
 XXIII HALOWE MISTRZOSTWA 

 BIALSKOPODLASKIEGO ODDZIAŁU LUBELSKIEGO 

ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ GRUP MŁODZIEŻOWYCH 

W SEZONIE 2022/2023 
1. Finansowanie: 

 - koszty organizacyjne turnieju pokrywa organizator, 
- koszty uczestnictwa – przyjazdy, diety itp. pokrywają jednostki delegujące. 
2. Cel turnieju: 
Promowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, wychowania poprzez sport, kształtowanie zdrowego 

stylu życia, oraz aktywizację sportu szkolnego, kształtowanie właściwej postawy dzieci i młodzieży jako 

zawodników i kibiców oraz wyłonienie najlepszych drużyn, strzelców, zawodników oraz bramkarzy 

Turnieju. 

2. Nagrody: 
 - za I, II, III miejsce puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe.  
3. Przepisy porządkowe: 
 - czas gry zostanie ustalony i podany na odprawie technicznej 
 - liczba zawodników na boisku /łącznie z bramkarzem/ 5-ciu  
 - każda drużyna biorąca udział w turnieju winna być ubezpieczona we własnym zakresie, 
 - warunkiem dopuszczenia zawodnika do gry – udział w turnieju jest posiadanie przez zawodnika: 

• Aktualnego badania lekarskiego, 
• Uprawnienie do rozgrywek na sezon 2022/2023 
• Dokumenty tożsamości: dowód osobisty, ważna legitymacja szkolna, paszport, prawo jazdy. 

 

Brak któregokolwiek dokumentu spowoduje niedopuszczenie zawodnika do gry. Zawodnikom z rocznika 

2010-2016 wystarczy imienna lista z badaniami lekarskimi oraz dokument tożsamości. 
4. Postanowienia końcowe: 
  - za wypadki zaistniałe z winy uczestników, organizator nie ponosi odpowiedzialności, 
 - za rzeczy zaginione, pozostawione bez opieki, organizator nie ponosi odpowiedzialności, 
 - sędziów deleguje OKS Biała Podlaska, 
  - o wszystkich zmianach regulaminowych, jak i nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia       

Główny w porozumieniu z Organizatorem. 
5. Zasady gry: 
  - grę poprzedza losowanie /zgodne z przepisami/, 

- liczba zmian dozwolona /powrotne/, 
- rzuty wolne pośrednie i bezpośrednie, 
- po uderzeniu piłki o sufit, zostaje przyznany rzut wolny drużynie przeciwnej, 

            - sędzia dyktuje rzut karny za przewinienia popełnione w polu karnym, 
 - zabrania się gry wślizgiem. 
6. Kary: 
 - minutowe /o wielkości decyduje sędzia zawodów/, 
 - czerwona kartka /o ilości absencji meczów decyduje sędzia zawodów/. 
7. Program minutowy: 
 - 900 – 915 przyjmowanie list zgłoszeń, 
 - 915 – 930 odprawa techniczna, 
 - 930          rozpoczęcie turnieju. 
8. Zgłoszenia: należy przesłać do dnia 10.01.2023 r. na adres: LZPN Oddział w Białej Podlaskiej 
ul. Piłsudskiego 38,  
21-500 Biała Podlaska,  
tel. 83 3432915 lub e-mail: bialapodlaska@lzpn.pl 

 

Termin i miejsce zawodów poszczególnych grup rozgrywkowych zostanie podany w oddzielnym 

komunikacie, po otrzymaniu zgłoszeń z Klubów. 
LZPN Oddział w Białej Podlaskiej jako organizator zapewnia posiłek na każdym turnieju. 

mailto:bialapodlaska@lzpn.pl


 

                                          Klub ………..…………………………………………...………………… 

 

w ……………………………………….……………………………….. 
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Lp. Kategoria/rocznik Potwierdzenie 

1 Młodzik Starszy r. 2010 i młodsi  

2 Młodzik Młodszy r. 2011 i młodsi  

3 Orlik Starszy r. 2012 i młodsi  

4 Orlik Młodszy r. 2013 i młodsi  

5 Żak Starszy r. 2014 i młodsi  

6 Żak Młodszy r. 2015 i młodsi  
 

Kluby mogą wystawić maksymalnie  po jednej drużynie.  

 

 

 

Podpis przedstawiciela klubu: …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Pieczątka:  

 

 

 

 

 

Miejsce i data: …………………………………………………………………………………………………….. 
 


