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REGULAMIN 

I. Organizatorem Płockiej Ligi Młodzik U-12 jest Płocki Okręgowy Związek 

Piłki Nożnej. 

 

II. CEL. 

 

1. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 

2. Wychowanie przez sport. 

3. Promocja zabawy w duchu fair play . 

4. Spełnianie dziecięcych marzeń. 

5. Poszukiwanie młodych kandydatów do szkolenia piłkarskiego. 

6. Propozycja aktywnego spędzania wolnego czasu. 

7. Uaktywnienie nowych środowisk piłkarskich w środowisku miejskim i wiejskim. 

 

III. DRUŻYNY. 

 

1. Płocka Liga Młodzik U-12 ma charakter turniejowy. 

2. W Turnieju mogą brać udział tylko zespoły klubowe, zrzeszone w POZPN. 

3. Drużyny składają się z 18 zawodników, na boisku grają zespoły  dziewięcioosobowe, w tym 

bramkarz (8+1). Minimum 7 zawodników na boisku. 

4. Zespoły biorące udział w rozgrywkach muszą zgłosić swych zawodników przed rozgrywkami,                       

a w trakcie Turnieju przedstawić do weryfikacji ważne legitymacje szkolne lub dokument ze 

zdjęciem. 

5. Zawodnicy zgłoszonej drużyny muszą posiadać aktualne, indywidualne karty zdrowia 

zawodnika, zaś drużynę musi prowadzić trener z ważną licencją trenerską. 

 

IV. ZAWODNICY. 

 

1. Zawodnicy urodzeni w 2004 roku i młodsi do 2006 roku włącznie. 

2. Zawodnicy mają obowiązek występowania w piłkarskim typu lanki, a także w ochraniaczach, ich 

brak zweryfikują sędziowie i nie dopuszczą zawodnika do gry. 

3. Istnieje możliwość występu dziewcząt, dopuszcza się zawodniczki dwa lata starsza czyli                   

z rocznika 2002, także całą drużynę dziewcząt rocznik 2002 i młodsze 

4. W przypadku rozgrywek U-12,U-11,U-10, U-9  zawodnik może uczestniczyć w spotkaniu 

swojej drużyny z innego (starszego) rocznika  dopiero w następnej kolejce rozgrywanej nie 

wcześniej jak po upływie 48 godzin. Zalecenie to nie dotyczy bramkarza. 

 

V. CZAS TRWANIA SPOTKAŃ. 

1. Mecze składają się z dwóch 20 minutowych połów, z 5 minutową przerwą. 
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VI. Zasady gry. 

 

1. Obowiązuje przepis o spalonym. 

2. Piłka rozmiar 4. 

3. Wrzut z autu ręką. 

4. Rzuty wolne zgodnie z przepisami PZPN.  

5. Odległość muru od piłki 7 m. 

6. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m. 

7. Po wyjściu piłki za linię końcową wznowienie gry nogą z tzw. „piątki”. 

8. Rzut rożny zgodnie z przepisami PZPN tzw. „krótki”. 

 

VII. Kary indywidualne. 

1. Kara  czasowa - 3-5-10 minut, wykluczenie do końca meczu (za wybitnie niesportowe zachowanie) - po 10 

min lub stracie bramki zespół grający w osłabieniu wprowadza zawodnika w miejsce wykluczonego 

zawodnika.    

2. Czerwona kartka za brutalny faul, bądź niesportowe zachowanie na boisku lub poza nim. 

 

VIII. PUNKTACJA. 

1. Za zwycięstwo zespół otrzymuje 3 punkty. 

2. Za remis zespół otrzymuje 1 punkt. 

3. Za porażkę zespół otrzymuje 0 punktów. 

 

IX. KOLEJNOŚĆ ZESPOŁÓW. 

1. Kolejność zespołów ustalana będzie zgodnie z przepisami  PZPN: 
2.  W turnieju kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. 
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu 

kolejno decyduje: 
4. a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu miedzy tymi drużynami (wynik bezpośredniego 

spotkania), 
5. b) korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w turnieju finałowym, 
6. c) przy identycznej różnicy – większa liczba strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach 

turnieju, 

7. d) rezultat rzutów karnych określonych w pkt. 3. 
 

X. KLASYFIKACJA KOŃCOWA. 
 

1. Zespoły podzielone na dwie grupy, grają systemem „każdy z każdym” mecz i rewanż. Na  

wiosnę zespoły z miejsc 1-3 obu grup utworzą grupę Mistrzowską, zaś drużyny z miejsc 4-6, 

utworzą grupę o miejsca 7-12.Wiosną 2015 w obu grupach zostaną rozegrane mecze                         

i rewanże jak na jesieni. Mistrza Płockiej Ligi Młodzik U-12 wyłoni tabela końcowa zgodnie                 

z przepisami PZPN. 
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1. 4. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż dwie drużyny, o zajętym miejscu 
kolejno decydują : 

2. a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami 
3. b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań 
4. c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami 
5. d) większa różnica bramek w turnieju finałowym 
6. e) większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym 
7. 5. W przypadku, gdyby kryteria określone w punktach 1-4 okazały się niewystarczające, o kolejności 

zespołów w tabeli decyduje losowanie. 
 

XI.  NAGRODY. 

1. Drużyny otrzymają stroje w których mają obowiązek rozgrywać spotkania turniejowe. 

2. Drużyny otrzymają puchary, dyplomy, wyróżniający się zawodnicy nagrody rzeczowe. 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Drużyny zobowiązują się, iż na finałach Płockiej Ligi Młodzik U-12 zostają wraz z zawodnikami 

ubranymi w stroje klubowe do końca imprezy pod rygorem sankcji i kar ze strony POZPN.  

2. Stroje są własnością POZPN i zostają przekazane klubom na czas trwania Płockiej Ligi 

Młodzik U-12.   

3. W przypadku wycofania się zespołu przed końcem edycji PŁOCKIEJ LIGI MŁODZIK U-12 sezonu 

2014/2015 Klub  zwraca na rzecz Płockiego Okręgowego ZPN koszt zakupu tego sprzętu zawarty    

w specjalnie podpisanym przez obie strony zobowiązaniu.   

4. Uczestnictwo w Płockiej Lidze Młodzik U-12  jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

5. Za porządek w szatniach i w miejscach wyznaczonych jako ławka rezerwowych odpowiada 

trener wraz z drużyną. 

6. POZPN nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na terenie rozgrywania 

Turnieju. 

7. Władze klubów biorących udział w Płockiej Lidze Młodzik U-12 ubezpieczają swych zawodników na 

czas trwania rozgrywek. 

8. Sędziów oraz opiekę medyczną zapewnia organizator PŁOCKIEJ LIGI MŁODZIK U-12 – Płocki 

Okręgowy Związek Piłki Nożnej.  

9. Kluby biorące udział w rozgrywkach promują Ligę, umieszczając na swoich stronach 

internetowych  logo PŁOCKIEJ LIGI MŁODZIK U-12 oraz logo POZPN. 

10. Zgłoszenie zawodników wygląda tak jak w drużynach seniorskich i juniorskich, wypełnione 

karty zgłoszeniowe złożone przed rozpoczęciem rozgrywek  w biurze POZPN wraz                              

z wnioskiem o karty chipowe. 

11. Drużyny zgłaszające chęć udziału w Płockiej Lidze Młodzik U-12 wpłacają na konto POZPN 

wpisowe w wysokości 250 zł ( z dopiskiem w tytule: „Wpisowe drużyny do Płockiej Ligi 

Młodzik U-12”) 

12. W przypadku drastycznych naruszeń Regulaminu rozgrywek, a zwłaszcza zasad fair –play                   

i dobrego wychowania przez zawodników, trenerów, rodziców bądź kibiców danego klubu, 

istnieje na wniosek sędziego lub organizatorów, możliwość przekazania naruszeń regulaminu 

do Wydziału Dyscypliny POZPN z wnioskiem o karę finansową dla klubu, do wydalenia                     

z Ligi włącznie. 
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………………………………………………………………….. 

NAZWA KLUBU 

 

L. p. 

 

Imię zawodnika 

 

Nazwisko zawodnika 

 

Data urodzenia 

 

Numer koszulki 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

 

Trener: …………………………………… nr licencji…………………............   

 

Prezes………………………………………… nr telefonu:………………………………….        

 

adres e-mail: ………………………………         fax:……………………………………..........        

 

 strona internetowa Klubu……………………………………………………. 
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ZOBOWIĄZANIE 

 

                         W imieniu klubu ………………………………………… zobowiązuje się                       

w przypadku wycofania się z rozgrywek Płockiej Ligi Młodzik U-12 sezonu 2015/2016 do zwrotu 

kosztów zakupu sprzętu sportowego dla naszego zespołu w wysokości 

……………………………………….. zł ( brutto ), zobowiązuję się także pod rygorem sankcji ze 

strony POZPN, do pozostania drużyny na finałach Ligi do końca imprezy w pełnym składzie                   

z zawodnikami ubranymi w stroje klubowe otrzymane w ramach Płockiej Ligi Młodzik U-12. 

 Wiadome jest mi także, iż stroje Płockiej Ligi Młodzik U-12 są własnością POZPN, zostają 

przekazane do klubu na czas trwania rozgrywek. 

 

                                                        

 

                                                                                                                Pieczątka i podpis przedstawiciela klubu.  

 

 

 

Płock, dn. …………………….  

 

 


