliminacji gminnych do pobrania 
     ze strony internetowej turnieju: www.szs.pl  ). Załącznik nr 2 
      

5. Gminne turnieje eliminacyjne należy przeprowadzić w terminie 10.09 – 20.09.2010r. 
Animatorzy samodzielnie ustalają terminarz rozgrywek. 

6. Organizatorzy turnieju  przewidują dofinansowanie kosztów lokalnych turniejów według 
zasad określonych w Informatorze dla animatorów/organizatorów turniejów dostępnym  
na stronie internetowej www.szs.pl 

 
7. Zgłoszenie ORLIKA do udziału w turnieju następuje poprzez przesłanie faksem lub 

drogą elektroniczną do BIURA ORGANIZACYJNEGO wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego. 

 W zgłoszeniu należy podać dokładne dane ORLIKA, tj. dane kontaktowe Animatora 
oraz planowaną liczbę drużyn, które wezmą udział w rozgrywkach. Wzór formularza 
znajduje się w pakiecie na stronie internetowej  www.szs.pl (plik do pobrania). 
Załącznik nr 1  

8. Zgłoszenia ORLIKA do organizacji turniejów eliminacyjnych może dokonać tylko 
Animator zatrudniony na danym kompleksie boisk lub osoba upoważniona przez 
podmiot zarządzający tym obiektem. 

9. Na jednym ORLIKU można zgłosić i przeprowadzić w każdej kategorii wiekowej tylko 
jeden turniej eliminacyjny dziewcząt i jeden turniej eliminacyjny chłopców.  

BIURO ORGANIZACYJNE : 

Koordynacja w skali kraju: 

Zarząd Główny Szkolnego Zwi ązku Sportowego 
ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa 

   telefon/fax: 22 621-85-93 
telefon/fax: 22 621-85-30 
telefon/fax: 22 848-91-17 

Arkadiusz B ęcek, Beata Krawczuk, Dariusz Abramuk, Marcin Czajko  

Dane kontaktowe do koordynatorów Wojewódzkich SZS  dostępne na stronie internetowej 
turnieju www.turniejorlika.pl , na stronie ZG SZS www.szs.pl  i Wojewódzkich SZS. 
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§ 3. UCZESTNICTWO  DRUŻYN  W TURNIEJU 

1. Turniej organizowany jest dla zawodniczek i zawodników: 
- urodzonych w 1997 – 1998 dziewczęta (A), 
- urodzonych w 1997 – 1998 chłopcy (B), 
- urodzonych w 1999 – 2000 dziewczęta (C), 
- urodzonych w 1999 – 2000 chłopcy (D), 

   A/ DZIEWCZĄT    B/ CHŁOPCÓW    

    C/ DZIEWCZĄT    D/ CHŁOPCÓW 

2. W turnieju mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące szkoły, Uczniowskie Kluby 
Sportowe, tzw. „dzikie drużyny” (zorganizowane, z dorosłym opiekunem, spełniające kryteria 
wiekowe) oraz drużyny reprezentujące zgłoszony obiekt ORLIK (np. wyłonione spośród 
dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych na danym obiekcie, spełniające kryteria 
wiekowe). 
 
Drużyny i zawodnicy zgłoszeni do udziału w turnieju mogą wziąć udział w rozgrywkach tylko 
na jednym ORLIKU (w jednym turnieju gminnym). 
Zgłoszony zawodnik/zawodniczka może uczestniczyć w rozgrywkach tylko w jednej drużynie. 
W turnieju nie mog ą brać udziału dru żyny reprezentuj ące piłkarskie kluby sportowe. 
W jednej dru żynie mo że grać maksymalnie 3 zawodników, którzy graj ą w klubach 
piłkarskich.  
 
3. Zgłoszenie drużyny do udziału w turnieju następuje poprzez złożenie formularza 
zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez podmiot zgłaszający drużynę np. szkołę 
lub UKS w przypadku drużyn szkolnych czy UKS lub w przypadku „dzikich drużyn” przez 
Opiekuna drużyny. 

4. Drużyny przekazują swoje zgłoszenia do Animatora organizującego gminne rozgrywki 
eliminacyjne na boisku ORLIK w ich miejscowości lub w ich gminie. W miejscowościach, w  
których jest większa liczba ORLIKÓW organizujących turnieje eliminacyjne drużyny 
przesyłają swoje zgłoszenia do  najbliższego im terytorialnie ORLIKA. Zgłoszenia dru żyn 
będą przyjmowane do 06.09.2010, Animatorzy organizuj ący lokalne eliminacje gminne 
samodzielnie ustalaj ą liczb ę dru żyn w ich turniejach, bior ąc pod uwag ę zgłoszenia 
dru żyn oraz mo żliwo ści organizacyjne. 
 
5. Drużyny z miejscowości (gmin), w których nie ma boisk ORLIK mogą zgłosić udział w 
turniejach prowadzonych na najbliższym im terytorialnie  ORLIKU. 

6. W całym turnieju drużyny grają w składach sześcioosobowych: pięciu graczy w polu + 
bramkarz.  
Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników/czek.  
Każdy biorący udział w turnieju zawodnik musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną 
lub,  w wyjątkowych przypadkach, inny dokument potwierdzający tożsamość zawodnika (ze 
zdjęciem) i datę urodzenia. Podczas całego turnieju (na wszystkich szczeblach rozgrywek) 
maksymalnie dwóch zawodników może posiadać inne, niż legitymacja szkolna, dokumenty 
potwierdzające tożsamość uczniów – reprezentantów danej drużyny. 
 
7. W trakcie całego turnieju zawodnik może reprezentować wyłącznie jeden zespół. W 
przypadku zmiany przez zawodnika zespołu w trakcie jednej z edycji rozgrywek następuje 
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automatyczne wykluczenie z rozgrywek zawodnika i zespołu, w którym zawodnik po raz 
drugi wystąpił lub został wpisany na listę.  
 
8. Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania ważnych badań 
lekarskich lub listy imiennej uczniów sporządzonej i potwierdzonej przez dyrektora szkoły lub 
lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną lub  pisemną zgodę Rodziców/Opiekunów 
uprawniającą do uczestnictwa w zawodach sportowych oraz aktualnego ubezpieczenia.  
Ponadto zawodnicy mogą przystąpić do rozgrywek tylko po podpisaniu zgody na 
wykorzystanie wizerunków dzieci (zdjęcia, filmy) do celów promocyjnych. Podpisane 
dokumenty winien posiadać Trener/Opiekun drużyny. Pełną odpowiedzialność za posiadanie 
powyższych dokumentów podczas turnieju ponosi Opiekun drużyny.  
 
9. Każda drużyna musi mieć jednego Opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas 
całego turnieju. Opiekun na każdy mini turniej musi posiadać, Listę Startową zawodników 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu. Opiekun zobowiązany jest do 
zebrania legitymacji swoich zawodników i przedstawienia ich Organizatorom, łącznie z 
weryfikacją bezpośrednią (legitymacja – zawodnik). 

10. W trakcie  zawodów w stroje sportowe mogą być przebrani tylko i wyłącznie zawodnicy,  
którzy znajdują się na Liście Startowej.  

11. Weryfikacja zawodników musi odbywać się przed meczem. 

 

§ 4. SYSTEM ROZGRYWEK (jednakowy dla dziewcząt i chłopców) 

I. ELIMINACJE GMINNE:   10 - 20 września 2010 r. 

1. Eliminacje gminne będą rozgrywane na boiskach ORLIK, które zgłoszą wcześniej akces 
uczestnictwa w turnieju. W zależności od liczby drużyn, które przystąpią do rozgrywek na 
danym ORLIKU, runda eliminacyjna składać się będzie z jednego lub dwóch etapów. 
Drużyny spotykać się będą na mini turniejach po 3 lub 4 drużyny i rozgrywać mecze „każdy z 
każdym”.  
Do następnej rundy rozgrywek awansuje najlepsza drużyna z całego turnieju eliminacyjnego 
rozgrywanego na danym ORLIKU. Dokładne informacje o rundzie eliminacyjnej drużyny 
otrzymają w komunikatach od Animatorów organizujących rozgrywki eliminacyjne na 
ORLIKACH. 

2. Organizatorami turniejów eliminacyjnych w tej rundzie będą Animatorzy z ORLIKÓW , 
które zgłosiły się do współpracy. 

3. Do obowiązków Animatora / organizatora  turnieju eliminacyjnego na ORLIKU należy: 
- promocja turnieju na swoim terenie, rekrutacja drużyn do udziału w rozgrywkach, 
- zawiadomienie drużyn o miejscu i terminie rozgrywek,  
- przeprowadzenie turnieju eliminacyjnego zgodnie z terminarzem i regulaminem, 
- wypełnienie protokołu turnieju  i przesłanie go tego samego lub następnego dnia po 
  zakończeniu turnieju faksem lub e-mailem do Biura Organizacyjnego, 
- jeżeli Organizator nie ma możliwości przesłania protokołu faksem lub e-mailem 
  proszony jest o telefoniczne podanie wyników turnieju i niezwłoczne przesłanie 
  protokołu pocztą do Biura Organizacyjnego. 
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4. Z tej rundy eliminacyjnej wyłonionych zostanie maksymalnie 1100 zespołów dziewcząt i 
1100 zespołów chłopców rocznika 1997-1998 i maksymalnie 1100 zespołów dziewcząt i 
1100 zespołów chłopców rocznika 1999-2000, które wezmą udział w dalszych rozgrywkach. 

 

II. ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE: 21.09 – 01.10.2010  

1. W zależności od liczby ORLIKÓW, które przystąpią do udziału w turnieju w danym 
województwie, co jest równoznaczne z liczbą drużyn, które awansują do tej fazy rozgrywek z 
eliminacji gminnych, eliminacje wojewódzkie będą się  składały z jednego lub dwóch etapów.  

2. W eliminacjach wojewódzkich drużyny spotykać się będą na mini turniejach 
organizowanych na wyznaczonych ORLIKACH.  
Do następnej fazy rozgrywek awans uzyskuje jeden najlepszy zespół mini turnieju w 
kategorii dziewcząt i jeden w kategorii chłopców. Dokładne informacje o fazie eliminacji 
wojewódzkich drużyny otrzymają od koordynatorów Wojewódzkich SZS. 
2. Z eliminacji wojewódzkich do udziału w finałach wojewódzkich wyłonionych zostanie: 
A - po 6 najlepszych zespołów dziewcząt rocznik 1997-1998,  
B - po *12 najlepszych zespołów chłopców rocznik 1997 – 1998, *(z wyjątkiem 
     woj. opolskiego i świętokrzyskiego po 6 zespołów), 
C - po  4 najlepsze zespoły dziewcząt rocznik 1999-2000, 
D - po  6 najlepszych zespołów chłopców rocznik 1999-2000, 
zespołów w każdym województwie. 

3. Organizatorami eliminacji wojewódzkich będą wyznaczone ORLIKI we współpracy z 
Wojewódzkimi SZS. 

 

III. FINAŁY WOJEWÓDZKIE:  05.10 – 17.10.2010 

1. Do finałów  w każdym województwie zakwalifikuje się:  

A -  6 najlepszych zespołów dziewcząt rocznik 1997-1998,  
B - *12 najlepszych zespołów chłopców rocznik 1997 – 1998, *(za wyjątkiem opolskiego i 
świętokrzyskiego po 6 zespołów), 
C - 4 najlepsze zespoły dziewcząt rocznik 1999-2000, 
D - 6 najlepszych zespołów chłopców rocznik 1999-2000, 
 
2. Finały wojewódzkie dla wszystkich kategorii zostaną rozegrane w ciągu 1 dnia  na 
kompleksach sportowych wyznaczonych przez Organizatora w danym województwie. 
Rozgrywki finałów wojewódzkich będą prowadzone  równocześnie na 4 boiskach, o 
wymiarach 24-30m x 46-52m (wyrysowanych na pełnowymiarowym boisku).  
 
3. Drużyny startujące w finale wojewódzkim zostaną podzielone w ten sposób:  
- 12 drużyn chłopców zostanie rozlosowanych w 3-zespołowych grupach A, B, C i D, (w 
      woj. opolskim  i świętokrzyskim  drużyn chłopców zostanie rozlosowanych w 3- 
      zespołowych grupach A, B, 
- 6 drużyn dziewcząt w grupach E i F, 
- 6 drużyn chłopców w grupach G i H. 
- 4 drużyny dziewcząt jedna grupa I,  
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4. Dziewcz ęta i chłopcy z dru żyn, którzy zakwalifikuj ą się do Finału Wojewódzkiego 
musz ą posiada ć podpisane  o świadczenie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka 
bior ącego udział w zawodach sportowych – warunek uczestn ictwa w finale 
wojewódzkim. – zał ącznik nr 4 

 
A. Dziewcz ęta + chłopcy z województw opolskiego i świętokrzyskiego rocznik 1997-
1998: 
a. Losowanie grup finałów wojewódzkich odbędzie się w Biurze Wojewódzkim SZS minimum 
2 - 3 dni przed ustalonym terminem finału wojewódzkiego. 

b. W każdym finale wojewódzkim wystartuje 6 zespołów.   
Zostaną one podzielone na 2 grupy po 3 zespoły i rozegrają w grupach mecze „każdy  
z każdym”. Awans do II etapu finału wojewódzkiego uzyskają 4 najlepsze drużyny, które 
zajęły I i II miejsca w grupach. 

c. W II etapie zespoły grać będą systemem pucharowym. (I miejsce E – II miejsce F oraz  
II miejsce E – I miejsce F). 

d. Zespoły, które przegrały mecze półfinałowe rozegrają mecz o III miejsce w Finale 
Wojewódzkim . 

e. Zespoły, które wygrają mecze półfinałowe rozegrają mecz o I miejsce w Finale 
Wojewódzkim . 

 
B. Chłopcy rocznik 1997 - 1998  ( za wyj ątkiem opolskiego i świętokrzyskiego):  
a. Losowanie grup finałów wojewódzkich odbędzie się w Biurze Wojewódzkim SZS minimum 
2 - 3 dni przed ustalonym terminem finału wojewódzkiego. 

b. W każdym finale wojewódzkim wystartuje 12 zespołów.   
Zostaną one podzielone na 4 grupy po 3 zespoły i rozegrają w grupach mecze „każdy  
z każdym”. Awans do II etapu finału wojewódzkiego uzyskają 4 najlepsze drużyny, które 
zajęły I miejsca w grupach. 

c. W II etapie zespoły grać będą systemem pucharowym. (I miejsce A – I miejsce B oraz  
I miejsce C – I miejsce D). 

d. Zespoły, które przegrały mecze półfinałowe rozegrają mecz o III miejsce w Finale 
Wojewódzkim . 

e. Zespoły, które wygrają mecze półfinałowe rozegrają mecz o I miejsce w Finale 
Wojewódzkim . 

C. Dziewcz ęta rocznik 1999-2000:  
a. Losowanie grup finałów wojewódzkich odbędzie się w Biurze Wojewódzkim SZS minimum 
2 - 3 dni przed ustalonym terminem finału wojewódzkiego. 

b. W każdym finale wojewódzkim wystartuje 4 zespoły.   
Zespoły rozegrają w grupie I mecze „każdy z każdym”. Awans do finału krajowego uzyska 
drużyna która zajmie 1 miejsce. 
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D. Chłopcy rocznik 1999-2000:  
a. Losowanie grup finałów wojewódzkich odbędzie się w Biurze Wojewódzkim SZS minimum 
2 - 3 dni przed ustalonym terminem finału wojewódzkiego. 

b. W każdym finale wojewódzkim wystartuje 6 zespołów.   
Zostaną one podzielone na 2 grupy G i H  po 3 zespoły i rozegrają w grupach mecze „każdy  
z każdym”. Awans do II etapu finału wojewódzkiego uzyskają 4 najlepsze drużyny, które 
zajęły I i II miejsca w grupach. 

c. W II etapie zespoły grać będą systemem pucharowym. (I miejsce G – II miejsce H oraz  
II miejsce G – I miejsce H). 

d. Zespoły, które przegrały mecze półfinałowe rozegrają mecz o III miejsce w Finale 
Wojewódzkim . 

e. Zespoły, które wygrają mecze półfinałowe rozegrają mecz o I miejsce w Finale 
Wojewódzkim . 

4. Do finału krajowego awansuje najlepszy zespół w każdym województwie, tj. 16 zespołów 
dziewcząt i 16 zespołów chłopców z rocznika 1997-1998 i 16 zespołów dziewcząt i 16 
zespołów chłopców z rocznika 1999-2000. 

UWAGA:  
Zespoły zobowiązane są do uczestnictwa w meczach w strojach piłkarskich wyznaczonych 
przez Organizatora. 

*Planowane miejsca i terminy finałów wojewódzkich: 

województwo termin miejsce 
mazowieckie 7.10 Warszawa 
podlaskie 11.10 Białystok 
wielkopolskie 11.10 Poznań 
świętokrzyskie 11.10 Nowiny 
warmińsko-mazurskie 12.10 Olsztyn 
zachodniopomorskie 12.10 Gryfino 
śląskie 12.10 Dankowice 
pomorskie 13.10 Kwidzyn 
lubuskie 13.10 Żary 
małopolskie 13.10 Myślenice 
kujawsko-pomorskie 14.10 Toruń 
dolnośląskie 14.10 Wrocław 
podkarpackie 14.10 Kolbuszowa 
łódzkie 15.10 Łódź 
opolskie 15.10 Krapkowice 
lubelskie 15.10 Łęczna 

* w przypadku zmiany miejsca, terminu zainteresowane zespoły zostaną o tym wcześniej 
powiadomione. 
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IV. FINAŁ OGÓLNOPOLSKI:   20 - 23 października 2010 r.  

1. W finale ogólnopolskim wystartuje 16 najlepszych zespołów dziewcząt i 16 najlepszych 
zespołów chłopców rocznika 1997-1998 i 16 najlepszych zespołów dziewcząt i 16 
najlepszych zespołów chłopców rocznika 1999-2000.  

2. Ramowy przebieg rozgrywek finału ogólnopolskiego:  

    a) dzień pierwszy: przyjazd drużyn, zakwaterowanie, odprawa techniczna,  
    b) dzień drugi: uroczyste otwarcie, gry eliminacyjne (4 grupy po 4 zespoły, w grupach wg 
schematu „każdy z każdym”) 
    c) dzień trzeci: gry ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałowe, uroczyste ogłoszenie wyników i  
zakończenie turnieju, wyjazd zespołów. 
  
3. Dziewcz ęta i chłopcy z dru żyn, którzy zakwalifikuj ą się do Finału Krajowego musz ą 
posiada ć podpisane  o świadczenie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka 
bior ącego udział w zawodach sportowych – warunek uczestn ictwa w Finale Krajowym. 
– załącznik nr 4 

 
4. Finał ogólnopolski - rozgrywki będą prowadzone  na boiskach o wymiarach 24-30m x 46-
52m (wyrysowanych na dwóch pełnowymiarowych boiskach).  
 
5. Rozgrywki będą prowadzone według schematu dla obu kategorii wiekowych: 
 -   Zespoły grają w 4 grupach eliminacyjnych po 4 zespoły, wg schematu „każdy z każdym” 
-  Z każdej grupy eliminacyjnej pierwsze dwa zespoły awansują do gier finału A  i grają 
systemem pucharowym według klucza. 
Chłopcy, grupy A,B,C,D, i dziewczynki E,F,G,H 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych miejsca 3 i 4 grają finał B według klucza: 
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6.  Organizatorem finału ogólnopolskiego będzie ZG SZS. 

UWAGA:  
Zespoły zobowiązane są do uczestnictwa w meczach w strojach piłkarskich wyznaczonych 
przez Organizatora. 

 § 5. PRZEPISY GRY 

1.  W  eliminacjach gminnych i wojewódzkich - rozgrywki będą prowadzone na boiskach 
ORLIK. W finałach wojewódzkich, finale krajowym rozgrywki będą prowadzone na 
wybranych obiektach. 

2. Bramka: wymiary 2 x 5 m. 

3. Mecze rozgrywane będą piłką nożną o rozmiarze 4. 

4. Czas gry: 2 x 10 minut + 5 minutowa przerwa. 

5. Zespół liczy max. 10 zawodników. Na boisku znajduje się 5 zawodników w polu + 
bramkarz, oraz max. 4 zawodników rezerwowych. 

6. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, korkotrampki)- 
obowi ązuje zakaz gry we wkr ętach.   

7. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym. 

8. Rzut od bramki wykonywany jest nogą. 

9. Rzut z autu wykonywany jest rękoma znad głowy. 

10. Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej. 

11. Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową boiska, to drużyna 
przeciwna wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie 
obowiązuje przepis o „prawie korzyści”. 

12. Gra bez  „spalonego”. 

13. Zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy kiedy 
jego partner z zespołu opuści plac gry. Zmiany muszą odbywać się przy linii środkowej 
boiska, nie dalej niż 3 metry od niej. 

14. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą 
znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki. 

14. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki.  

15. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN. 

§ 6. PUNKTACJA  

Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., w przypadku porażki 0 pkt. 
O kolejności miejsc w grupie decydują: 
1. Większa liczba zdobytych punktów. 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują: 
A/ wynik bezpośredniego spotkania, 
B/ lepsza różnica bramek w całym mini turnieju, 
C/ większa liczba zdobytych bramek w całym mini turnieju. 

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły 
przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą uwzględniając wyłącznie spotkania 
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między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami 
podanymi w punkcie 2. w podpunktach A, B oraz C biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań 
pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 
4. Jeżeli powyższe procedury nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić serię 
rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne wykonywane są 
najpierw po 5, potem po 1 aż do skutku. 

Uwaga:  W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza 
się dogrywkę trwającą 5 minut. W  następnej kolejności rzuty karne - wykonywane najpierw 
po 5, a następnie po 1 aż do skutku. 

§ 7. NAGRODY 

Organizator i Partnerzy turnieju, zapewniają uczestnikom następujące nagrody: 

1. Eliminacje gminne: 
Nagrody -  wszystkie drużyny grające w gminnych turniejach eliminacyjnych otrzymają 
pamiątkowe koszulki z logo turnieju ufundowane przez PZU (max.10 szt. dla jednej drużyny).  
Trenerzy drużyn startujących w turnieju i Animatorzy na Orlikach również otrzymają 
pamiątkowe koszulki. Wszystkie zespoły grające w turniejach eliminacyjnych otrzymają 
dyplomy.  
 
2. Finał wojewódzki: 
Nagrody- drużyny startujące w finałach wojewódzkich otrzymają stroje do gry (koszulka z 
numerem, spodenki, getry) - ufundowane przez PKN ORLEN. Wszystkie zespoły otrzymają 
dyplomy za miejsca zajęte w finale, wszystkie dzieci otrzymają pamiątkowy dyplom 
uczestnictwa.  
Zespoły które zajmą miejsca I, II i III otrzymają medale i puchary. Zawodnicy z tych zespołów 
otrzymają pamiątkowe piłki ufundowane przez PZU. 
 
3. Finał ogólnopolski: 
Nagrody - w finale ogólnopolskim wszystkie startujące drużyny otrzymają  kurtki sportowe.  
 Zawodniczki i zawodnicy drużyn, które zajmą I, II i III miejsce w turnieju finałowym 
otrzymają nagrody indywidualne ufundowane przez sponsorów turnieju (torby 
sportowe, aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3) - ufundowane przez PKN ORLEN. 
Upominki otrzymają również trenerzy zwycięskich drużyn - ufundowane przez PKN 
ORLEN. 

§ 8. UBEZPIECZENIE 

1. Uczestnicy rundy eliminacyjnej, finałów wojewódzkich ubezpieczeni są na koszt własny. 

2. Uczestnicy finału ogólnopolskiego ubezpieczeni są przez Organizatora „TURNIEJU 

    ORLIKA” – Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sposób interpretacji regulaminu oraz wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator 

poszczególnych faz turnieju – Szkolny Związek Sportowy. 
Bieżące informacje na temat zawodów na stronie internetowej: 

www.turniejorlika.pl        
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Załączniki do Regulaminu: 
 
załącznik nr 1 – Zgłoszenie „Orlika” przez Animatora do rozgrywek. 
 
załącznik nr 2 –  Wzór protokołu/sprawozdania końcowego z eliminacji gminnych. 
 
załącznik nr 3 – Lista startowa drużyny do Turnieju 
 
załącznik nr 4 – Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 
 
  


