
ORLIKOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ BURS I INTERNATÓW 

 MIASTA LUBLIN 2016/2017 
 

PATRONAT: 

Prezydent Miasta Lublin, 

Akademia Mistrzów Sportu Mistrzów Życia 

„Nowy Tydzień” - patronat medialny 

ORGANIZATORZY:  

Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie, 

Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 5 w Lublinie 

ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJE 

Nauczyciele - wychowawcy:  

Bursy Szkolnej Nr 1 - Krzysztof Iwanicki  

Bursy Szkolnej Nr 5 - Marek Lis 

Animatorzy: „Moje Boisko Orlik 2012”: 

 Maciej Szyduk  - „Orlik” przy Gimnazjum nr 14 w Lublinie 

Tomasz Małolepszy - „Orlik” przy ZSCHiPS w Lublinie 

Doradca metodyczny: 

 Wiesław Bodo 

CELE: 

- integracja między placówkami 

- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego  

- rozwijanie sprawności fizycznej 

- edukacja prozdrowotna, 

- przestrzeganie zasad fair play. 

UCZESTNICY: 

Turniej przeznaczony jest dla młodzieży lubelskich burs, internatów i innych placówek oświatowych 

oraz organizacji sportowych. 

MIEJSCE ROZGRYWEK: 

„Orlik 2012” - kompleks boisk sportowych w Lublinie przy Zespole Szkół Chemicznych  

i Przemysłu Spożywczego w Lublinie Al. Racławickich 7 

„Orlik 2012” - kompleks boisk sportowych przy Gimnazjum nr 14 w Lublinie ul. Pogodna 19 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Należy dokonać zgłoszenia do udziału w turnieju z podaną imienną listą uczestników  

z opiekunem, potwierdzoną przez dyrektora/kierownika placówki na formularzu podanym przez 

Organizatorów do dnia 03.10.2016 r. 

Zgłoszenia kierować (wersja elektroniczna) na adres mailowy: 

Bursy Szkolnej Nr 5 w Lublinie: e-mail: sekretariat@bursa5.lublin.eu , marlis25@o2.pl  

Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie: bursanr1@op.pl , iwkrzysztof@o2.pl  

lub (wersja papierowa) dostarczyć osobiście do sekretariatu  

Bursy Szkolnej Nr 5 ul. Pogodna 52a 20-337 Lublin, tel. 81 - 7444422  

Bursy Szkolnej Nr 1 ul. Popiełuszki 7, 20-052 Lublin, tel. 81 - 53-305-30 

Zakończenie i podsumowanie ligi piłki nożnej  

w zależności od ilości zgłoszonych drużyn maj/czerwiec 2017. 

TERMIN: 

 Jesień / wiosna 2016/17 
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NAGRODY: 

Za zdobycie I, II i III miejsca drużyny otrzymują puchary i dyplomy.  

Za uczestnictwo pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników ligi. 

 Przewidziane są nagrody indywidualne dla najlepszego bramkarza, zawodnika i króla strzelców. 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK 
 

1. Rozgrywki odbywają się na zasadach ogólnych obowiązujących w piłce nożnej. 

2. Każda drużyna może liczyć do 10 zawodników w meczu, z listy 20 zgłoszonych na karcie. W czasie 

gry na boisku może znajdować się 6 zawodników jednej drużyny (tj. 5 zawodników z pola + bramkarz). 

3. Zmiany dokonywane są w trakcie gry tzw. systemem hokejowym. 

4. Opiekun grupy, zobowiązany jest udostępnić organizatorowi listę imienną drużyny, potwierdzoną przez 

dyrektora placówki. 

5. Czas gry wynosi 2 x 15 minut, 3 minutowa przerwa między połowami.  

Czas gry może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.  

6. Gra bez „spalonego”, auty wykonujemy wykopem z linii autowej, gramy bez wślizgu. 

7. Bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu karnym. Zakaz powrotnego podania do bramkarza 

w ręce. 

8. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, przegrana 0 punktów.  

O kolejności miejsc decyduje większą liczba zdobytych punktów. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyskają 

tę samą liczbę punktów pod uwagę bierze się:  

a. większą liczbę zdobytych punktów między zainteresowanymi drużynami (bezpośredni mecz), 

b. korzystniejszą różnicę między zdobytymi i straconymi bramkami w spotkaniu tych drużyn, 

c. lepszą różnicę bramek w całym turnieju, 

d. większą ilość zdobytych bramek w całym turnieju. 

9. Rozgrywki odbywają się systemem „każdy z każdym”. O kolejności decyduje tabela, sporządzona po 

rozegraniu wszystkich spotkań. 

10. W przypadku zgłoszenia większej liczby zespołów o zwycięstwie zdecyduje system „ Play-off ”. 

11. Za niesportowe zachowanie, brutalną grę sędzia może zastosować karę „żółta kartka” (wykluczenie  

z gry na 2 minuty, bez możliwości zastąpienia innym zawodnikiem) - lub całkowicie wykluczyć 

zawodnika z gry do końca meczu - „czerwona kartka”. Otrzymanie drugiej, czerwonej kartki, 

oznacza wykluczenie zawodnika z dwóch kolejnych meczów ligi. 

12. Drużyna może przystąpić do turnieju tylko w obecności opiekuna ze swojej placówki. 

13. W czasie rozgrywek obowiązuje wyłącznie obuwie na płaskiej podeszwie używane na obiektach „Orlik” 

(korki i lanki są wykluczone) oraz ponumerowane, jednolite stroje sportowe. 

14. Sędziami rozgrywek - animatorzy programu „Moje Boisko 2012”, organizatorzy, sędziowie LOZPN. 

15. Losowanie odbędzie się po wpłynięciu wszystkich zgłoszeń do dnia ustalonego przez Organizatora. 

16. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rozgrywkach, opiekun drużyny rezygnującej zobowiązany jest 

do zgłoszenia tego faktu  organizatorom rozgrywek na dwa dni poprzedzające zawody. Wszystkie 

rozegrane i nierozegrane mecze tej drużyny zostają zweryfikowane, jako mecz przegrany walkowerem 

(0:3). W przypadku rezygnacji z jednego meczu drużyna rezygnująca przegrywa walkowerem. 

17. Organizatorzy zastrzegają możliwość zamiany w terminarzu rozgrywek ze względu na warunki 

atmosferyczne i z innych względów niezależnych od Organizatorów. 

18. Kwestie sporne i nieujęte w regulaminie, rozstrzygane będą przez Organizatorów. 

 

Zapraszamy do udziału w rozgrywkach ligi! 

Życzymy udanej zabawy! 
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ORLIKOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ BURS I INTERNATÓW 

 MIASTA LUBLIN 2016/2017 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

Nazwa placówki: …………………………………………………………………….……………………………… 

Lista zawodników: 

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Nazwa szkoły i nr legitymacji szkolnej 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 

Opiekun:         Dyrektor: 
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