ANEKS
DO REGULAMINU
ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO OZPN NOWY SĄCZ
W GRUPACH MŁODZIEŻOWYCH
na sezon rozgrywkowy 2016/2017
W związku z unifikacją głównych przepisów w poszczególnych kategoriach wiekowych dokonanych przez PPN
Zmianie ulegają zapisy PKT 1 – Zasady Rozgrywek § 11 ust. 8 w/w regulaminu rozgrywek
I. TRAMPKARZE ROZGRYWAJĄ SWOJE ZAWODY WG NIŻEJ PODANYCH ZASAD:

1. Zawody trwają 2x35 minut, z 15-minutową przerwą.
2. Wymiary boiska: zgodnie z Przepisami Gry.
3. Wymiary bramek: zgodnie z Przepisami Gry
4. Drużyny występują w składach 11 - osobowych w protokole sędziowskim może byd wpisanych
maksymalnie 18 zawodników – wymiany zawodników powrotne.
Aby zawody były prowadzone zgodnie z przepisami PZPN na boisku musi przebywad nie mniej niż 7
zawodników.
5. Rzut karny wykonywany jest z odległości 11 m.
6. Odległośd przy rzutach wolnych wynosi 9.15 m.
7. Zawodnicy muszą posiadad na koszulkach numery według obowiązujących przepisów.
8. Obowiązuje obuwie sportowe, miękkie tzw. (lanki).
9. Mecze są rozgrywane piłką nr 5.
10. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadad na nogach ochraniacze.
11. Obowiązuje przepis o spalonym.
12. Mogą grad dziewczęta - maksymalnie 2 na boisku, a 4 w kadrze meczowej.
13. Kary indywidualne: 2 min, 2 min, wykluczenie. Za ukaranego okresowym lub całkowitym
wykluczeniem z gry nie można w tych zawodach wprowadzid w jego miejsce nowego zawodnika.
14. Zawodnik wpisany do sprawozdania jest traktowany jako zawodnik grający w danym meczu.
15. Klub posiadający dwa lub więcej zespołów sporządza oddzielnie listy dla każdej drużyny –
zawodnik wpisany na jedną listę nie może być wpisany na drugą listę i występować w drugim
zespole w tej samej kategorii wiekowej ( zmiany zawodników na listach mogą być dokonane tylko
w okresie zimowego okienka transferowego ).
II. MŁODZICY ROZGRYWAJĄ SWOJE ZAWODY WG NIŻEJ PODANYCH ZASAD:
1. Zawody trwają 2x30 minut, z 15-minutową przerwą.
2. Wymiary boiska: długośd boiska: 70 – 75 m, szerokośd standardowa
3. Wymiary bramki: 5 m × 2 m;
4. Drużyny występują w składach 9-osobowych (8 zawodników w polu + bramkarz), w protokole
sędziowskim może byd wpisanych maksymalnie 18 zawodników.
5. W czasie spotkania każda drużyna może wymienid dowolną ilośd zawodników z prawem ich
powrotu do gry (zmiany powrotne, "hokejowe"). Aby zawody były prowadzone zgodnie z
przepisami PZPN na boisku musi przebywad nie mniej niż 7 zawodników.
6. Pole karne : 18.32 x 9 m
7. Rzuty rożne wykonywane są jako tzw. krótkie pkt środkowy pomiędzy linią boczną a linią pola
karnego – około 26 m.
8. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m.
9. Odległośd przy rzutach wolnych wynosi 9 m.
10. Zawodnicy muszą posiadad na koszulkach numery według obowiązujących przepisów.
11. Obowiązuje obuwie sportowe, miękkie (lanki).
12. Mecze są rozgrywane piłką nr 4.
13. Linie – dopuszczalne stożki

14. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadad na nogach ochraniacze.
15. Obowiązuje przepis o spalonym.
16. Mogą grad dziewczęta - maksymalnie 2 na boisku, a 4 w kadrze meczowej.
17. Kary indywidualne: 2 min, 2 min, wykluczenie. Za ukaranego okresowym lub całkowitym
wykluczeniem z gry nie można w tych zawodach wprowadzid w jego miejsce nowego zawodnika.
18. Zawodnik wpisany do sprawozdania jest traktowany jako zawodnik grający w danym meczu.
19. Klub posiadający dwa lub więcej zespołów sporządza oddzielnie listy dla każdej drużyny –
zawodnik wpisany na jedną listę nie może być wpisany na drugą listę i występować w drugim
zespole w tej samej kategorii wiekowej ( zmiany zawodników na listach mogą być dokonane tylko
w okresie zimowego okienka transferowego ).

