
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

Turnieju 1 Strefy w Halowej Piłce Nożnej Chłopców do Lat 13 
XVII DOLNO ŚLĄSKICH IGRZYSK LZS - MIESZKA ŃCÓW WSI I MIAST 2016 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. CEL TURNIEJU  
- popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku wiejskim 
- przegląd uzdolnionych piłkarsko dzieci 
- wyłonienie najlepszej drużyny w 1 strefie, uczestnika finału wojewódzkiego 

 

2. TERMIN I MIEJSCE  
 

-  27 lutego 2016 r. (sobota), rozpoczęcie turnieju godz. 10ºº (przyjazd drużyn w godz. 9:30 - 9:45) 
-  hala sportowa gimnazjum w Jerzmankach, gmina Zgorzelec  
 

3. ORGANIZATORZY  
- Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Zgorzeleckiego 
- Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych we Wrocławiu 
- Gimnazjum Gminne w Jerzmankach 
 

4. UCZESTNICTWO  
- w turnieju uczestniczą po dwa najlepsze zespoły z mistrzostw powiatu  bolesławieckiego, lubańskiego           

i zgorzeleckiego 
- zgodnie z regulaminem ogólnym XVII  Dolnośląskich Igrzysk LZS i regulaminem turnieju piłki 

halowej chłopców do 13 lat 
 

5. SĘDZIOWIE  
- zabezpiecza Zrzeszenie LZS Powiatu Zgorzeleckiego  
 

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA 
- drużyny grają w składach 5-cio osobowych  (4 zawodników w polu + bramkarz) 
- zawodnicy urodzeni w roku 2003 i młodsi 
- zmiany hokejowe 
- system gier uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów ("każdy z każdym" lub w grupach) 
- obowiązują załączone poniżej szczegółowe przepisy gry w rozgrywkach piłki halowej 
 

7. WERYFIKACJA  
- do weryfikacji dru żyny muszą posiadać obowiązkowo: 

a) imienną listę zawodników, potwierdzoną pieczątką przez jednostkę zgłaszającą                                                        
b) Wszyscy zawodnicy, bezwzględnie muszą posiadać ważne dokumenty tożsamości: legitymacje 

szkolne lub ewentualnie paszport  !!! 
 

8. SPRAWY FINANSOWE/NAGRODY  
- koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy 
- koszty uczestnictwa pokrywają jednostki delegujące 
- organizatorzy zapewniają najlepszym drużynom nagrody honorowe 
- zwycięski zespół uzyska prawo gry w Finale Wojewódzkim  
 

9. INNE SPRAWY 
- zgodnie z regulaminem halowej piłki nożnej oraz regulaminem XVII Dolnośląskich Igrzysk LZS 
-     TERMIN ZGŁOSZE Ń DRUŻYN  -  do dnia 24 lutego 2016 r.   tel. 514  04  65  43 
 
 

 

  O R G A N I Z A T O R Z Y 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 

Szczegółowe przepisy gry (wyciąg) obowiązujące w rozgrywkach piłki halowej dzieci 
do lat 13 i do lat 15 w XVII Dolnośląskich Igrzyskach LZS - Mieszkańców Wsi i Miast. 

 
 
1.     Czas gry – max 2 x 10 minut (bez zatrzymywania zegara) 
2.     Na boisku jednorazowo może przebywać 5 zawodników w tym bramkarz. 
3.     Obowiązuje obuwie miękkie t.j. tenisówki, trampki, adidasy. Wyklucza się używania korkotrampków.  
        Drużyny zobowiązane są do posiadania jednolitych strojów z numerami na koszulkach. 
4.     Do gry używana będzie piłka halowa. 
5.     Wymiana zawodników odbywa się systemem hokejowym, bez ograniczeń ze zmianami powrotnymi.  
        Zawodnik wchodzący nie może wejść na boisko do momentu opuszczenia boiska przez zawodnika schodzącego. 
6.     Podczas gry obowiązują rzuty rożne ale tylko wtedy gdy ostatni dotknie piłkę zawodnik drużyny broniącej się. 
7.     Gra z autu wznawiana jest nogą. 
8.     Pole bramkowe wyznaczone jest linią 6 metrów, do gry w piłkę ręczną. 
9.     Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów.(rzut bezpośredni) 
10.   Odległość muru od piłki wynosi 3 metry. 
11.   Bramkarze mogą brać udział w grze na całym boisku. 
12.   Gra ślizgiem jest zabroniona (nie dotyczy bramkarza w swoim polu karnym) 
13.   Przy wznowieniu gry bramkarzowi wolno podać piłkę ręką dla swojego partnera na całym boisku,   
        natomiast nogą (wykopniętą z ręki) tylko do połowy boiska. 
14.   Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio ręką przez bramkarza drużyny przeciwnej 
15.  Czas na wznowienie gry (również przez bramkarza) wynosi 4 sekundy. 
16.  Kary wykluczeń ; 2 minuty , 5 minut i na cały mecz mogą być wymierzane bez uprzedzenia lub po wcześniejszym  
        napomnieniu. 
17.   Do gry dopuszcza się drużynę mającą w swoim składzie minimum 3 zawodników. Jeśli w wyniku kar na ławk ę  
        wędruje 3 lub więcej zawodników drużyna uzupełnia skład do minimum 3 grających a kary zostają przełożone. 
18.   Zawodnik, który otrzyma czerwoną kartk ę zostaje automatycznie wykluczony na dwa kolejne mecze.  
        Drużyna do końca gra w osłabieniu. 
19.  Bramkarz, który odbije lub złapie piłkę ręką poza polem bramkowym otrzymuje czerwoną kartk ę i zostaje wykluczony 
        z gry w tym spotkaniu. Drużyna do końca meczu gra w osłabieniu. 
20.   Wszystkie rozstrzygnięcia na boisku należą wyłącznie do sędziego spotkania 
21.   W przypadku gdy drużyna nie wyjdzie na boisko po drugim gwizdku sędziego (drugi gwizdek jest po upływie 1 minuty 
        od pierwszego) orzeka się walkower na korzyść drużyny przeciwnej. 
22.   W przypadku uczestnictwa w meczu zawodnika nieuprawnionego (nie zgłoszonego do rozgrywek, nie posiadającego  
        dokumentu tożsamości lub wykluczonego z gry) orzeka się walkower dla drużyny przeciwnej. 
23.  W zawodach organizowanych przez DZ LZS mogą brać udział wyłącznie drużyny ubezpieczone od NNW. 
 


