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Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

a) Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników rozgrywek
           I LEADEROWSKICH IGRZYSK ZACHODNIOPOMORSKIEGO

§ 2

Zawody  o  wyłonienie  zwycięzców  I  LEADEROWSKICH  IGRZYSK  WOJ.ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
2010 r.(dalej używany skrót – LIZ) rozgrywane są zgodnie z Zasadami Gry w Piłkę Nożną, niniejszym 
Regulaminem oraz:

- Przepisami Gry w Piłkę Nożną – rok 2006;
- Uchwałą Zarządu PZPN z dnia 29.09.2000 roku  w sprawie organizacji  rozgrywek w piłkę 

nożną – stan prawny na dzień 01.07.2005 roku;
- Ustawą  o  Bezpieczeństwie  Imprez  Masowych  z  dnia  22.08.1997  roku  (z  późniejszymi 

zmianami z lutego 2009 r )

§ 3

Organem właściwym  do  prowadzenia  i  nadzorowania  rozgrywek  o  mistrzostwo  I  LIZ  jest  zespół 
przedstawicieli wszystkich Lokalnych Grup Działania woj. zachodniopomorskiego, Szkolny 
Związek Sportowy oraz współpracujące Okręgowe Związki Piłki Nożnej woj. zachodniopomorskiego

§ 4

Celem rozgrywek jest:
a) wyłonienie  drużyn  ,  które  zdobędą  Mistrzostwo  I  LEADEROWSKICH  IGRZYSK 

WOJ.ZACHODNIOPOMORSKIEGO w kategorii ŻAK - Orlik dziewcząt i chłopców .
Żacy – dziewczynki i chłopcy rocznik : 2000 i młodsi
Orliki – dziewczynki i chłopcy rocznik 1997,1998,1999

b) popularyzacja  piłki  nożnej,  promocja  utalentowanych  zawodników  oraz  organizacja 
współzawodnictwa sportowego jako funkcji wychowawczej  na obszarze działalności  LGD w 
woj. zachodniopomorskim
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STRUKTURA ROZGRYWEK

§ 5

1. Rozgrywki  zostaną  przeprowadzone  w poszczególnych gminach będących członkami  LGD woj. 
zachodniopomorskiego

§ 6

1. Rozgrywki prowadzone są systemem turniejowym
2. W każdym turnieju każda z drużyn rozegra z pozostałymi drużynami swojej kategorii wiekowej lub 

grupy po jednym spotkaniu . W kategorii żaków rywalizacja odbywać się będzie poprzez turnieje 
popularyzujące piłkę nożną.

3. Dopuszcza się możliwość prowadzenia rozgrywek na zasadach mecz i rewanż.
4. Termin rozpoczęcia rozgrywek i terminy rozgrywania zawodów wyznacza poszczególny LGD 
     w opracowanych przez siebie i  zatwierdzonych terminarzach rozgrywek przez Koordynatora i 
przedstawicieli LGD oraz właściwy  OPZN
5. Terminarze rozgrywek dostarczane są zainteresowanym klubom najpóźniej na 1 miesiąc 

przed rozpoczęciem rozgrywek..
6. Sezon rozgrywkowy oznacza okres od maja do końca sierpnia 2010 r.

§ 7

1. W  okresie  trwania  rozgrywek  nie  mogą  być  wprowadzane  w  Regulaminie  żadne  zmiany,  z 
wyjątkiem  zmian  wynikłych  z  zarządzeń  grupy  przedstawicieli  wszystkich  LGD  woj. 
zachodniopomorskiego

2. Z Regulaminem Rozgrywek winien zapoznać się każdy organizator , działacze, sędziowie przed 
rozpoczęciem rozgrywek. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie jest argumentem w sprawach 
spornych.

Rozdział II
BOISKA

§ 8

1. Zawody mistrzowskie mogą być rozgrywane tylko na boiskach odpowiadających Zasadom Gry w 
Piłkę Nożną oraz zweryfikowanych . 

a) Weryfikację boisk przeprowadza Komisja Weryfikacyjna wyznaczona przez dany LGD prowadzący 
rozgrywki.
2. Wymiary pola gry, strefy bezpieczeństwa, bramek oraz oznaczenia linii bocznych, bramkowych a 

także pola bramkowego i karnego muszą odpowiadać Zasadom Gry w Piłkę Nożną, a organizator 
gospodarz zawodów jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie pola gry do gier mistrzowskich. 
Pole  gry  i  strefa  bezpieczeństwa  oznacza  teren  wydzielony  ogrodzeniem  lub  w  inny  sposób 
oddzielający widzów od uczestników zawodów, i tak:

mecze  Żaków i Orlików odbywać się będą na boiskach utworzonych w ramach programu „ Moje 
boisko Orlik 2012 ‘’ oraz Euroboiska.

     
3. Organizator-gospodarz,  który  nie  dopełni   obowiązku  odpowiedniego  przygotowania  obiektu 

sportowego i z winy którego zawody nie odbyły się, ponosi pełne konsekwencje regulaminowe 
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oraz  na  wniosek  drużyny  przeciwnej  pokryje  wszystkie  udokumentowane  koszty  związane  z 
przyjazdem na nie odbyte zawody.

4. Niedopuszczalne  jest  gromadzenie  w  obrębie  obiektu  sportowego  w  czasie  trwania  zawodów 
różnych przedmiotów, a zwłaszcza materiałów budowlanych (rury, kamienie, cegły, deski, itp.).

5. W  przypadku  zaistnienia  nieprzewidzianej  i  niezależnej  od  gospodarza  zawodów  przeszkody 
uniemożliwiającej rozegranie ich na pierwotnie wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść 
zawody na inne boisko zweryfikowane .

6. W spotkaniach rozgrywanych na neutralnym boisku, obowiązki gospodarza przejmuje organizator 
danego LGD

7. Mecze  nie  mogą pod  żadnym pozorem odbywać  się  na boiskach nie  posiadających  aktualnej 
weryfikacji  oraz  zamkniętych  na  mocy  decyzji  władz  piłkarskich,  państwowych  bądź 
samorządowych.

Rozdział III
KRYTERIA UCZESTNICTWA 

§ 9

1. Gospodarz organizujący zawody, oprócz przygotowania boiska do gry zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i na płycie boiska przed, w czasie i 
po zawodach, zobowiązany jest:

     a) zapewnić trzy piłki do gry: nr 4 lub 
b) zabezpieczyć urządzenia sanitarne i szatnie dla zawodników i sędziów;
c) zabezpieczyć opiekę medyczną lub sanitarną ;
d) wydzielić specjalne miejsca na ławkach rezerwowych dla:

- siedmiu zawodników rezerwowych,
- kierownika drużyny,
- trenera i asystenta, którzy mogą przekazywać zawodnikom wskazówki (tylko 1 osoba) 

pozostając w strefie technicznej wydzielonej linią obejmującą długość ławki rezerwowych 
plus 1-en metr z każdej strony ławki oraz obszar przed ławką aż do 1-go metra przed 
linią boczną boiska;

e) zawiadomić miejscową jednostkę policji o miejscu odbycia meczu co najmniej 48 godzin przed 
jego rozpoczęciem;

f) zapewnić pełną ochronę sędziom i zawodnikom do czasu ich odjazdu;
g) zapewnić delegatom  warunki pełnienia swoich obowiązków;
h) wyznaczyć  miejsca dla przedstawicieli  mediów i  umożliwić im dostęp do informacji  (składy 

drużyn, wywiady z uczestnikami zawodów itp.).
 
3. Gospodarz  zobowiązany  jest  do  udostępnienia  drużynom i  sędziom oddzielnych,  odpowiednio 

wyposażonych i zabezpieczonych szatni.
4. Organizator zawodów ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz mienie drużyn, 

sędziów, obserwatorów i delegatów od momentu ich przybycia na obiekt sportowy do momentu 
ich odjazdu.

5. Nakłada  się  na  Organizatorów  obowiązek  posiadania  w  aktach  zezwolenia  rodzica  (opiekuna 
prawnego) na grę żaka - orlika w barwach danego klubu.

6. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość podanych w protokole z danych 
personalnych i sportowych zawodnika .

§ 10

1. Każda  drużyna  musi  mieć  w  składzie  na  boisku  przez  cały  czas  trwania  meczu  kapitana, 
wyróżniającego się od innych zawodników opaską noszona na ramieniu. W przypadku opuszczenia 
boiska na stałe przez kapitana, jego funkcję przejmuje inny przez niego wyznaczony zawodnik. 
Fakt zmiany kapitana sędzia musi odnotować w protokole zawodów.
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2. Kapitanowie są pomocnikami sędziego w utrzymaniu dyscypliny wśród swoich zawodników. Tylko 
kapitanowie mogą zwracać się  do sędziego w sprawach dotyczących meczu i  mogą to czynić 
wyłącznie w przerwach w grze i w sposób taktowny. Zapytania do sędziego nie mogą nosić cech 
podważania jego decyzji ani też jakiejkolwiek polemiki.

3. Do podstawowych obowiązków kierownika drużyny należy:
a) przygotowanie  sędziemu  przed  rozpoczęciem  meczu  starannie  i  zgodnie  z  przepisami 

wypełnionego składu drużyny i załącznika wraz z dokumentami uprawniającymi zawodników 
do gry, kierownik drużyny gospodarzy 

b) utrzymywanie dyscypliny wśród osób przebywających na ławce zawodników rezerwowych;
c) wykonywanie ewentualnych poleceń sędziego w sprawach związanych z meczem,
d) udzielanie sędziemu niezbędnych informacji, o ile się o to zwróci;
e) podpisywanie załącznika do protokołu o karach indywidualnych oraz uwag sędziego wpisanych 

na jego odwrocie, bez względu, czy się z nimi zgadza czy nie.

Rozdział IV
ZAWODNICY

§ 11

1. W  zawodach  mistrzowskich   mogą  reprezentować  zespoły  wyłącznie  piłkarze  zgłoszeni  i 
uprawnieni do gry przez organ prowadzący rozgrywki I LIZ 

2. Każdy  z  zawodników  biorących  udział  w  grze  musi  posiadać  aktualne  badania  lekarskie  oraz 
pozwolenie od rodziców na udział w zawodach

3. Osoba sprawująca opiekę na treningach i meczach żaków- orlików musi posiadać odpowiednie 
kwalifikacje  zawodowe,  zgodnie  z  Ustawą  o  Kulturze  Fizycznej  (kwalifikacje  zawodowe),  tj. 
instruktora  piłki  nożnej,  trener  piłki  nożnej,  nauczyciel  wf  lub  osoba  z  przygotowaniem 
pedagogicznym.

4. Obowiązek ubezpieczenia zawodników występujących  w  rozgrywkach  I  LIZ  od 
następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania piłki  nożnej 
spoczywa  na  opiekunach-organizatorach  zespołów  biorących  udział  w  zawodach 
mistrzowskich.

§ 12

1. Zawodnicy rozpoczynający grę winni być wpisani do protokołu. Pozostali, wpisani zawodnicy są 
zawodnikami rezerwowymi. W meczach żaków-orlików do protokołu można wpisać maksymalnie 
12 zawodników i zawodniczek

2. Numery na koszulkach zawodników powinny być wykonane w kolorze kontrastującym z kolorem 
koszulki, tak aby były widoczne z dalszej odległości.

3. Kolor ubioru bramkarzy a w szczególności koszulka, musi się wyraźnie odróżniać od siebie oraz od 
koszulek obydwu drużyn i sędziów.

4. W przypadku występowania tych samych lub podobnych kolorów ubiorów zawodników obydwu 
drużyn, obowiązek zmiany ubiorów nakłada się na gospodarzy zawodów. Jeżeli  kolor koszulek 
bramkarzy nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników obu drużyn oraz sędziów – zmiany 
koszulki musi dokonać bramkarz. W celu skutecznej organizacji meczu sugeruje się wcześniejsze 
telefoniczne ustalenie koloru ubiorów.
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5. Zawodnicy  biorący  udział  w  zawodach  drużyn  kategorii  żak  i  orlik  wskazane  jest  posiadanie 
ochraniaczy.

§ 13

1.  Sprawdzenia tożsamości  zawodników sędzia może dokonać na wniosek kapitana i kierownika - 
opiekuna drużyny przed zawodami, w czasie przerwy między częściami gry lub po zawodach, zawsze 
jednak  w  obecności  kapitanów  i  kierowników-opiekunów  obu  drużyn.  Konieczność  sprawdzenia 
tożsamości  zawodników po zakończeniu zawodów zobowiązuje kapitanów i kierowników-opiekunów 
drużyn do zatrzymania  wszystkich zawodników, którzy uczestniczyli  do pełnej dyspozycji 
sędziego we wskazanym przez niego miejscu. Sprawdzenie tożsamości zawodników winno być 
zgłoszone sędziemu przed zawodami, przed końcem I połowy lub przed zakończeniem zawodów.

a. Jeżeli sprawdzanie tożsamości zawodników zostaje zgłoszone przed zawodami, sprawdzenie od-
       bywa się przed meczem i sprawdzeniu polegają wszyscy zawodnicy wpisani do protokołu zawo 
       dów łącznie z zawodnikami rezerwowymi.
b. Jeżeli sprawdzenie tożsamości zawodników zgłoszone zostaje w I-szej połowie zawodów, to 
       sprawdzenie odbywa się w przerwie meczu i sprawdzeniu podlegają zawodnicy, którzy w chwili
       zgłoszenia uczestniczyli w grze i zawodnicy rezerwowi, którzy nie uczestniczyli jeszcze w grze.    

c.  Jeżeli sprawdzenie tożsamości zawodników zostaje zgłoszone w II-giej połowie zawodów, to
       sprawdzenie odbywa się po meczu i sprawdzeniu podlegają zawodnicy, którzy w momencie
 zgłoszenia uczestniczyli w grze i którzy od momentu zgłoszenia zostali wprowadzeni do gry.

Rozdział V
SĘDZIOWIE

§ 14

1. Sędziów do prowadzenia zawodów LIZ wyznacza organizator turnieju
2. Zawody rozgrywane w formie dwu-meczu (jeden po drugim) prowadzi ta sama obsada sędziowska 

przy zachowaniu możliwości zmiany funkcji poszczególnych sędziów w drugim spotkaniu.
3. Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie związkowi z jakichkolwiek powodów będą 

nieobecni, kapitan gospodarzy musi, co najmniej 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia 
zawodów  zawiadomić  kapitana  drużyny  gości,  prosząc  go  o  przedstawienie  kandydata  do 
prowadzenia zawodów.

4. Kapitanowie z opiekunami obydwu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów 
do  prowadzenia  zawodów.  W  przypadku,  gdy  jeden  z  kandydatów  jest  sędzią  związkowym, 
przysługuje  mu  prawo  prowadzenia  zawodów.  W  innych  przypadkach  o  wyborze  sędziego 
decyduje losowanie w obecności kapitanów obydwu drużyn.

5. Fakt  wyboru  sędziego  musi  być  opisany  w  protokole  z  zawodów  i  potwierdzony  podpisami 
kapitanów  drużyn  przed  rozpoczęciem  zawodów.  Za  dostarczenie  protokołu  z  tych  zawodów 
odpowiedzialny jest gospodarz zawodów. Drugi taki egzemplarz protokołu/kopia/ musi otrzymać 
drużyna przeciwna.

6.   Po każdych zawodach sędzia zobowiązany jest do wypełnienia czytelnie sprawozdania oraz załącz-
      nika do sprawozdania. Załącznik do sprawozdania powinien
      być wypełniony w 3 egzemplarzach ( załącznik jest dokumentem związkowym dostępnym na 
stronach PZPN ), w którym wyszczególnione winny być udzielone 
      kary indywidualne (żółte i czerwone kartki). Jeżeli kary zostały udzielone w wypadku tzw. „faulu
      taktycznego” lub „akcji ratunkowej”  (czerwona kartka) to taka uwaga powinna być zamieszczona
      w załączniku. Za inne przewinienia wpisuje się tylko rodzaj udzielonej karyi. Niezależnie od 
      ww. ustaleń, sędzia zobowiązany także jest do umieszczenia na odwrotnej stronie załącznika opisu
      zajść mających istotne znaczenie dla zawodów i w dalszym postępowaniu ocenianym przez 
organizatorów LIZ. Dotyczy to np. zakłócenia porządku, opóźnienia rozpoczęcia zawodów jak również 
wysoce grubiańskiego, nie sportowego zachowania się działaczy i zawodników, w tym szczegółowy 
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     opis zaistniałych sytuacji w których sędzia nie mógł pokazać zawodnikowi czerwonej kartki lecz 
tylko ją opisać. Wszystko to musi być przedstawione kierownikom drużyn i w ich obecności wpisane do 
załącznika, który zobowiązani są podpisać. Jeden egzemplarz załącznika otrzymuje gospodarz zawo-
      dów, drugi egzemplarz goście a trzeci jest załączany do sprawozdania. W przypadku nie udzielenia 
      kar indywidualnych, sędzia wpisuje w załączniku uwagę „kar nie było”, co również podpisują kie-
      rownicy drużyn. Wszystkie zajścia i kary muszą być także opisane w sprawozdaniu sędziowskim. 

9.Skompletowane sprawozdanie winno być wysłane do biura właściwego LGD 
w   terminie 48 godzin od dnia zawodów.

10. Do podstawowych obowiązków sędziów należy:
a) przybycie na zawody co najmniej na 30 minut przed ich rozpoczęciem, sprawdzenie stanu 

przygotowania boiska i sprawdzenie dokumentów zawodników;
b) odnotowanie w protokole zawodów wszelkich niedociągnięć i uchybień regulaminowych w 

zakresie organizacji zawodów oraz utrzymania porządku i bezpieczeństwa;
c) sporządzenie protokołu zawodów zgodnie z ich punktami i obowiązującymi wytycznymi;
d) umożliwienie kierownikom (kapitanom) drużyn wnoszenia na odwrocie załącznika protestów 

i zastrzeżeń dotyczących tylko spraw określonych przepisami gry i niniejszego Regulaminu;
e) informowanie kierowników (kapitanów) drużyn o ewentualnych uwagach i  zastrzeżeniach 

wobec drużyn poprzez odnotowanie ich na odwrocie załącznika i żądanie złożenia podpisu;

11. Niezależnie  od  sposobu  wyznaczania  sędziego  (sędziów)  zawody  muszą  być  rozegrane  jako 
mistrzowskie a jakakolwiek umowa kapitanów i opiekunów drużyn, że rozgrywka jest towarzyska – 
będzie nieważna.

§ 15

1. Przed  każdym  meczem  sędziowie  mają  obowiązek  sprawdzenia  wszystkich  dokumentów 
zezwalających na przeprowadzenie zawodów na danym obiekcie.

2. W przypadku poważnego zakłócenia porządku na obiekcie, sędzia musi natychmiast powiadomić 
właściwy organ LGD, najpóźniej dnia następnego po zawodach..

3. Sędziowie  nie  ponoszą  żadnej  odpowiedzialności  za  kontuzje  doznane  przez  zawodników, 
działaczy  i  widzów  oraz  inne  wypadki  zaistniałe  przed,  w  czasie  i  po   zawodach  oraz  za 
uszkodzenie cudzej własności dowolnego rodzaju i wszystkie inne straty poniesione przez osoby 
fizyczne i prawne.

Rozdział VI
DELEGACI

§ 16

1. Na  zawody  LIZ  w  uzasadnionych  sporadycznie  przypadkach  może  być  wyznaczony  delegat 
należący do „ Grupy Roboczej „ wszystkich LGD.

2. Organizatorzy  zawodów  mogą  występować  pisemnie  do  organizatorów  z  ramienia  LGD  o 
dodatkowe obserwacje (także w meczach wyjazdowych) 

3. Delegatów na zawody LIZ wyznacza Koordynator Projektu.
4. Koszty  delegacji  delegatów  na  zawody  pokrywane  i  rozliczane  będą  w  ramach  projektu 

współpracy.
5. Delegat sprawuje nadzór i kontrolę nad bezpieczeństwem i organizacją zawodów.
6. Delegat  legitymuje  się  wydanym  przez  właściwy  LGD  dokumentem  upoważniającym  go  do 

swobodnego poruszania się po terenie całego obiektu sportowego.
7. Przed każdym meczem delegat ma obowiązek sprawdzenia wszystkich dokumentów zezwalających 

na przeprowadzenie zawodów na danym obiekcie.
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8. Wszystkie  osoby  funkcyjne  uczestniczące  w  zawodach  zobowiązane  są  do  przestrzegania 
wydanych  poleceń  delegata,  bieżącego  usuwania  niedociągnięć  w  zakresie  organizacji  i 
bezpieczeństwa przebiegu zawodów.

9. Gospodarz  zawodów  na  polecenie  delegata  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  narady  z 
udziałem przedstawicieli obu zespołów, służb porządkowych i sędziego.

10.Gospodarz  zawodów  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  delegatowi  po  zawodach 
informacji  o  organizacji  zawodów  wg  przekazanego  wzoru  przez  organ  prowadzący 
rozgrywki.

11. W przypadku poważnego zakłócenia porządku na obiekcie delegat musi natychmiast powiadomić 
właściwy LGD, najpóźniej następnego dnia roboczego po zawodach.

Rozdział VII
ZASADY ROZGRYWEK

§ 17

1. W rozgrywkach mistrzowskich LIZ mogą brać udział wszystkie drużyny zweryfikowane i zgłoszone 
do organizatorów w poszczególnych LGD

2. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi spotkania w ramach zorganizowanych turniejów lub innych 
systemów rozgrywek wyłaniających mistrza danego LGD.

3. Koszty organizacji zawodów pokrywa gospodarz, natomiast koszt dojazdu na zawody goście.

Organizatorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za stawienie się swojej drużyny w oznaczonym czasie i 
miejscu na zawody wyznaczone terminarzem lub zgodnie z zawiadomieniem.

§ 18

1. Drużyny biorące udział w zawodach:

a) Orlików E1, E2 (roczniki 1997,1998,1999 ) - zespół występuje w składzie 6 – osobowym 
(5+1 ). Ilość dopuszczalnych zmian dowolna z prawem powrotu do gry z pośród 12 zawodników 
rezerwowych wpisanych do sprawozdania.  Dopuszcza  się  do gry  dowolną  liczbę  zawodniczek, 
zawodników
b) Żaków F1, F2 ( rocznik 2000 i  młodsi  ) – zespół występuje w składzie 7-mio osobowym 

( 6+1 )i dalej jak w pkt. b.
2. Zmiany zawodników lotne.
3. Drużyny w kategorii  Orlików i Żaków występują w obuwiu o spodach miękkich (tzw.„lanki”).

§ 19

1. Zawody rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez organizatorów w poszczególnych LGD i 
podawane są do wiadomości zainteresowanym w przesłanych terminarzach.

2. Termin sobotni traktuje się na równi z niedzielnym przy zachowaniu warunków zawiadomienia o 
terminie i o godzinie rozpoczęcia zawodów, co najmniej 14 dni przed zawodami:

- przeciwnika,
- organizatora LGD,
- Koordynatora LIZ

      Każda z wymienionych stron powinna otrzymać jedną kopie pisma powiadamiającego.

3. Jeżeli w terminarzu nie wyznaczono czasu rozpoczęcia gry, gospodarz zawodów zobowiązany jest 
zawiadomić  przeciwnika  listem  poleconym  za  potwierdzeniem  odbioru,  organizatora  LGD  i 
Koordynatora LIZ o miejscu i godzinie rozpoczęcia zawodów. Przy zawiadamianiu należy zachować 
14-dniowy termin wyprzedzenia od daty rozegrania zawodów.

5.   W przypadku zmiany terminu zawodów lub ich miejsca w czasie krótszym niż 14 dni, klub musi:
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      a). uzyskać zgodę na piśmie od drużyny przeciwnej podpisane przez upoważnionych działaczy 

           organizatora i opieczętowane pieczęcią;                

      c). uzyskać zgodę od organizatora LGD.

§ 20

1. Jeżeli  spotkanie  nie  odbędzie  się  lub  zostanie  przerwane  przez  sędziego  przed  upływem 
regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora 
zawodów, obu zespołów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy 
zostało  już  rozpoczęte)  lub rozegrać  od początku  (gdy nie  zostało  rozpoczęte)  w najbliższym 
wolnym  terminie,  z  tym  zastrzeżeniem,  że  w  przypadku,  gdy  przyczyną  nie  rozegrania  lub 
przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej 
(awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu, itp.) należy, gdy pozwalają na to warunki, spotkanie 
dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym.

  
2.  Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest co do zasady 

organizator  LGD  a  termin  dokończenia  (rozegrania)  meczu  ustalany  jest  w  porozumieniu  z 
jednostką organizacyjną LIZ.
W drodze wyjątku, decyzje w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje delegat lub 
obserwator LIZ na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub 
przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej, 
jak określono w ust. 1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia (rozegrania) spotkania w dniu 
następnym przy świetle dziennym.

2. W przypadku podjęcia przez właściwe organy LIZ decyzji o dokończeniu zawodów przerwanych 
przed  upływem  regulaminowego  czasu  gry  –  zawody  dokańczane  w  nowym  terminie  są 
rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:

a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem 
wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów;

b) zespoły przystępują do dokończenia zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 
wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych;

c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w 
danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:

-   którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwo- 
  nej  kartki  lub w wyniku zmiany;

-   którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach 
  występują w chwili dokańczania zawodów;

 -     którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kar- 
        tek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.
d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokończenia zawodów, otrzymał ilość 

kartek  powodujących  obowiązek  odbycia  kary dyskwalifikacji  lub na którego nałożono 
obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji  z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w 
dokańczanych zawodach.

§ 21

1. W  przypadku  wystąpienia  o  zmianę  terminu  za  zgodą  przeciwnika,  zainteresowany  zespół 
powinien zaproponować inny, uzgodniony na piśmie z przeciwnikiem termin spotkania.

2. Nowy termin nie może być późniejszy niż 14-dniowy po terminie wyznaczonym terminarzem i nie 
może być późniejszy niż termin dwóch ostatnich kolejek, w których wszystkie drużyny będą miały 
ten sam termin i czas rozgrywania zawodów.
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§ 22

Czas trwania zawodów w poszczególnych klasach wynosi:

1. w orlikach E1, E2 i żakach F1,F2 - 2 x 15 minut z 5 minutową przerwą,
2. w orlikach E1, E2 i żakach F1,F2 -  w  systemie  turniejowym  w  zależności  od  ilości 

drużyn od 2 x 7,5 minut do 2 x 20 minut z 5-minutową przerwą (jeden mecz), w przypadku 
turnieju grupowego czas gry jest zależny od ilości meczów w jednym dniu.

Rozdział VIII
AWANS - 

§ 23

1. Awans do turnieju głównego I LEADEROWSKICH IGRZYSK ZACHODNIOPOMORSKIEGO uzyskają 
zwycięzcy poszczególnych rozgrywek w turniejach organizowanych przez LGD woj. 
zachodniopomorskiego

Rozdział IX
PROTESTY I ODWOŁANIA

§ 24

1. Kierownicy  lub  kapitanowie  drużyn  przed  rozpoczęciem  zawodów,  w  czasie  przerwy  lub 
bezpośrednio  po  zakończonych  zawodach  mogą  wnosić  uwagi  i  zastrzeżenia  do  załącznika 
protokołu  sędziowskiego  o  naruszeniu  przepisów  i  organizacji  zawodów,  zachowania  się 
uczestników i ich przedstawicieli oraz innych okolicznościach, które mogły wpłynąć na prawidłowy 
przebieg zawodów.

2. Wniesione zastrzeżenia i uwagi muszą być przez sędziego zbadane na miejscu i rozstrzygnięte. W 
uzasadnionych przypadkach sędzia wyznacza właściwym osobom czas na usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości.

3. Zgłoszonych  zastrzeżeniach  oraz  sposobie  ich  rozstrzygnięcia,  sędzia  czyni  wzmiankę  w 
sprawozdaniu  (załączniku)  z  zawodów,  pod  którą  złożą  podpisy  kapitanowie  lub  kierownicy 
drużyn.

§ 25

1. Klub,  który  uważa,  że  wynik  zawodów  z  udziałem  jego  drużyny  uzyskany  w  następstwie 
oczywistego naruszenia przepisów:

a) o organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
b) w sprawie statusu piłkarzy;
c) niniejszego regulaminu,

może w ciągu 48 godzin po zakończeniu zawodów złożyć pisemny protest do organizatora LIZ, 
przekazując jednocześnie kopię tego protestu do wiadomości przeciwnika.

2. Protest powinien być rozpatrzony przez organizatora LIZ w terminie 14 dni od daty jego złożenia.
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Rozdział X
SPRAWY FINANSOWE

§ 26

Finansowanie turnieju głównego I LIZ zostanie wpisane do projektu współpracy.

Rozdział XI
SPRAWY DYSCYPLINARNE

§ 27

1. W rozgrywkach  wszystkich kategorii  wiekowych obowiązują  kary indywidualne przewidziane  w 
Regulaminie  LIZ,  gdzie  kartki  czerwone  (wykluczenia)  orzekane  są  na  ogólnych  zasadach,  z 
wyjątkiem kar pieniężnych.

2. W rozgrywkach  żaków i orlików niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach, 
sędzia w celu wychowawczym może trzykrotnie wykluczyć zawodników z gry na okres: 3, 5 i 10 
minut.  Żak  lub  orlik  musi  być  wykluczony  całkowicie  z  gry  (kartka  czerwona),  jeżeli  popełni 
czwarte przewinienie podlegające czasowemu wykluczeniu lub popełni przewinienie kwalifikujące 
się do tzw. „samoistnej” czerwonej kartki.

3. Zawodnikom, którzy w czasie zawodów mistrzowskich zostali wykluczeni z gry (tzw. ,,samoistna” 
czerwona  kartka),  wymierza  się  automatycznie  karę  1  meczu  dyskwalifikacji,  chyba  że 
przewinienie polegało na:

− naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważeniu innych osób biorących 
udział w grze lub poza nią,

− wysoce nie sportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu przed, w czasie lub po 
meczu.

W  opisanych  wyżej  przypadkach  przeprowadza  się  postępowanie  dyscyplinarne,  po  którym 
organizator LIZ orzeka karę. Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry za przewinienia opisane 
powyżej,  jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i  do czasu orzeczenia kary nie 
może brać czynnego udziału w żadnych zawodach mistrzostw LIZ.

4. Zasad  określonych  w  ust.  3  niniejszego  paragrafu  nie  stosuje  się  gdy  zawodnik  zostanie 
wykluczony z gry (czerwona kartka) za tzw. „akcję ratunkową” lub „faul taktyczny” tj.:

− pozbawi  przeciwnika  realnej  szansy  zdobycia  bramki,  używając 
niedozwolonych sposobów w ewidentnej sytuacji do zdobycia bramki,

− będąc  zawodnikiem innym niż  bramkarz  na własnym polu  karnym 
pozbawi  przeciwnika  czystej  okazji  do  zdobycia  bramki  np.  przez 
umyślne  zatrzymanie  piłki  ręką  gdy  zmierza  ona  nieuchronnie  do 
bramki,

− będąc bramkarzem przeszkodzi przeciwnikowi w dogodnej sytuacji do 
zdobycia  bramki  przez zatrzymanie  piłki  ręką poza własnym polem 
karnym.

5. . Sędzia wpisując karę wykluczenia (czerwona kartka) do sprawozdania i załącznika musi dokonać 
wpisu „akcja ratunkowa” lub „faul taktyczny”.
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Rozdział XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

Każda  z  drużyn  biorących  udział  w  rozgrywkach  mistrzowskich  LIZ   ma  obowiązek  pisemnego 
zgłoszenia się do rozgrywek wg następujących zasad:

a) podać  adres  korespondencyjny  zespołu,  numer  telefonu lub  faksu  pod  którym można się 
kontaktować w sprawach organizacyjnych;

b) podać adres stadionu (boiska), na którym zespół będzie rozgrywać zawody jako gospodarz;
c) podać nazwiska trenerów z numerami telefonów komórkowych.

§ 29

1. Każdy zespól, którego drużyna bierze udział w rozgrywkach LIZ jest odpowiedzialny za swoich 
przedstawicieli,  trenerów i zawodników jak również za postępowanie zgodne z obowiązującymi 
przepisami a także za utrzymanie porządku i spokoju na obiekcie sportowym przed zawodami, w 
trakcie ich trwania i po zakończeniu.

2. Organizatorzy i drużyny zobowiązane są do udzielenia pomocy i ochrony sędziom prowadzącym 
zawody.

§ 30

Prawo  interpretacji  niniejszego  Regulaminu  oraz  rozstrzygania  wszystkich  spraw  nie  ujętych  w 
Regulaminie a wynikających z prowadzonych rozgrywek, przysługuje organizatorowi i Koordynatorowi 
LIZ.

§ 31

Właściwy LGD nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na zawodach, ani też za różnego 
rodzaju straty materialne poniesione przez osoby fizyczne i prawne.

Regulamin został zatwierdzony przez Koordynatorów poszczególnych LGD stanowiących Zespół 
Roboczy odpowiedzialny za przygotowanie i realizację
 PROGRAMU WSPÓŁPRACY I LEADEROWSKICH IGRZYSK ZACHODNIOPOMORSKIEGO
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