Informujemy, że w okresie 18.09 – 10.10.2018r ChOZPN będzie organizatorem cyklu turniejów w
kategorii „Orlik”. Poniżej podajemy terminarz tych rozgrywek oraz podział na grupy i skrócony
regulamin rozgrywek.

Termin 18.09.2018 (wtorek) – Hanna godz.15.30 Termin 18.09.2018 – Krasnystaw godz.16.00
Termin 25.09.2018 – (wtorek) Wierzbica

Termin 25.09.2018 - Chełm godz.16.00

Grupa A

Grupa B

•

Bug Hanna

1. Niedźwiadek 2009 Chełm

•

Polesie Urszulin

2. Kłos Chełm

•

Włodawianka Włodawa

3. Orzeł Srebrzyszcze

•

Ogniwo Wierzbica

4. SP Sawin
5. Jedynka 2009 Krasnystaw

Termin 18.09.2018 – Białopole g.16.00

Termin 18.09.2018 – Siennica Nad. g.15.30

Termin 25.09.2018 – Leśniowice g.15.30

Termin 25.09.2018 - Siedliszcze g. 15.30

Grupa C

Grupa D

•

Unia Białopole

1. Sparta Rejowiec Fabryczny

•

Astra Leśniowice

2. Polana Siennica Nadolna

•

Victoria Żmudź

3. Spółdzielca Siedliszcze

•

Znicz Siennica Różana

4. Start Pawłów

•

Niedźwiadek 2008 Chełm

5. Jedynka 2008 Krasnystaw

Termin 18.09.2018 – Izbica 15.30
Termin 25.09.2018 - Fajsławice g.15.30
Grupa E
•

Frassati A Fajsławice

•

Frassati B Fajsławice

•

Ruch Izbica

•

Hetman Żółkiewka

Skrócony regulamin rozgrywek
•

W rozgrywkach uczestniczą zawodnicy urodzeni w 2008-2009 natomiast 2010 i 2011 za
zgodą lekarza. Listę zawodników z podaniem daty urodzenia i nr. Pesel należy przesłać do
ChOZPN celem uprawnienia zawodników ( zostaną oni wprowadzeni do systemu Extranet).
Zawodnicy muszą posiadać badania lekarskie ( dopuszczalna jest zbiorowa lista zawodników
podpisana przez lekarza)

•

Zawody rozgrywane są na boiskach o wymiarach 50-56m długości x 26-30m szerokości, lub
na boiskach typu Orlik ( 62x30). Bramki 5x2, pole karne 15m ( 5 m od słupka w bok oraz 9 m
w głąb boiska). Piłka nr.4

•

Drużyny grają w składach po 7 zawodników (6+1). W kadrze może być 14 zawodników .
Mogą grać dziewczęta

•

Bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika. Nie obowiązuje przepis o spalonym. Rzut z
autu, wprowadzenie piłki nogą. Obuwie miękkie. Kary minutowe po 2 min za cięższe
przewinienia kara czk. Bramkarz po chwyceniu piłki w ręce może ją zagrać ręką tylko w
obrębie własnej połowy boiska

•

Do turnieju finansowego awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Turniej
finałowy planowany jest na październik

•

Czas gry w zależności od ilości drużyn w danym turnieju.

•

Kary finansowe : w razie nie stawienia się na pierwszy turniej, na klub zostanie nałożona kara
finansowa w wysokości 50 zł. Nie stawienie się na drugi turniej, kara w wysokości 100 zł, oraz
wycofanie z rozgrywek.

•

Prosimy o potwierdzenie udziału w poszczególych turniejach ( również prosimy o
potwierdzenie organizacji przez) uzgodnionych gospodarzy

Koordynatorem tych rozgrywek w ChOZPN jest Kolega Sławomir Kosikowski
tel. 572-225-531 - pod tym numerem prosimy o potwierdzenie udziału ( ewentualnie
email: ozpn_chelm@poczta.fm)

Koordynator Rozgrywek

Przewodniczący WG ChOZPN

Sławomir Kosikowski

Sławomir Kuźmicki

