R E G U L A M I N
ROZGRYWEK TRAMPKARZY,
MŁODZIKÓW I ORLIKÓW

MYŚLENICKIEGO PODOKRĘGU
PIŁKI NOŻNEJ

na sezon rozgrywkowy
2012/2013

TRAMPKARZE

01.01.1998 r. – 31.12.1999 r.

a) zawody trwają 2 x 35 min. z przerwą 10 min. na boisku pełno wymiarowym w składach 11-osobowych.
Aby zawody były prowadzone zgodnie z przepisami PZPN, na boisku musi przebywać nie mniej niż 7-miu
zawodników.
b) W protokole sędziowski może być wpisanych maksymalnie 18 zawodników. W trakcie spotkania można
wymienić dowolną ilość zawodników wpisanych do protokołu. Obowiązuje system „hokejowy” bez
przerywania gry. Zmiany winny być dokonywane przy środkowej linii boiska. W protokole sędziowskim
winien się znajdować numer karty zawodnika.
c) zawody są rozgrywane piłką nr 5.
d) rzut karny wykonywany jest z odległości 11 m.
e) odległość przy rzutach wolnych wynosi 9.15 m.
f) obowiązuje przepis o spalonym
g) obowiązuje obuwie sportowe ( zabrania się używania metalowych korków ).
h) wszyscy zawodnicy winni posiadać ochraniacze na golenie.
i) zawodnicy muszą być wpisani do Sprawozdania sędziowskiego z takimi numerami jakie posiadają na
koszulkach.
Zawodnik wpisany do sprawozdania jest traktowany jako zawodnik grający w danym meczu.
j) niezależnie od kar wynikających z przepisów gry w piłkę nożną sędzia zawodów może w celach
wychowawczych okresowo wykluczyć zawodnika z gry na 3,5,10 min.
k) czwarte kolejne wykroczenie zawodnika powoduje całkowite wykluczenie z zawodów (czerwona
kartka).
l) w przypadku okresowego ( całkowitego wykluczenia z gry ) nie można wprowadzać w jego miejsce
zawodnika rezerwowego.
m) karę dyscyplinarną w stosunku do zawodnika całkowicie wykluczonego z gry ( kratka czerwona )
podejmuje WD Podokręgu.
n) obowiązuje czytelne wypełnienie przez kierownika drużyny sprawozdania sędziowskiego, które
podpisują trener lub kierownik i kapitan drużyny przed zawodami. Za błędne, niewłaściwe lub niestaranne
wypełnienie sprawozdania klub poniesie karę regulaminową w wysokości 50 zł.
o)w sprawozdaniu sędziowskim należy wpisać imię i nazwisko oraz datę urodzenia danego zawodnika
p) po zakończonych zawodach zawodnicy obydwu drużyn dziękują sobie i sędziemu za rozegrane zawody
na środku boiska.
Awanse i spadki
1.Zajęcie 1 miejsca w I lidze trampkarzy w sezonie jest równoznaczne ze zdobyciem mistrzostwa PPN
Myślenice, oraz awansem do I Ligi Trampkarzy prowadzonej przez PPN Kraków.
2.Po zakończonym sezonie 2012/2013 z I ligi spadają 2 drużyny do II ligi, które w końcowej klasyfikacji
zajmą dwa ostatnie miejsca.
3.Z II ligi trampkarzy do I ligi awansują 2 drużyny które po sezonie zajmą 1 i 2 miejsce.
4.Ilość drużyn w II lidze zależy od ilości zgłoszonych zespołów.
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MŁODZICY

01.01.2000 r. – 31.12.2001 r.

Zawody trwają 2 x 30 min, z przerwą 10-minutową. Obowiązuje skrócone pole gry, drużyny występują w
składach 9-osobowych. Bramki o wymiarach 5 x 2 m ustawione na linii pola karnego boiska pełno
wymiarowego. Aby zawody były prowadzone zgodnie z przepisami PZPN na boisku musi przebywać nie
mniej niż 7-miu zawodników.
W protokole sędziowski może być wpisanych maksymalnie 18 zawodników (w tym mogą być wpisane 2
dziewczynki). W trakcie spotkania można wymienić dowolną ilość zawodników wpisanych do protokołu.
Obowiązuje system „hokejowy” bez przerywania gry. Zmiany winny być dokonywane przy środkowej linii
boiska.


















zawody są rozgrywane piłką nr 4.
rzuty rożne są wykonywane z miejsca przecięcia się przedłużenia linii pola karnego z liniami
bocznymi pola karnego.
rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m.
odległość przy rzutach wolnych wynosi 9.15 m.
obowiązuje przepis o spalonym
obowiązuje obuwie sportowe ( zabrania się używania metalowych korków ).
wszyscy zawodnicy winni posiadać ochraniacze na golenie.
zawodnicy muszą być wpisani do Sprawozdania sędziowskiego z takimi numerami jakie posiadają
na koszulkach
zawodnik wpisany do sprawozdania jest traktowany jako zawodnik grający w danym meczu
niezależnie od kar wynikających z przepisów gry w piłkę nożną sędzia zawodów może w celach
wychowawczych okresowo wykluczyć zawodnika z gry na 3,5,10 min.
czwarte kolejne wykroczenie zawodnika powoduje całkowite wykluczenie z zawodów ( czerwona
kartka).
w przypadku okresowego (całkowitego wykluczenia z gry) nie można wprowadzać w jego miejsce
zawodnika rezerwowego.
karę dyscyplinarną w stosunku do zawodnika całkowicie
wykluczonego z gry ( kratka
czerwona ) podejmuje WD Podokręgu
obowiązuje czytelne wypełnienie przez kierownika drużyny sprawozdania sędziowskiego, które
podpisują trener, kierownik i kapitan drużyny przed zawodami. Za błędne, niewłaściwe lub
niestaranne wypełnienie sprawozdania klub poniesie karę regulaminową w wysokości 50 zł.
W sprawozdaniu sędziowskim należy wpisać imię i nazwisko oraz datę urodzenia danego
zawodnika
po zakończonych zawodach zawodnicy obydwu drużyn dziękują sobie i sędziemu za rozegrane
zawody na środku boiska
zajęcie I miejsca w rozgrywkach jest równoznaczne ze zdobyciem mistrzostwa Ligi Młodzików
Myślenickiego Podokręgu Piłki Nożnej oraz awansem do I Ligi Młodzików prowadzonej przez
PPN Kraków.
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ORLIKI

01.01.2002 r. – 31.12.2003 r.

Od sezonu 2012/2013 rozgrywki trampkarzy zwanych orlikami prowadzone są w grupach. Celem rozgrywek
jest szkolenie młodzieży. Podział grup i Regulamin rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn
oraz od zasięgu terytorialnego. W w/rozgrywkach nie stosuje się przepisu spadków i awansów.
1.Zawody rozgrywane są na boiskach „Orlik”. Bramki o wymiarach 5x2 m. Zespół liczy 7 zawodników, w
tym bramkarz oraz rezerwowych wpisanych do sprawozdań meczowych.
2. Każdy zawodnik powinien posiadać:
 aktualną kartę zdrowia lub listę podpisaną przez lekarza
 ochraniacze goleni
3.Czas gry: 2 x 30 minut, z 10-minutową przerwą
4.Gra piłką „4”
5.Zmiany zawodników systemem „hokejowym”
6.Gra odbywa się bez spalonego
7.Za niesportowe zachowanie kary czasowe 3,5 i 10 minut, czwarte wykroczenie zawodnika powoduje
wykluczenie z zawodów, miejsce wykluczonego zajmuje zawodnik wpisany do sprawozdania
8.Rozgrywki odbywają się bez spadków i awansów (grupa szkoleniowa)
9.Zawody prowadzi sędzia związkowy – naucza przepisów gry, a nie tylko je egzekwuje
10.Sprawy wychowawcze:
 wyprowadzenie i przywitanie zespołów
 ogłaszanie wyników po zawodach
 zawodnicy dziękują przeciwnikom za rozegrane spotkanie
11.Drużyny rozgrywają mecze pod warunkiem posiadania potwierdzonej przez Podokręg Myślenice
podstawowej listy zgłoszeń w systemie ekstranet począwszy od ukończenia 7. roku życia
12.Pomiędzy dwoma kolejnymi meczami danej drużyny wymagana jest przerwa regeneracyjna 48 godzin od
zakończenia pierwszego meczu do rozpoczęcia kolejnego
13.W celu poprawienia przejrzystości na boisku należy usytuować zawodników rezerwowych, kierowników
drużyn i trenerów za jedną linią autową, a rodziców i kibiców za drugą linią autową
14.Porozegranym spotkaniu sprawozdanie należy dostarczyć do organu prowadzącego rozgrywki
15.Organizator nie odpowiada za za pozostawione w szatni rzeczy
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