
                                                                        Lublin 15.02.2023r.

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO LZS
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ  CHŁOPCÓW ROCZNIK 2010 I MŁODSI 

“MAŁA PIŁKARSKA KADRA CZEKA”

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ELIMUNACJI MIĘDZYPOWIATOWYCH w
LUDWINIE I WOJCIECHOWIE

1. CEL
- popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim, 
- wyłonienie  finalistów  Mistrzostw  Województwa  Lubelskiego  LZS  w

Halowej Piłce Nożnej Chłopców rocznik 2010 i młodsi,
- integracja środowiska poprzez sport.
-

2. ORGANIZATOR
- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie ,
- współorganizatorzy : SP Wojciechów i SP Ludwin
-

3. TERMIN I MIEJSCE PÓŁFINAŁÓW
      I półfinał eliminacji  odbędzie się w dniu 24.02.2023r. w Wojciechowie
      Wojciechów 8, 24 – 204 Wojciechów

      II półfinał eliminacji odbędzie się w dniu 24.02.2023r. w Ludwinie
        Gminne Centrum Kultury i Sportu 
       Ludwin – Kolonia 20A, 21 -075 Ludwin – Kolonia.

4. ZASADY UCZESTNICTWA 
- drużyna  składa  się  max  z  10  zawodników  urodzonych  w  2010  r.  i

młodszych oraz  3 osoby towarzyszące.

- reprezentację stanowią uczniowie /zawodnicy jednej szkoły/klubu , którzy
przedstawią:

- listę imienną zawodników z podaniem daty urodzenia oraz potwierdzoną
przez zgłszającą  jednostkę organizacyjną,
- aktualną  legitymacje  szkolną  lub  kartę  zawodniczą  związku
sportowego o przynależności  do LZS/LKS,
- aktualne  badania  lekarskie  lub  aktualne  oświaczenie
rodzica/opiekuna  prawnego  zawodniczki  uczestniczącej  w  zawodach



sportowych  organizowanych  przez  WZ  LZS  w  Lublinie  (wzór
oświadczenia w załączeniu do regulaminu mistrzostw).

- do finału mistrzostw awansuje  4 najlepsze zespoły z każdego półfinału,

- potwierdzenie udziału w eliminacjach należy przesłać na adres e-mail : 

teza95@o2.pl   lub telefonicznie 603861457   Wojciech   Suchowicz  - 
eliminacje w Wojciechowie   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
19.02.2023r. (w zgłoszeniu należy podać numer kontaktowy do osoby 
odpowiedzialnej za udział w turnieju).

 I PÓŁFINAŁ  - WOJCIECHÓW – 24.02.2023r.
L
.
p.

Szkoła Opiekun

1. SP w Bobrownikach Andrzej Kołodziej
2. UKS Sokolik Adamów Gabriel Sawicki

3. Lider Chotyłów Artur Sieraj

4. ULKS Sokolik Adamów Grzegorz Sawicki

5. Mayday Team Mateusz Wręga  

6. SP Wojciechów Piotr Nowakowski

7. SP nr 2 w Opolu Lubelskim Patryk Węcławski

8. KS Amator Leopoldów Rossosz Patryk Węcławski

9 SP Nałęczów

mailto:teza95@o2.pl


   jacekklos21@wp.pl  lub telefonicznie   504414736 Jacek Kłos  - 
eliminacje w Ludwinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
19.02.2023r.                                  (w zgłoszeniu należy podać numer 
kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za udział w turnieju).

II PÓŁFINAŁ – LUDWIN – 24.02.2023r.
L.p. Szkoła Opiekun
1. SP im. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej Marcin Sulika

2. LKS "Flis" Leszkowice Zbigniew
Wierzbicki

3. Omega Stary Zamość Paweł
Lewandowski

4. UKS Tytan Trawniki Arkadiusz
Pawłowski

 

5. SP Wierzbica Jacek Kłos

6. SP Mełgiew Wojciech Iwaniuk

7. SP w Ludwinie Grzegorz Sajnaj

8. KS Polesie Urszulin Grzegorz Gołoś

5. PROGRAM ELIMINACJI 
- przyjazd zespołów        – godz.9.00
- odprawa techniczna    – godz. 9.10
- rozpoczęcie zawodów – godz. 9.30
-

6. SYSTEM ROZGRYWEK 
System rozgrywek uzależniony będzie od ilości drużyn.
Przy systemie „każdy z każdym”:

• punktacja: 3 pkt. – zwycięstwo, 1 pkt.- remis, 0 pkt. – porażka.

O kolejności w grupach decyduje :
1.Większa liczba zdobytych punktów.
2.Bezpośredni mecz między zainteresowanymi drużynami.
3.Przy równej  ilości  punktów -  korzystniejsza  różnica strzelonych i
straconych bramek.
4.Większa liczba strzelonych bramek.
5.Dodatkowa tabela w przypadku trzech i więcej drużyn z taką samą
ilością punktów.

7. PRZEPISY GRY
     

- rozmiar boiska ok. 40m x 20m,



- bramki o wymiarach 3m x 2m,

- czas gry w zależności od ilości zgłoszonych drużyn,

- mecze rozgrywane są piłką przeznaczoną do gry w piłkę nożną halową,

- bramkarz może chwytać piłkę w ręce tylko w polu karnym,

- zawodnicy  każdej  drużyny,  za  wyjątkiem  bramkarza,  występują  w

jednolitych strojach,

- na ławce rezerwowej mogą przebywać zawodnicy oraz osoby z obsługi

danej drużyny,

- w trakcie meczu na boisku każdą drużynę reprezentuje 4 zawodników z

pola plus bramkarz,

- w  trakcie  meczu  obowiązują  zmiany  zawodników  tzw.  hokejowe

(powrotne),

- ilość  zmian zawodników w drużynie jest nieograniczona,

- każda drużyna dokonuje zmian tylko w strefie zmian,

- strefa  zmian  wyznaczona  jest  przy  linii  środkowej  po  stronie  ławki

rezerwowych,

- zawodnik  rezerwowy  może  wejść  na  boisko  dopiero  w  chwili,  gdy

zawodnik dotychczas grający je opuści,

- jeśli zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko za wcześnie może zostać

ukarany karą indywidualną,

- do  prowadzenia  zawodów  organizator  wyznacza  sędziów,  którzy

odpowiadają za przebieg i bezpieczeństwo w czasie gry,

- rozstrzygnięciom  sędziowskim  podlegają  również  przewinienia

dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza

grą, a także po zakończeniu meczu,

- jurysdykcji sędziów podlegają również zawodnicy rezerwowi oraz osoby

obsługi drużyny,

- za  nieprawidłowe  i  niesportowe  zachowanie  osoby  z  obsługi  drużyny

mogą zostać usunięci z ławki rezerwowych,



- rozstrzygnięcia  sędziów  dotyczące  okoliczności  związanych  z  grą  są

ostateczne,

- kary  indywidualne  (tzw.  minutowe)  ustalą  sędziowie  na  odprawie

technicznej przed turniejem,

- ukaranie zawodnika czerwoną kartką skutkuje wykluczeniem zawodnika

do  końca  trwania  meczu.  Przypadki  szczególnego  niesportowego

zachowania mogą skutkować wykluczeniem zawodnika z całego turnieju,

- w trakcie meczów obowiązuje bezwzględny zakaz wślizgów na piłkę w

zasięgu gry, za wyjątkiem bramkarza w obrębie własnego pola gry – pod

rygorem przyznania rzutu wolnego pośredniego dla drużyny przeciwnej, 

- wznowienie piłki z autu bocznego wykonywane będą z linii bocznej, a

piłka wprowadzana będzie do gry nogą,

- wznowienie  piłki  z  autu  bocznego  musi  zostać  wykonany  w  ciągu  6

sekund od momentu ustawienia piłki na linii. W przeciwnym wypadku

sędzia odgwizduje aut dla drużyny przeciwnej,

- po wyjściu piłki za linię końcową boiska bramkarz wznawia grę rękoma,

czas  trzymania  piłki  w  ręku  wynosi  maksymalnie  6  sekund,  po

wypuszczeniu  piłki  na  nawierzchnię  bramkarz  nie  może  jej  ponownie

dotknąć  rękoma,  z  chwilą  ustawienia  piłki  na  nawierzchni  gra  zostaje

wznowiona,

- bramkarz  nie  może chwytać  piłki  w ręce  po podaniu  od zawodników

swojej drużyny,

- w czasie wykonywania rzutów wolnych, z rzutów z autu, z rzutu rożnego

zawodnik  drużyny  przeciwnej  musi  zachować  odległość  3  metrów od

piłki,

- rzut  karny  wykonywany  będzie  z  odległości  7  metrów  od  linii

bramkowej.

- uderzenie piłki o sufit hali będzie skutkować utratą piłki przez drużynę,
której zawodnik uderzył w sufit, wznowienie odbywać się będzie poprzez



wprowadzenie piłki do gry przez zawodnika drużyny przeciwnej z linii
bocznej boiska na wysokości uderzenia piłki w sufit,

- przy  wznawianiu  gry  ze  środka  boiska  zabronione  jest  uderzenie

piłki bezpośrednio na bramkę przeciwnika.

8. NAGRODY i SPRAWY FINANSOWE
- wszystkie drużyny uczestniczące w eliminacjach  otrzymają dyplomy,
- zespoły, które  nie uzyskają awansu do finału mistrzostw  otrzymają

pamiątkowe puchary za udział w eliminacjach,
- wynajem hali sportowej, szatni oraz nagłośnienie zapewnia gospodarz

turnieju,
- koszty organizacyjne zawodów pokrywa WZ LZS ze środków

    Województwa Lubelskiego.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- zawodnicy i  osoby  towarzyszące  zobowiązani  są  posiadać  obuwie
sportowe o jasnej podeszwie,

- organizator nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zaistniałe  wypadki
podczas trwania turnieju,

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas
trwania zawodów,

- w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS / w porozumieniu z organizatorem zawodów i sędzią 
głównym.

Ochrona  danych  osobowych. Wszyscy  uczestnicy  biorący  udział  w
zawodach  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz
wizerunku  do  celów  związanych  z  realizacją  zadania,  innych  imprez
Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. Administratorem
danych jest 
Organizator  –  Wojewódzkie  Zrzeszenie  LZS.  Dane  osobowe zawodników
będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r.
poz. 1000). 
                                                                                     

                                                                                    WZ LZS LUBLIN



LISTA ZGŁOSZENIOWA DRUŻYNY

Nazwa drużyny :…………………………………………………

OPIEKUN DRUŻYNY:……………………………………………………………
TEL.KONTAKTOWY:…………………………………………………………….

L.p. Nazwisko i imię:       Bramki             Numer  na
koszulce             Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bierzemy  odpowiedzialność  za  swoich  zawodników-uczniów  w  czasie  trwania  turnieju  i
stwierdzamy,  że  nie  ma  żadnych  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  wzięcia  udziału  w
zawodach sportowych .

…………………………………………….
Podpis trenera/opiekuna zespołu.

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA
UCZESTNICZĄCEGO W ZAWODACH SPORTOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ WZ LZS W LUBLINIE.

Imię  i  nazwisko  :
……………………………………………………………………………………..

Data urodzenia : ………………………………..

          Niniejszym oświadczam,że obecny stan zdrowia w/w pozwala na



wzięcie udziału w zawodach sportowych organizowanych przez Wojewódzkie Zrzeszenie
LZS w Lublinie.
W zawodach startuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
Jednocześnie  oświadczam,że  zapoznałem się  z  treścią  regulaminu  zawodów i  w pełni
akceptuję zapisy w nim zawarte.

…………………………….dn. ……………………….

…………………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego.


