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VI TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA RP 

§ 1.  O TURNIEJU 

1.  Celem organizacji  VI Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP jest 

promowanie wśród dzieci sportowej aktywności i zasad gry fair play, 

aktywizacja lokalnych społeczności  oraz zachęta do wspólnego 

organizowania różnorodnych działań sportowych na obiektach wybudowanych 

w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. 

2. Turniej jest organizowany oddzielnie dla drużyn dziewcząt i chłopców, w 

dwóch kategoriach wiekowych: 

•   10-11 lat (roczniki 2004 - 2005) 

•   12-13 lat (roczniki 2002 - 2003) 

 3.   V Turniej Orlika będzie rozgrywany w terminie 01 września – 17 

października 2015 roku na czterech szczeblach rozgrywkowych: 

•   01.09 – 18.09 - eliminacje gminne (lokalne turnieje na Orlikach) 

•   21.09 -  30.09 – eliminacje wojewódzkie (turnieje na wybranych Orlikach) 

•   03.10 – 10.10 – finały wojewódzkie 

•   14.10 - 17.10 – finał ogólnopolski w Warszawie 

§ 2.  ORGANIZATOR 

1.   Organizatorem turnieju, na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, jest 

Szkolny Związek Sportowy. 

2.   BIURO ORGANIZACYJNE TURNIEJU: 

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego 

ul. Ciołkosza 1/29, 03-134 Warszawa 

telefon/fax.   22 621-85-30 ; 22 848-91-17 

turniejorlika@szs.pl ; www.turniejorlika.pl ; www.szs.pl 

mailto:turniejorlika@szs.pl
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Dane kontaktowe do koordynatorów Wojewódzkich SZS  są dostępne na 

stronie internetowej turnieju www.turniejorlika.pl, na stronie ZG 

SZS  www.szs.pl  i  na stronach Wojewódzkich SZS. 

3.   Eliminacje gminne będą  rozgrywane na boiskach Orlik, które zgłoszą chęć 

organizacji  

turniejów eliminacyjnych VI Turnieju Orlika. Organizatorami rozgrywek będą 

Animatorzy  pracujący na tych boiskach (lub inne osoby wyznaczone przez 

podmioty zarządzające Orlikami). 

4.   W eliminacjach wojewódzkich bezpośrednimi organizatorami rozgrywek  

będą Animatorzy na wybranych boiskach ORLIK, działający na zlecenie 

właściwych terytorialnie Wojewódzkich Szkolnych Związków Sportowych.  

5.   W eliminacjach gminnych i wojewódzkich rozgrywki koordynują właściwe 

Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe. 

6.   Organizatorem finałów wojewódzkich  jest  Zarząd Główny SZS we 

współpracy z właściwymi Wojewódzkimi  SZS. 

7.   Organizatorem finału ogólnopolskiego  VI Turnieju Orlika jest  Zarząd  

Główny  SZS. 

§ 3.   ZGŁOSZENIA  ORLIKÓW 

1.   Informacje o VI Turnieju Orlika i zaproszenia do współpracy  zostaną 

wysłane do samorządów, na których terenie znajdują się boiska ORLIK, a za 

ich pośrednictwem do pracujących na tych boiskach Animatorów  zajęć 

sportowych dla dzieci i młodzieży. 

2.   Udział Orlików w organizacji VI Turnieju Orlika polegać będzie na 

przeprowadzeniu na swoim terenie lokalnych turniejów w eliminacjach 

gminnych w celu wyłonienia najlepszej drużyny, która będzie reprezentowała 

daną gminę/miejscowość i Orlika w dalszych rozgrywkach. 

3.   Zgłoszenie Orlika do udziału w VI Turnieju Orlika następuje poprzez 

przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną 

przez stronę internetową www.turniejorlika.pl . 

W zgłoszeniu należy podać: 

• dokładny adres Orlika, 
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• imię, nazwisko oraz dane kontaktowe animatora/organizatora rozgrywek (tel. 

komórkowy, mail), 

• planowaną liczbę drużyn w rozgrywkach oraz liczbę zawodniczek i 

zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych, planowany termin 

rozgrywek. 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie 

internetowej www.turniejorlika.pl  w zakładce 

„Dla animatorów - Zgłaszam Orlika”. 

Zgłoszenie i rejestracja Orlików następuje wyłącznie poprzez stronę 

internetową. 

4.  Na jednym Orliku można zgłosić i przeprowadzić w każdej kategorii 

wiekowej tylko jeden turniej eliminacyjny dziewcząt i jeden turniej eliminacyjny 

chłopców (łącznie maksymalnie 4 turnieje). 

Turniej eliminacyjny to rozgrywki minimum 4 drużyn. 

W wyjątkowych przypadkach (np. małe miejscowości z niewielką liczbą 

szkół w okolicy ), za zgodą koordynatora turnieju lub odpowiedniego 

koordynatora wojewódzkiego Animator (organizator eliminacji na Orliku) 

może zgłosić organizację turnieju z udziałem 3 drużyn. 

5.   Zgłoszenia Orlika do organizacji turniejów eliminacyjnych może dokonać 

tylko Animator zatrudniony na danym kompleksie boisk lub osoba 

upoważniona przez podmiot zarządzający tym obiektem. 

6.   Zgłoszenia Orlików  będą  przyjmowane do dnia  30 czerwca 2015r. 

  

§ 4.   ORGANIZACJA TURNIEJU NA ORLIKACH 

1.   Gminne turnieje eliminacyjne na Orlikach należy przeprowadzić w 

terminie 

od  01 do 18 września  2015 roku. Animatorzy samodzielnie ustalają  terminy 

swoich turniejów eliminacyjnych. 

2.   Zadaniem Animatorów - organizatorów gminnych turniejów eliminacyjnych 

na Orlikach jest: 

•  rozpropagowanie turnieju na swoim terenie – na Orliku, w szkołach, w 
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kontaktach z nauczycielami i rodzicami, 

•  aktywna rekrutacja  drużyn do udziału w turnieju, 

•  weryfikacja zgłoszeń zgodnie z niniejszym regulaminem, 

• zaplanowanie i przeprowadzenie rozgrywek na swoim ORLIKU, w tym 

ustalenie kalendarza oraz systemu rozgrywek (w zależności od liczby 

startujących drużyn), 

• przygotowanie atrakcyjnego scenariusza turnieju (np. zaproszenie rodziców 

dzieci grających w turnieju, organizacja festynu sportowego dla lokalnej 

społeczności itp.), 

•  przygotowanie protokół końcowego z turnieju i przekazanie go poprzez 

stronę internetowąwww.turniejorlika.pl.   

3.  Ważne - następnego dnia po zakończeniu swoich turniejów eliminacyjnych 

Animatorzy powinni przesłać poprzez stronę 

internetową www.turniejorlika.pl protokół końcowy z wynikami turnieju, w 

którym należy podać klasyfikację końcową, liczbę i nazwy drużyn oraz ich 

dane kontaktowe.  Dodatkowo można przesłać ciekawe zdjęcia z przebiegu 

turnieju (maksimum do 20 MB). Wyniki rozgrywek eliminacyjnych na Orlikach 

zaprezentujemy na stronie internetowej turnieju. 

Protokół końcowy/sprawozdanie z eliminacji gminnych jest dostępny na 

stroniewww.turniejorlika.pl – w zakładce „Dla animatorów – Komunikat z 

rozgrywek” 

4. Dofinansowanie gminnych turniejów eliminacyjnych - przewidujemy 

ryczałt w kwocie 240,00 zł brutto dofinansowania kosztów przeprowadzenia 

jednego turnieju eliminacyjnego na Orliku dla drużyn dziewcząt lub chłopców 

w jednej kategorii wiekowej: 

Dofinansowanie obejmuje koszty: 

•  ryczałt sędziowski – stawka do 70,00 brutto za turniej 

•  opieki medycznej – stawka do 70,00 brutto za turniej 

•  przygotowania i przeprowadzenia rozgrywek eliminacyjnych na Orliku  - 

stawka do 100,00 brutto za turniej 

Przykład - dofinansowanie do organizacji  turniejów eliminacyjnych  dla drużyn 

dziewcząt i chłopców  w jednej kategorii  wiekowej wyniesie 480,00 (2 turnieje) 
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, dofinansowanie  do organizacji turniejów w obu kategoriach wiekowych, 

dziewczęta, chłopcy – wyniesie 960,00 (-  4 turnieje eliminacyjne). 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypłaty dofinansowania należy 

uzgodnić z koordynatorami wojewódzkimi SZS. 

  

§ 5.   UCZESTNICTWO  DRUŻYN  W TURNIEJU 

1.  Turniej Orlika organizowany jest dla zawodniczek i zawodników w dwóch 

kategoriach wiekowych: 

•   10-11 lat (roczniki 2004 - 2005) 

•   12-13 lat (roczniki 2002 - 2003) 

Za zgodą właściwych wojewódzkich koordynatorów SZS w drużynach mogą 

występować zawodniczki / zawodnicy młodsi oraz w drużynach chłopców 

mogą występować dziewczęta (ale w drużynach dziewcząt  nie mogą 

występować chłopcy). 

2.  W turnieju mogą uczestniczyć reprezentacje szkół lub klas, drużyny 

Uczniowskich Klubów Sportowych, drużyny reprezentujące zgłoszony obiekt 

Orlik  (np. wyłonione spośród dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych 

na danym obiekcie)  jak również tzw. „dzikie drużyny” (zorganizowane, z 

dorosłym opiekunem, spełniające kryteria wiekowe). 

W turnieju nie mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące piłkarskie 

kluby sportowe (inne niż UKS). 

W drużynie może być zgłoszonych maksymalnie 3 zawodników/ 3 

zawodniczki, którzy są  potwierdzeni i uprawnieni do gry w klubach lub 

drużynach zgłoszonych w sezonie 2015/2016 do rozgrywek ligowych w 

strukturach PZPN lub, którzy otrzymali powołanie do kadry województwa 

i grali w jej składzie (dotyczy wszystkich drużyn, także drużyn UKS). 

Fakt udziału takich zawodników musi być potwierdzony na karcie 

zgłoszenia drużyny (liście startowej) przez podmiot zgłaszający drużynę 

na każdym etapie turnieju. W liście startowej należy podać nazwiska tych 

zawodników/zawodniczek oraz ich przynależność klubową. 

Naruszenie w/w  przepisu regulaminu powoduje wykluczenie drużyny z 

rozgrywek (dotyczy zarówno gry większej liczby tzw. „zawodników 

klubowych” jak również niezgłoszenia ich w liście startowej drużyny). 



Wszystkie drużyny biorące udział w finałach wojewódzkich i w finale 

ogólnopolskim będą weryfikowane przez właściwe Okręgowe Związki Piłki 

Nożnej. 

3.  Drużyny, które chcą uczestniczyć w VI Turnieju Orlika zgłaszają się 

bezpośrednio do animatorów/organizatorów lokalnych turniejów 

eliminacyjnych na Orliku w swojej miejscowości  lub w gminie. W 

miejscowościach, w  których jest większa liczba Orlików organizujących 

turnieje eliminacyjne, drużyny powinny się zgłaszać do najbliższego im 

terytorialnie Orlika (ze względu na miejsce zamieszkania lub nauki 

zawodników). 

Drużyny zgłaszają się do rozgrywek tylko na jednym Orliku. 

4.   Zgłoszenie drużyny do udziału w turnieju następuje poprzez złożenie 

Animatorowi/organizatorowi turnieju karty zgłoszenia drużyny (listy startowej), 

wypełnionej 

 i podpisanej przez podmiot zgłaszający drużynę np. UKS, szkołę, lub w 

przypadku „dzikich drużyn” - przez opiekuna drużyny. 

Wzór karty zgłoszenia drużyny jest dostępny na 

stronie www.turniejorlika.pl –  Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5.   Zgłoszenia drużyn będą przyjmowane przez Animatorów 

do 30.06.2015r. (termin do którego Orliki zgłaszają do ZG SZS chęć 

organizacji gminnych rozgrywek eliminacyjnych).  Termin zgłaszania drużyn 

może być przedłużony przez  Animatorów / organizatorów turniejów 

eliminacyjnych na Orlikach za zgodą koordynatora turnieju.  Animatorzy 

organizujący gminne turnieje eliminacje samodzielnie ustalają liczbę drużyn w 

ich turniejach, biorąc pod uwagę zgłoszenia drużyn oraz możliwości 

organizacyjne. 

6.  Drużyny z miejscowości (gmin), w których nie ma boisk Orlik mogą zgłosić 

chęć udziału w turniejach prowadzonych na najbliższym im terytorialnie  

Orliku. Decyzję o przyjęciu takich drużyn do rozgrywek podejmuje Animator 

danego Orlika biorąc pod uwagę swoje możliwości organizacyjne. 

7.   Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodniczek / zawodników. 

W całym turnieju drużyny grają w składach sześcioosobowych: pięciu graczy 

w polu + bramkarz. 
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8.   W trakcie całego turnieju zawodnik może reprezentować wyłącznie jeden 

zespół. W przypadku zmiany przez zawodnika zespołu w trakcie którejkolwiek  

edycji rozgrywek następuje automatyczne wykluczenie z rozgrywek zawodnika 

i zespołu, w którym zawodnik po raz drugi wystąpił lub został wpisany na kartę 

zgłoszenia drużyny (listę startową). 

9.   W wyjątkowych wypadkach, gdy któryś ze zgłoszonych  zawodników nie 

może brać udziału w kolejnych rundach rozgrywek (kontuzja gracza, zmiana 

szkoły, etc.) dopuszczamy możliwość dobrania do drużyny w trakcie całego 

turnieju maksymalnie 3 zawodników (pod warunkiem, że nie występowali oni 

we wcześniejszej fazie turnieju w innym zespole). W takim wypadku opiekun 

drużyny musi poinformować na piśmie  odpowiedniego koordynatora 

wojewódzkiego SZS. 

Fakt zmiany zawodników musi być odnotowany na karcie zgłoszenia drużyny 

(liście startowej). 

Dokooptowanie nowych zawodników jest dopuszczalne tylko w 

eliminacjach i w finałach wojewódzkich. W finale ogólnopolskim drużyny 

grają w takich samych składach jak w finałach wojewódzkich. 

10.   We wszystkich fazach turnieju opiekunowie drużyn dołączają  do karty 

zgłoszenia drużyny (listy startowej) zgodę rodziców/opiekunów na grę ich 

dzieci w turnieju oraz zgodę na wykorzystanie wizerunków dzieci do celów 

informacyjnych i promocyjnych turnieju (rozgrywki  w ramach VI Turnieju  

Orlika mogą być rejestrowane przez media  - TV, prasa, Internet). 

Wzór oświadczenia należy pobrać ze strony 

internetowej www.turniejorlika.pl - 

 Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych. 

11.   Każdy zawodnik biorący udział w turnieju musi mieć przy sobie ważną 

legitymację szkolną inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość 

zawodnika i datę urodzenia. 

Brak  w/w dokumentów skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do udziału w 

rozgrywkach na danym etapie. 

12.   Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania 

ważnych badań lekarskich lub poświadczenia lekarza na karcie zgłoszenia 

drużyny (liście startowej) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 
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turnieju. Równorzędnym dokumentem może być pisemne oświadczenie 

dyrektora szkoły lub opiekuna drużyny złożone na karcie zgłoszenia drużyny 

(liście startowej). 

13.   Wszyscy  zawodnicy drużyn biorących udział w turnieju  powinni być 

ubezpieczeni przez jednostkę zgłaszającą drużynę do rozgrywek (szkołę, UKS 

a w przypadku „dzikich drużyn” przez rodziców/opiekunów). Opiekun drużyny 

musi posiadać dokument potwierdzający ubezpieczenie (np. oświadczenie z 

listą imienną zawodników podpisane przez dyrektora szkoły lub prezesa UKS 

lub kopię polisy). 

14.   Każda drużyna musi mieć jednego opiekuna, który odpowiada za 

zawodników podczas turnieju. Opiekun na każdym etapie rozgrywek musi 

posiadać kartę zgłoszenia drużyny (listę startową) oraz oświadczenia i 

dokumenty wymienione w punktach  10 – 13 powyżej. Opiekun zobowiązany 

jest do zebrania legitymacji  swoich zawodników (lub innych dokumentów 

potwierdzających tożsamość i wiek zawodników)  i przedstawienia ich 

Organizatorom, łącznie z weryfikacją bezpośrednią (legitymacja/ dokument – 

zawodnik). 

15.   We wszystkich fazach turnieju weryfikacja  drużyn następuje 

bezpośrednio przed turniejem. Weryfikacji dokonuje organizator rozgrywek 

danego szczebla.  W weryfikacji  mogą  uczestniczyć  opiekunowie 

wszystkich  grających drużyn. 

W  eliminacjach gminnych i wojewódzkich  opiekunowie drużyn do karty 

zgłoszenia drużyny (listy startowej) dołączają oświadczenie, że w drużynie 

występuje nie więcej niż 3 zawodników, którzy są  potwierdzeni i uprawnieni 

do gry w klubach lub drużynach zgłoszonych w  2015 roku do rozgrywek 

ligowych w strukturach PZPN lub którzy otrzymali powołanie do kadry 

województwa i grali w jej składzie (dotyczy wszystkich drużyn, także drużyn 

UKS). 

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.turniejorlika.pl 

- Załącznik nr 3 –   Oświadczenie o udziale „zawodników klubowych”. 

16.   Naruszenie przepisów określonych w  punktach  1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

regulaminu  skutkuje niedopuszczeniem do udziału w rozgrywkach drużyny lub 

zawodnika, których to dotyczy. 
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W przypadku naruszenia przepisów punktów 2 i 8 następuje automatyczne 

wykluczenie z rozgrywek zawodnika i zespołu, których to dotyczy. 

17.  W trakcie rozgrywek na boisku  w stroje sportowe mogą być przebrani 

tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy znajdują się na liście startowej. 

§ 6.  SYSTEM ROZGRYWEK  (jednakowy dla drużyn dziewcząt i 

chłopców) 

I. ELIMINACJE GMINNE 

1.   Eliminacje gminne będą rozgrywane na boiskach ORLIK, które zgłoszą  

akces uczestnictwa w IVI Turnieju Orlika. Organizatorami turniejów 

eliminacyjnych w tej rundzie będą animatorzy z Orlików, które zgłosiły się do 

współpracy. 

Turniej eliminacyjny to rozgrywki minimum 4 drużyn. 

W wyjątkowych przypadkach (np. małe miejscowości z niewielką liczbą 

szkół w okolicy), za zgodą koordynatora turnieju lub odpowiedniego 

koordynatora wojewódzkiego Animator / organizator lokalnego turnieju 

na Orliku może zorganizować turniej dla 3 drużyn. 

W każdym przypadku mniejszej liczby drużyn w turnieju niż 4 lub 3 

przyjmujemy, że turniej eliminacyjny się nie odbył i należy go powtórzyć 

(nie uznajemy turnieju dla 2 drużyn ani nie ma możliwości awansu do 

dalszej fazy rozgrywek drużyny wyłonionej w wyniku niezgłoszenia się 

do rozgrywek wszystkich pozostałych drużyn zapisanych do turnieju).    

2.  Do następnej rundy rozgrywek w każdej kategorii awansuje najlepsza 

drużyna z turnieju eliminacyjnego rozgrywanego na danym Orliku. 

3.  Drużyny, które awansują do kolejnej rundy Turnieju Orlika (eliminacje 

wojewódzkie) otrzymają informacje o miejscu i terminie rozgrywek mailem od 

Animatorów organizujących turnieje na w kolejnej fazie rozgrywek na Orlikach. 

Dodatkowo informacje oraz terminy i miejsca rozgrywek zostaną 

zamieszczone na stronach  Wojewódzkich Zarządów SZS. 

4.   Nagrody – limitowana seria specjalnych, super modnych opasek na rękę 

FANKLUBU ORLIKA, którą otrzymają wszystkie  zawodniczki i zawodnicy z 

drużyn, które grały w turniejach eliminacyjnych. 

Trenerzy tych drużyn otrzymają pamiątkowe koszulki. 



Wszyscy uczestnicy i wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe 

dyplomy/certyfikaty uczestnictwa w turnieju. 

II. ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE 

1.  Eliminacje wojewódzkie będą rozgrywane na wyznaczonych Orlikach w 

jednej lub dwóch rundach rozgrywkowych, w zależności od liczby drużyn 

awansujących z eliminacji gminnych w danym województwie. 

2.   Do finałów wojewódzkich awansują najlepsze drużyny z eliminacji 

gminnych na Orlikach. 

3.  Nagrody – Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy 

uczestnictwa w turnieju. 

III. FINAŁY WOJEWÓDZKIE 

1.   Do finałów  w każdym województwie kwalifikują się: 

A - 4  najlepsze zespoły dziewcząt w kategorii 12 – 13 lat (rocznik 2002-2003) 

B - 8  najlepszych zespołów chłopców  w kategorii 12 – 13 lat (rocznik 2002 – 

2003) 

C - 4  najlepsze zespoły dziewcząt w kategorii  10 – 11lat (rocznik 2004-2005) 

D - 8 najlepszych zespołów chłopców w kategorii 10 – 11 lat (rocznik 2004-

2005). 

2.   Finały wojewódzkie dla wszystkich kategorii zostaną rozegrane w ciągu 

jednego dnia na kompleksach sportowych wyznaczonych przez Organizatora 

w danym województwie. Rozgrywki finałów wojewódzkich będą prowadzone  

równocześnie na 4 boiskach, o wymiarach 24-30m x 46-52m (wyrysowanych 

na pełnowymiarowym boisku). 

3.  Losowane grup finałowych we wszystkich kategoriach odbędzie się w 

Biurze Wojewódzkim SZS na co najmniej 2 dni przed terminem finału 

wojewódzkiego. 

4.   Rozgrywki w finałach wojewódzkich będą prowadzone w następujący 

sposób: 

a)  Dziewczęta rocznik 2002-2003: 

W każdym finale wojewódzkim wystartuje 4 zespoły. Zespoły rozegrają w 

grupie mecze „każdy z każdym”. Awans do finału krajowego uzyska drużyna 

która zajmie 1 miejsce. 

b)  Chłopcy rocznik 2002-2003 : 



•  W każdym finale wojewódzkim wystartuje 8 zespołów.  

Zostaną one podzielone na 2 grupy po 4 zespoły i rozegrają w grupach mecze 

„każdy z każdym”. Awans do II etapu finału wojewódzkiego uzyskają 4 

najlepsze drużyny, które zajęły I  i II miejsce w grupach. 

• W II etapie zespoły grać będą systemem pucharowym I miejsce z gr. A z II 

miejscem z gr. B w drugiej parze II miejsce z gr. A z I miejscem z gr. B 

•  Zespoły, które przegrały mecze półfinałowe rozegrają mecz o IV miejsce. 

• Zespoły, które wygrają mecze półfinałowe rozegrają mecz o I miejsce. 

c)  Dziewczęta rocznik 2004-2005: 

W każdym finale wojewódzkim wystartuje 4 zespoły. Zespoły rozegrają w 

grupie mecze „każdy z każdym”. Awans do finału krajowego uzyska drużyna 

która zajmie 1 miejsce. 

d)  Chłopcy rocznik 2004-2005: 

•  W każdym finale wojewódzkim wystartuje 8 zespołów.  

Zostaną one podzielone na 2 grupy po 4 zespoły i rozegrają w grupach mecze 

„każdy z każdym”. Awans do II etapu finału wojewódzkiego uzyskają 4 

najlepsze drużyny, które zajęły I  i II miejsce w grupach. 

• W II etapie zespoły grać będą systemem pucharowym I miejsce z gr. A z II 

miejscem z gr. B w drugiej parze II miejsce z gr. A z I miejscem z gr. B 

•  Zespoły, które przegrały mecze półfinałowe rozegrają mecz o IV miejsce. 

• Zespoły, które wygrają mecze półfinałowe rozegrają mecz o I miejsce. 

5.   W każdym finale wojewódzkim do finału ogólnopolskiego  awansują 

najlepsze zespoły dziewcząt i chłopców w oby kategoriach wiekowych . 

6.   Nagrody - Drużyny startujące w finałach wojewódzkich otrzymają stroje do 

gry ufundowane przez PZU i PKN ORLEN (koszulka, spodenki, getry). W 

finałach wojewódzkich  zespoły zobowiązane są do uczestnictwa w 

meczach w strojach piłkarskich wyznaczonych przez Organizatora. 

Wszystkie zespoły uczestniczące w finałach wojewódzkich  otrzymają dyplomy 

za miejsca zajęte w finale. 

Zespoły które zajmą miejsca I, II i III zostaną uhonorowane medalami i 

pucharami. 

7. W finałach wojewódzkich Organizatorzy przewidują dofinansowanie 

kosztów dojazdu drużyn do miejsca rozgrywek. Szczegółowe informacje 

zostaną podane w komunikatach organizacyjnych dla drużyn. 



IV. FINAŁ OGÓLNOPOLSKI 

1.  Finał ogólnopolski  zostanie rozegrany w dniach 14 -  17 października 2015 

w Warszawie. 

2.   W finale ogólnopolskim wystartuje 16 najlepszych zespołów dziewcząt i 16 

najlepszych zespołów chłopców rocznika 2002-2003 oraz 16 najlepszych 

zespołów dziewcząt i 16 najlepszych zespołów chłopców rocznika 2004-2005. 

Przypominamy -  zawodniczki i zawodnicy z drużyn, które zakwalifikują się do 

finału VI Turnieju  Orlika muszą posiadać podpisane  oświadczenie rodziców 

(opiekunów prawnych) wyrażające zgodę na grę ich dzieci w turnieju oraz 

zgodę na wykorzystanie wizerunków dzieci do celów informacyjnych i 

promocyjnych turnieju. 

3.   W turnieju finałowym wszystkie drużyny  występują w takich składach, w 

jakich grały w finałach wojewódzkich. 

4.   Ramowy program finału ogólnopolskiego: 

•  14.10 (środa) – przyjazd zespołów, odprawa techniczna, uroczystość 

otwarcia finałów 

oraz losowanie drużyn i grup w rudzie eliminacyjnej. 

•  15.10 (czwartek) – runda eliminacyjna (faza grupowa rozgrywek) – zespoły 

dziewcząt 

w obu kategoriach wiekowych zagrają przed południem (godz.9-13), 

zespoły chłopców grają po południu (godz. 13-17) 

•  16.10 (piątek) – ćwierćfinały, półfinały i finały o miejsca III 

(system rozgrywek jak w dniu poprzednim) 

•  17.10 (sobota) – Wielki Finał Turnieju Orlika (Torwar) 

Mecze finałowe o I miejsca w obu kategoriach wiekowych – dziewczęta i 

chłopcy. 

 

5. Finał ogólnopolski - rozgrywki eliminacyjne w dniach 15.10 i 16.10 będą 

prowadzone  równocześnie na 8 boiskach o wymiarach 24-30m x 45-50m 

(wyrysowanych na dwóch pełnowymiarowych boiskach piłkarskich). 



Mecze finałowe o I miejsca w każdej kategorii wiekowej będą rozgrywane na 

Torwarze na  specjalnie zaaranżowanym boisku  o wymiarach 30m x 50 m . 

 

6. Rozgrywki dla obu kategorii wiekowych będą prowadzone według 

następującego schematu: 

-   Zespoły grają w 4 grupach eliminacyjnych po 4 zespoły, w systemie „każdy 

z każdym” 

-  Z każdej grupy eliminacyjnej pierwsze dwa zespoły awansują do gier finału 

A  i grają systemem pucharowym według  podanego niżej klucza. 

Chłopcy, grupy A, B, C, D, i dziewczynki E, F, G, H 

  

 

Zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych miejsca 3 i 4 grają finał B 

według klucza: 

http://www.turniejorlika.pl/upload/regulamin/regulamin_2014_rys.1_drabinka_1-2_m.jpg


 

7.   Organizatorem finału ogólnopolskiego będzie ZG SZS. 

8.   Zespoły zobowiązane są do uczestnictwa w meczach w strojach 

piłkarskich wyznaczonych przez Organizatora. 

9.   Nagrody – fundatorami nagród są PZU i PKN ORLEN. 

 • W finale ogólnopolskim wszystkie startujące drużyny otrzymają bluzy 

sportowe (10 zawodników i 2 trenerów). 

•  Wszystkie zespoły uczestniczące w finałach wojewódzkich  otrzymają 

dyplomy za miejsca zajęte w finale, a wszystkie dzieci pamiątkowy dyplom 

uczestnictwa. 

•  Zespoły które zajmą miejsca I, II i III zostaną uhonorowane medalami i 

pucharami. 

•  Zawodniczki i zawodnicy drużyn, które zajmą I, II i III miejsce w turnieju 

finałowym otrzymają nagrody indywidualne ufundowane przez PZU i PKN 

ORLEN (torby sportowe, sprzęt elektroniczny). Torby sportowe otrzymają 

również trenerzy zwycięskich drużyn. 



10. W finale ogólnopolskim Organizatorzy nie przewidują dofinansowania 

kosztów dojazdu drużyn. 

Ponadto drużyny mają zagwarantowane zakwaterowanie i wyżywienie przez 

cały czas trwania turnieju finałowego oraz transfery z hotelu na rozgrywki. 

Szczegółowe informacje zostaną podane w komunikatach organizacyjnych dla 

drużyn. 

11.   Wszystkie  drużyny grające w  finale ogólnopolskim mogą zaprosić na 

Wielki Finał VI Turnieju Orlika (17.10) swoich kibiców. Zorganizowane grupy 

kibiców otrzymają dofinansowanie kosztów transportu, wyżywienie i 

pamiątkowe koszulki  (do 50 osób na drużynę). Szczegółowe informacje na 

ten temat zostaną przekazane przez Organizatorów bezpośrednio 

zainteresowanym drużynom. 

§ 7.   PRZEPISY GRY 

1.  W  eliminacjach gminnych i wojewódzkich - rozgrywki będą prowadzone na 

boiskach Orlik. W finałach wojewódzkich i w finale krajowym rozgrywki będą 

prowadzone na wybranych obiektach. 

2. Bramka: wymiary 2 x 5 m. 

3. Mecze rozgrywane będą piłką nożną o rozmiarze 4. 

4. Czas gry: 2 x 10 minut + 5 minutowa przerwa. 

5. Zespół liczy max. 10 zawodników. Na boisku znajduje się 5 zawodników w 

polu + bramkarz, oraz max. 4 zawodników rezerwowych. 

6. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, 

korkotrampki)- obowiązuje zakaz gry we wkrętach.  

7. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu karnym. 

8. Rzut od bramki wykonywany jest nogą. 

9. Rzut z autu wykonywany jest rękoma znad głowy. 

10. Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej. 

11. Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową 

boiska, to drużyna przeciwna wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej 

boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”. 

12. Gra bez  „spalonego”. 

13. Zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko 

dopiero wtedy kiedy jego partner z zespołu opuści plac gry. Zmiany muszą 

odbywać się przy linii środkowej boiska, nie dalej niż 3 metry od niej. 

14. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny 

przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki. 



15. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki. 

16. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN. 

 

§ 8.  PUNKTACJA 

1.  Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., w przypadku 

porażki 0 pkt. 

2.  O kolejności miejsc w grupie decydują: 

•  Większa liczba zdobytych punktów. 

•  W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują: 

A/ wynik bezpośredniego spotkania, 

B/ lepsza różnica bramek w całym mini turnieju, 

C/ większa liczba zdobytych bramek w całym mini turnieju. 

3.  W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa 

zespoły przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą uwzględniając 

wyłącznie spotkania między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), 

kierując się kolejno zasadami podanymi w punkcie 2. w podpunktach A, B oraz 

C biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami. 

4. Jeżeli powyższe procedury nie przyniosą rozstrzygnięcia należy 

przeprowadzić serię rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

Rzuty karne wykonywane są najpierw po 5, potem po 1 aż do skutku. 

Uwaga: W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, 

przeprowadza się dogrywkę trwającą 5 minut. W  następnej kolejności rzuty 

karne - wykonywane najpierw po 5, a następnie po 1 aż do skutku. 

  

§ 9.  UBEZPIECZENIE 

1. Uczestnicy turnieju powinni być ubezpieczeni przez podmioty zgłaszające 

drużyny. 

2. Uczestnicy finałów wojewódzkich i finału ogólnopolskiego ubezpieczeni są 

dodatkowo przez Organizatora – Zarząd Główny Szkolnego Związku 

Sportowego 

 

§ 10. INTERPRETACJA REGULAMINU 



Sposób interpretacji regulaminu oraz wszystkie sprawy sporne rozstrzyga 

Organizator poszczególnych faz turnieju – odpowiedni koordynator 

Wojewódzkiego Zarządu SZS lub Zarządu Głównego SZS. 

Bieżące informacje na temat zawodów są dostępne na stronie internetowej: 

www.turniejorlika.pl 

  

Załączniki do Regulaminu: 

 


