
           

 

 

Regulamin Orlik, Żak Rozgrywki Halowe 

Sezon 2019/2020 

Podokręg Legnica 

 

Rozgrywki w formie turniejów dla Juniorów E - Orlik ur. w latach 2009-2010( podział na grupy 

wiekowe Orlik 2009  oraz  Orlik 2010) oraz Juniorów F-Żak ur. w latach 2011- 2012 i młodszych( 

podział na grupy wiekowe  Żak 2011 oraz Żak 2012 i młodsi). 

Turnieje odbywać się będą w grupach  dobieranych   terytorialnie oraz jedna grupa w każdej 

kategorii pod względem umiejętności( po akceptacji drużyny której to dotyczy). Grupy będą liczyły 4-

5 zespołów. 

Turnieje Juniorów E i F odbywać się będą od 11.01.20 do 8.03.20 w soboty lub niedziele w terminie 

podanym przez gospodarza. Podawanie terminów następuje droga mailową na adres: 

chrystian.serkies@dolnoslaskizpn.pl.  

Zgłoszenia zespołów do Rozgrywek Halowych Orlik/Żak odbywają się drogą mailową poprzez 

wysłanie dokumentu zgłoszeniowego, który każdy z klubów otrzymał. 

Zgłoszenia odbywają się do 20listopada 2019. 

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

Każdy zgłoszony zespół przez dany klub ma obowiązek zorganizować minimum jeden Turniej 

Halowy. Dopuszcza się organizację więcej niż jednego Turnieju, ale za zgodą pozostałych drużyn w 

grupie. 

 

UWAGA :  Niedopuszczalny jest udział zespołów w turniejach wybiórczo.           

Przypominamy, że rejestracja zawodników w systemie EXTRANET odbywa się już od 7 roku życia. 

Trener, który nie posiada aktualnej licencji, a jest wpisany do sprawozdania turniejowego, 

naraża klub na sankcje.  Trener z licencją trenerską musi być obecny na meczu  przez cały 

Turniej. 

Wszystkie kluby mają obowiązek wprowadzić do systemu Extranet zawodników Orlików i 

Żaków. 

Obowiązuje   zakaz publikowania wyników ( sprawozdanie do wglądu wysyłane jest tylko na adres 

mailowy: chrystian.serkies@dolonoslaskizpn.pl ). 

mailto:chrystian.serkies@dolnoslaskizpn.pl
mailto:chrystian.serkies@dolonoslaskizpn.pl


ORGANIZATOR TURNIEJU MA OBOWIĄZEK DO 3 DNI  PRZESŁAĆ DO TRENERA 

KOORDYNATORA E-MAIL Z ZAŁĄCZONYM SPRAWOZDANIEM Z ODBYTYCH 

ZAWODÓW. 

Nie wyróżniamy zespołów za miejsca! Ewentualne środki finansowe powinny być przeznaczone na 

posiłek regeneracyjny oraz wodę. 

 

- turnieje rozpoczynamy najwcześniej o  9:00 

- nie gramy na punkty, nie wyłaniamy zwycięzców( jeżeli nagradzamy zawodników to wszystkich 

jednakowo, ewentualnie można nagrodzić najlepszego zawodnika z każdego zespołu) 

- gramy systemem  każdy z każdym 

- łączny czas gry dla dzieci to minimum 50minut  

 

ZAKAZ ROZGRYWEK W FORMIE PUCHAROWEJ. W MOMENCIE GDY ZESPÓŁ 

PRZEGRYWA RÓŻNICĄ 5 BRAMEK ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WPROWADZNIA 

DODATKOWEGO ZAWODNIKA PRZEZ ZESPÓŁ PRZEGRYWAJĄCY. BRAK 

PUNKTOMANII.   

 

 

         Trener Grassroots DZPN 

         Podokręg Legnica 

         Chrystian Serkies 

 

 

 

 

 

 


