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projekt przed zatwierdzeniem przez Zarząd OZPN 

REGULAMIN ROZGRYWEK  
„BAWI NAS PIŁKA"  

TURNIEJÓW ORLIKÓW, ŻAKÓW i SKRZATÓW 
OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

W SEZONIE 2022/2023 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

1. Głównym celem rozgrywek jest propagowanie zdrowego trybu życia, integracja dzieci, 
krzewienie kultury fizycznej i aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez aktywność 
ruchową dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat w postaci gry w piłkę nożną prowadzonych  
w formie cykli turniejów organizowanych dla danej kategorii wiekowej przez Zespół ds. piłki 
dziecięcej OZPN jako komórki organizacyjnej Wydziału Gier. 
2. Cykl turniejów „Bawi Nas Piłka” (dalej Turnieje BNP) oznacza ilość turniejów w danym 
sezonie piłkarskim odbywających się w terminach wyznaczonych przez Zespół ds. piłki 
dziecięcej OZPN przed rozpoczęciem rozgrywek na danym poziomie rozgrywkowym  
w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
 

II. ZASADY I STRUKTURA ROZGRYWEK 
 

§ 2 
 

1.  Głównymi organizatorem turniejów jest Opolski Związek Piłki Nożnej (dalej OZPN). 
2.  Współorganizatorami turniejów są: 

a) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego; 
b) Samorządy Powiatowe i Gminne; 
c) Kluby piłkarskie – członkowie OZPN; 
d) Partnerzy i Sponsorzy turniejów. 

3.  Turnieje BNP w sezonie będą organizowane według następującego schematu: 
a) wojewódzkim, 
b) regionalnym,  
c) powiatowym. 

4. W rozgrywkach BNP mogą uczestniczyć kluby będące członkami Opolskiego Związku Piłki 
Nożnej a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również inne drużyny zgłoszone przez 
podmioty prawne po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Prezydium OZPN. 

5. Turnieje BNP organizowane będą w kategoriach: Skrzat (2016 i młodsi), Żak (2014  
i młodsi) oraz Orlik (2012 i młodsi). W turniejach BNP mogą uczestniczyć zarówno drużyny 
męskie jak i żeńskie. Dopuszcza się udział drużyn mieszanych.  

6. Dopuszcza się możliwość udziału dziewcząt (zarówno pojedynczych zawodniczek, jak  
i drużyny) w rozgrywkach chłopców do kategorii Orlik U-11 włącznie z zachowaniem po-
niższych zasad:  

a) w rozgrywkach chłopców w kategorii Skrzat U-7 i Skrzat U-6 mogą uczestniczyć 
dziewczęta, odpowiednio z kategorii Żak U-9 i Żak U-8;  
b) w rozgrywkach chłopców w kategorii Żak U-9 i Żak U-8 mogą uczestniczyć dziew-
częta, odpowiednio z kategorii Orlik U-11 i Orlik U-10;  
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c) w rozgrywkach chłopców w kategorii Orlik U-11 i Orlik U-10 mogą uczestniczyć 
dziewczęta, odpowiednio z kategorii Młodzik U-13 i Młodzik U-12.  

7.  Upoważnia się Zespół ds. piłki dziecięcej OZPN do przeprowadzenia procesu rejestracji 
drużyn do Regionalnych i Powiatowych Rozgrywek w terminie od 6 czerwca 2022 do 30 
czerwca 2022 roku oraz podziału na poszczególne grupy rozgrywkowe uwzględniając 
przynależność regionalną zgłoszonych drużyn w kategorii wiekowej: Orlik, Żak i Skrzat.  

8.  Zgłoszenie klubu do rozgrywek BNP w danej kategorii wiekowej na dany sezon piłkarski 
oznacza automatyczną akceptację warunków i zasad zawartych w niniejszym regulaminie.  

9.  Wojewódzkie oraz Regionalne turnieje będą odbywały się pod kontrolą Trenerów 
Związkowych lub Asystentów Trenerów Związkowych przy ścisłej współpracy z Członkiem 
Zarządu OZPN z danego powiatu lub pod kontrolą członków Zespołu ds. piłki dziecięcej 
OZPN lub pod kontrolą osób wyznaczonych przez Prezesa OZPN przy współpracy  
z zainteresowanym samorządem terytorialnym lub klubem piłkarskim – członkiem OZPN. 

10. Zespół, który nie stawi się na jeden z turniejów BNP danego cyklu, zaplanowanych 
zgodnie z harmonogramem dla danej kategorii wiekowej i poziomu rozgrywkowego  
w którym uczestniczy, zostanie ukarany przez Wydział Dyscypliny karą finansowa ustaloną 
odrębną uchwałą Zarządu OZPN. 

11. Zespół, który w trakcie trwania cykli turniejów BNP występujący w danej kategorii 
wiekowej na danym poziomie rozgrywkowym do którego został zakwalifikowany przed 
rozpoczęciem rozgrywek, nie stawi się na dwa zaplanowane zgodnie z harmonogramem 
turnieje, zostanie automatycznie wyeliminowany z rozgrywek do końca danego sezonu 
piłkarskiego, niezależnie od sankcji finansowych nałożonych przez Wydział Dyscypliny 
ustalonych odrębną uchwałą Zarządu OZPN.  
 

                                            III. SCHEMAT ROZGRYWEK 
 

§ 3 
 

TURNIEJE WOJEWÓDZKIE 
 

1. Turnieje Wojewódzkie Rozgrywek Orlika i Żaka (dalej BNP WRO i WRŻ) będą rozgrywane  
w obrębie województwa opolskiego. 
2. Turnieje Wojewódzkie Rozgrywek Orlika i Żaka, będą rozgrywane w weekendy  
(sobota – niedziela) w następującym systemie: 
- jesień (boisko sportowe), 
- zima (hala sportowa),  
- wiosna (boisko sportowe) 
w terminach wyznaczonych przez Zespół ds. piłki dziecięcej OZPN i zatwierdzonych przez 
Wydział Gier. 
3. Turnieje Wojewódzkie Rozgrywek Orlika i Żaka, będą organizowane przez Trenerów 
Związkowych. 
4. W przypadku braku możliwości organizacji turnieju na obiekcie, Organizator zobligowany 
jest do wyznaczenia innego miejsca rozgrywania zawodów. 
5. W Wojewódzkich Rozgrywkach Orlika występuję 8 lub 12 zespołów, zweryfikowanych  
i potwierdzonych przez Zespołów ds. piłki dziecięcej. Udział w ww. rozgrywkach, będzie 
weryfikowany na podstawie udziału zgłoszonych drużyn do Turnieju Selekcyjnego 
zorganizowanego w sezonie 2021/2022 a następnie ich selekcji przez Zespół ds. piłki 
dziecięcej OZPN pod względem poziomu sportowego, jaki prezentują. 
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6. W Wojewódzkich Rozgrywkach Żaka występuję 8 lub 12 zespołów, zweryfikowanych  
i potwierdzonych przez Zespołów ds. piłki dziecięcej. Udział w ww. rozgrywkach, będzie 
weryfikowany na podstawie udziału zgłoszonych drużyn do Turnieju Selekcyjnego 
zorganizowanego w sezonie 2021/2022 a następnie ich selekcji przez Zespół ds. piłki 
dziecięcej OZPN pod względem poziomu sportowego, jaki prezentują. 
7. Do Wojewódzkich Rozgrywek Orlika i Żaka może być zgłoszona tylko jedna reprezentacja 
klubu, będącym członkiem Opolskiego Związku Piłki Nożnej. 
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Zespołu ds. piłki dziecięcej OZPN,  
a następnie akceptacji wniosku przez Prezydium OZPN, możliwa jest wymiana drużyn, 
pomiędzy Wojewódzkimi Rozgrywkami Orlika i Żaka, a Regionalnymi Rozgrywkami Orlika  
i Żaka. 
9. Podczas trwania turniejów Wojewódzkich Rozgrywek Orlika i Żaka nie będzie prowadzona 
punktacja. 

 
§ 4 

 
                                                 TURNIEJE REGIONALNE 

 
1. Turnieje Regionalne Rozgrywek Orlika, Żaka i Skrzata (dalej BNP RRO, RRŻ i RRS) 
rozgrywane w obrębie danego regionu, będą uwzględniały podział na grupy na podstawie 
poniższej konfiguracji: 

a) Region 1 – zespoły z pow. brzeskiego, opolskiego, m. Opole. 
b) Region 2 – zespoły z pow. kluczborskiego, namysłowskiego, oleskiego. 
c) Region 3 – zespoły z pow. k-kozielskiego, krapkowickiego, strzeleckiego. 
d) Region 4 – zespoły z pow. głubczyckiego, nyskiego, prudnickiego. 

2. Turnieje Regionalne Rozgrywek Orlika, Żaka i Skrzata, będą organizowane przez 
Asystentów Trenerów Związkowych. 
3. W Regionalnych Rozgrywkach Orlika i Żaka może być zgłoszonych maksymalnie  
12 zespołów do poszczególnych kategorii wiekowych. 
4. W Regionalnych Rozgrywkach Skrzata może być zgłoszonych maksymalnie 8 zespołów. 
5. Zgłoszenia i przynależność drużyn do ww. rozgrywek, będą weryfikowane na podstawie 
elektronicznej rejestracji do sezonu 2022/2023 oraz uwzględniając frekwencje w Turniejach 
Regionalnych danej kat. wiekowej z sezonu 2021/2022. 
5. Turnieje Regionalne Rozgrywek Orlika, Żaka i Skrzata rozgrywane będą w weekendy 
(sobota – niedziela) w następującym systemie: 
- jesień (boisko typu Orlik i boisko sportowe), 
- zima (hala sportowa),  
- wiosna (boisko typu Orlik i boisko sportowe), 
w terminach wyznaczonych przez Zespół ds. piłki dziecięcej OZPN i zatwierdzonych przez 
Wydział Gier. 
6. Podczas trwania turniejów Regionalnych Rozgrywek Orlika, Żaka i Skrzata nie będzie 
prowadzona punktacja. 

 
§ 5 

 
                                                 TURNIEJE POWIATOWE 
 

1. Turnieje Powiatowe Orlików, Żaków i Skrzatów, będą rozgrywane tylko w obrębie danego 
powiatu. 
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2. W Turniejach Powiatowych Orlików, Żaków i Skrzatów mogą uczestniczyć wyłącznie 
zespoły pochodzące z powiatu na terenie którego organizowany jest Turniej Powiatowy. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz za zgodą Zespołu ds. piłki dziecięcej, 
istnieje możliwość zorganizowania turnieju powiatowego w którym mogą wziąć udział 
drużyny z różnych powiatów. 
4. Turnieje Powiatowe Orlików, Żaków i Skrzatów odbywać się będą w weekendy  
(sobota – niedziela), według następującego systemu: 
- jesień – wrzesień, październik i listopad (boisko typu Orlik i boisko sportowe), 
- wiosna – marzec, kwiecień, maj i czerwiec (boisko typu Orlik i boisko sportowe). 
w terminach wyznaczonych przez Zespół ds. piłki dziecięcej OZPN i zatwierdzonych przez 
Wydział Gier. 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz uzyskując zgody mailowe od klubów 
biorących udział w danym Turnieju Powiatowym, Gospodarz zawodów może wnioskować  
o zmianę terminu Turnieju Powiatowego dla danej kategorii wiekowej. 
6. Ewentualna i uzasadniona propozycja zmiany terminu Turnieju Powiatowego, musi zostać 
niezwłocznie zgłoszona drogą mailową na adres p.popiolek@opolskizpn.pl na 14 dni przed 
datą rozpoczęcia tego turnieju. 
7. Ostateczną decyzję dot. propozycji zmiany terminu Turnieju Powiatowego, podejmuje 
Zespół ds. piłki dziecięcej.  
8. Zobowiązuje kluby do wymiany korespondencji pomiędzy klubami, a Opolskim Związkiem 
Piłki Nożnej, które uczestniczą w Turniejach Powiatowych, do korzystania z elektronicznych 
skrzynek pocztowych e-mail nadanych przez OZPN w domenie @pilkaopolska.pl. 
9. Dopuszcza się możliwość zorganizowania dodatkowych turniejów BNP przez kluby będące 
członkiem OZPN, poza terminami wyznaczonymi przez Zespół ds. piłki dziecięcej OZPN, 
pod warunkiem otrzymania uprzedniej zgody Zespołu ds. piłki dziecięcej OZPN. 
10. Gospodarzem oraz organizatorem każdego Turnieju Powiatowego musi być Klub, który 
zgłosił się przed sezonem w procesie rejestracji do Rozgrywek Powiatowych i jest członkiem 
OZPN. 
11. Klub będący członkiem OZPN, który bierze udział w cyklu turniejów powiatowych, 
powinien przynajmniej raz pełnić rolę Gospodarza turnieju. 
12. Za sprawny przebieg Turnieju Powiatowego, odpowiedzialny jest Klub pełniący rolę 
Gospodarza Turnieju. 
13. Gospodarz każdego Turnieju Powiatowego ma obowiązek przesłać sprawozdanie  
z odbytych zawodów drogą mailową na adres p.popiolek@opolskizpn.pl w terminie  
48 godzin od zakończenia danego turnieju. 
14. Wzór sprawozdania z odbytego Turnieju Powiatowego, znajduje się w załączniku nr 3. 
15. Zespół ds. piłki dziecięcej, będzie prowadził hospitację wybranych zawodów 
powiatowych w celach oceny poprawności organizacji Turniejów Powiatowych w danych 
kategoriach wiekowych. 
16. Podczas trwania turniejów Powiatowych rozgrywek Orlika, Żaka i Skrzata nie będzie 
prowadzona punktacja. 
 
 

IV. TRENERZY ZWIĄZKOWI ORAZ ASYSTENCI TRENERÓW ZWIĄZKOWYCH 
 

§ 6 
 

1. Na wniosek Zespołu ds. piłki dziecięcej OZPN, Prezydium OZPN ma prawo powołać  
i odwołać Trenera Związkowego i/lub Asystenta Trenera Związkowego. 

mailto:p.popiolek@opolskizpn.pl
mailto:p.popiolek@opolskizpn.pl
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2. Zakres podstawowych obowiązków oraz warunki finansowe współpracy określi Prezydium 
OZPN w drodze decyzji. 
3. Dodatkowym zadaniem Trenera Związkowego oraz Asystenta Trenera Związkowego 
będzie obserwacja oraz ocena procesu rozwoju pod względem fizycznym, zdrowotnym oraz 
technicznym wyróżniających się zawodników, którzy uczestniczą w cyklach turniejów Orlików 
w danym powiecie lub regionie. 
 

 
 

V. ORGANIZACJA TURNIEJÓW BNP 
 

§ 7 
 
1. Turnieje jesienne oraz wiosenne „Bawi Nas Piłka”, będą organizowane, według 
następującego harmonogramu godzinowego: 

a) Wojewódzkie Rozgrywki Orlika – od 9:00 do 12:00 
b) Wojewódzkie Rozgrywki Żaka – od 12:00 do 15:00 
c) Regionalne Rozgrywki Orlika – od 9:00 do 12:00 
d) Regionalne Rozgrywki Żaka – od 12:00 do 16:00 
e) Regionalne Rozgrywki Skrzata – od 12:00 do 16:00 
f) Powiatowe Rozgrywki Orlika – od 9:00 do 11:00 
g) Powiatowe Rozgrywki Żaki – od 11:00 do 13:00 
h) Powiatowe Rozgrywki Skrzata – 13:00 do 15:00 

2. Turnieje zimowe (halowe) „Bawi Nas Piłka”, mogą być organizowane w innych 
przedziałach czasowych ujętych w ust. 1. Ostatecznego potwierdzenia godzin rozgrywania 
ww. zawodów, dokonują Trenerzy Związkowi oraz Asystenci Trenerów Związkowych 
przypisani do danych rozgrywek. 
3. Mecze rozgrywane są na boiskach: 

a) kat. Orlik - boisko „ORLIK” lub na boisku o wym. 50-60m / 26-30m 
b) kat. Żak – boisko o wym. 40-46m / 26-30m (od pola karnego do pola karnego -szer. 

Orlika); 
c) kat. Skrzat – boisko o wymiarach 26-30m / 20-22m (od koła środkowego Orlika) 
d) hala sportowa – turnieje zimowe dla wszystkich kat. wiekowych uwzględniając 

powyższe wymiary.  
4. Mecze rozgrywamy piłką o rozmiarze: 

a) 4 dla kategorii Orlik i Żak . 
b) 3 lub ewentualnie piłka siatkowa dla kategorii Skrzat 

5. Wymiary bramek wynoszą: 
a) 5 m x 2 m – turnieje jesienne i wiosenne (boisko typu Orlik) dla kategorii Orlik; 
b) 3 m x 1,55 m - turnieje jesienne i wiosenne (boisko typu Orlik lub boisko piłkarskie) 

dla kategorii Żak; 
c) 3 m x 1,55 m lub bramki typu "bazooka" dla kategorii Skrzat; 
d) 3 m x 2 m lub 5 m x 2 m dla Orlików i Żaków a także 3 m x 1  dla Skrzatów – turnieje 

zimowe (hala sportowa).  
6. Pole karne: 

a) Orliki – 15 x 9 metrów; 
 b) Żaki – 11 x 7 metrów; 

c) Skrzaty - brak. 
7. Rzuty karne wykonuje się z odległości: 
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a) Orliki – 9 metrów; 
 b) Żaki – 7 metrów; 
 c) Skrzaty - z połowy boiska do pustej bramki. 
8. Mecze w turnieju mogą sędziować: 

a) sędziowie związkowi; 
b) trenerzy; 
c) nauczyciele; 
d) opiekunowie drużyn. 

9. W zawodach uczestniczą chłopcy i dziewczęta urodzeni (drużyny mogą być mieszane): 
a) Orliki – chłopcy i dziewczęta - 2012 a także młodsi oraz dodatkowo dziewczęta 
odpowiednio z kategorii Młodzik U-13 i Młodzik U-12, 
b) Żaki – chłopcy i dziewczęta - 2014 a także młodsi oraz dodatkowo dziewczęta 
odpowiednio z kategorii Orlik U-11 i Orlik U-10, 
b) Skrzaty – chłopcy i dziewczęta 2016 a także młodsi oraz dziewczęta odpowiednio  
z kategorii Żak U-9 i Żak U-8. 

10. Warunkiem uczestnictwa w turniejach jest posiadanie przez każdą drużynę pełnoletniego 
opiekuna (trenera, nauczyciela, itp.).  
11. Opiekun drużyny zgłoszonej do turnieju na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów musi 
dostarczyć organizatorowi następujące dokumenty: 

a) wypełnioną listę zawodników (wzór – załącznik nr 1), na której musi znajdować się: 
- nazwa drużyny; 
- imię i nazwisko zawodnika; 
- data urodzenia zawodnika; 
- numer zawodnika; 
- imię i nazwisko opiekuna drużyny; 
- imię i nazwisko osoby oddelegowanej do pełnienia funkcji sędziego na czas trwania 
turnieju; 

- podpis opiekuna drużyny; 
b) aktualny dokument ze zdjęciem (tylko w przypadku, jeżeli sędzia lub opiekun drużyny 
przeciwnej będzie miał wątpliwości co do tożsamości zawodnika); 
c)  zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w turnieju - załącznik nr 2. 

12. Zawodnicy muszą posiadać te same numery na koszulkach na czas trwania turnieju. 
13. W drużynie, na listę zawodników może być wpisanych maksymalnie 14 osób. 
14. W czasie gry na boisku może przebywać następująca liczba zawodników: 

a) Orliki: 
- 7 osób (6 zawodników w polu + bramkarz) – turnieje jesienne i wiosenne rozgrywane 
na boisku  typu Orlik lub na 1/4 dużego boiska piłkarskiego; 

         - 6 osób (5 zawodników w polu + bramkarz) - turnieje zimowe rozgrywane w hali 
 sportowej;  

b) Żaki: 
- 5 osób (4 zawodników w polu + bramkarz) – turnieje jesienne i wiosenne rozgrywane 
na boisku  typu Orlik lub na 1/4 dużego boiska piłkarskiego; 

         - 5 osób (4 zawodników w polu + bramkarz) - turnieje zimowe rozgrywane w hali 
 sportowej.   

c) Skrzaty:  
- 4 osoby lub 3 osoby (4 lub 3 zawodników w polu bez bramkarza) - turnieje jesienne  
i wiosenne rozgrywane na boisku typu Orlik lub na 1/4 dużego boiska piłkarskiego; 
- 3 osoby (3 zawodników w polu bez bramkarza) - turnieje zimowe rozgrywane w hali 
sportowej.   
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15. W rozgrywkach Orlików, Żaków i Skrzatów dokonuje się zmian powrotnych bez 
ograniczeń. 
16. Czas gry w poszczególnych kat. wiekowych: 
 
  Orliki:              Żaki:             Skrzaty: 
  
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Organizator turnieju przeprowadza zawody według następujących schematów  
(w zależności od ilości zgłoszonych drużyn w danym regionie): 

a)  na naturalnych boiskach lub boiskach typu Orlik - system tzw. „każdym  
z każdym”, 
b)  na halach sportowych - system tzw. „każdy z każdym”. 
 
UWAGA: 
Ostateczny system w jakim przeprowadzony zostanie dany turniej może ulec zmianie  
w zależności od bieżącej frekwencji zespołów na zawodach. Powyższa decyzja należy do 
Organizatora Turnieju w dniu zawodów.  

 
18. Przepis o spalonym nie obowiązuje. 
19. Piłka zagrana nogą do swojego bramkarza nie może być złapana w ręce, tylko wybita 
nogą lub głową. Jeżeli bramkarz takie podanie złapie w ręce, to drużyna przeciwna otrzymuje 
rzut wolny pośredni z linii pola bramkowego. 
20. Bramkę z rzutu wolnego można zdobyć tylko z połowy przeciwnika. Mur ustawiany jest  
w odległości 5 metrów. 
21. Wrzut z autu jest wykonywany przez zawodnika, który samodzielnie wprowadza piłkę 
nogą po ziemi. Zawodnik nie może zdobyć bramki bezpośrednio. Odległość przeciwnika 
w momencie wykonywania autu musi wynosić minimum 3 metry od piłki. 
22. Rzuty rożne wykonuje się z narożnika boiska. Odległość przeciwnika w momencie 
wykonywania rzut rożnego wynosić 3 metry. 
23. Wznowienie gry przez bramkarza następuję poprzez rzut ręką lub wykop piłki nogą.  
W obu przypadkach bramkarz nie może swoim wznowieniem gry przekroczyć połowy boiska. 
24. Za przewinienia w grze stosuje się wychowawcze kary indywidualne w zależności od 
rodzaju wykroczenia, tj. 

Przy 3–4 
meczach 
dziennie – 
max. 
2 × 20 min 
lub 
1 × 25 min. 
Przy 5–6 
meczach – 
max. 2 × 10 
min lub 
1 × 20 min. 
Powyżej 6 
meczów– 
max. 1 × 15 
min. 

Przy 3–4 
meczach 
(dziennie) 
– max. 
2 × 10 min 
lub 
1 × 15 min. 
Przy 5–7 
meczach – 
max. 2 × 8 
minut lub 
1 × 12 min. 
Powyżej 7 
meczów – 
max. 1 × 12 
min. 

Przy 3–4 
meczach 
max. 2 × 15 
min lub 
1 × 20 min. 
Przy 5–7 
meczach – 
max. 2 × 8 
min lub 
1 × 15 min. 
Powyżej 7 
meczów – 
1 × 12 min 
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1) Orliki: 
a) 1 kara - 2 minuty; 
b) 2 kara – 2 minuty; 
c) 3 kara – wykluczenie zawodnika do końca meczu *,  
* - w przypadku wykluczenia z gry zawodnika, który w trakcie meczu otrzymał 3-cią karę 
dyscyplinarną jego miejsce na boisku zajmuje zawodnik rezerwowy, dzięki czemu 
drużyna nadal gra w komplecie. 
 2) Żaki: 
- za indywidualne przewinienie dyscyplinarne zawodnik otrzymuje karę 2 minut, a jego 
miejsce na boisku zajmuje zawodnik rezerwowy, dzięki czemu drużyna nadal gra  
w komplecie. 
 3) Skrzaty: 
- za indywidualne przewinienie dyscyplinarne zawodnik otrzymuje karę 2 minut, a jego 
miejsce na boisku zajmuje zawodnik rezerwowy, dzięki czemu drużyna nadal gra  
w komplecie. 

25. Zawodnicy powinni posiadać ochraniacze i występować  w obuwiu: 
- na nawierzchni sztucznej - buty z podeszwą miękką lub typu turf (mieszanka gumy 
i/lub kauczuku); - na nawierzchni twardej - buty z podeszwą miękką (mieszanka gumy 
i/lub kauczuku). 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 8 

 
1. Zawodnicy biorący udział w cyklu turniejów „Bawi Nas Piłka” w następujących 
rozgrywkach: 
- Wojewódzkie Rozgrywki Orlika, 
- Wojewódzkie Rozgrywki Żaka, 
- Regionalne Rozgrywki Orlika, 
w sezonie 2022/2023 muszą zostać zarejestrowani i uprawnieni przez kluby w systemie 
Extranet do dnia 30 września 2022r. 
2. Organizator/Gospodarz turnieju zobowiązany jest zapewnić opiekę medyczną (lekarza, 
pielęgniarza lub osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy posiadającą 
odpowiedni dokument) oraz wodę dla uczestników.  
3. Organizator turnieju zabezpieczy nagrody dla najlepszych drużyn cyklu rozgrywek oraz 
wyróżniających się trenerów. 
4. Finansowanie turniejów BNP, w tym nagrody określi Zarząd OZPN w planie finansowym na 
rok 2023. 
5. Wszystkie informacje na temat turniejów (terminarz, aktualności itp.) BNP będą 
publikowane na stronie internetowej: bawinaspilka.pl oraz na portalu społecznościowym 
Facebook - Bawi Nas Piłka Opolski ZPN. 
6. Przyjmuje się załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który określa druk – listę zgłoszeń 
drużyny na dany turniej. 
7. Przyjmuje się załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, który określa druk – zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych wraz ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku 
zawodnika. 
8. Przyjmuje się załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, który określa druk – model 
sprawozdania z odbytego turnieju powiatowego. 
9. Regulamin został uchwalony przez Zarząd OZPN i obowiązuje w sezonie 2022/2023 
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Załącznik nr 1 

 

Opolski Związek Piłki Nożnej 
 

ul. Damrota 6, 45-064 Opole 

tel.77-454-37-34 • fax:77-441-84-81 
www.bawinaspilka.pl 

   

 
 

Opolski Związek Piłki Nożnej • 45-064 Opole, ul. Damrota 6 • NIP:754 10 96 067 • REGON: 530944452 
Konto bankowe: BS W LEŚNICY59 8907 0008 2012 7500 6019 0001 - dla wpłat bieżących (nowe konto) 

www.pilkaopolska.pl • www.bawinaspilka.pl 

 

DATA TURNIEJU:  

NAZWA DRUŻYNY:   

OPIEKUN ZESPOŁU:  

LISTA ZAWODNIKÓW 

L.p. Imię i Nazwisko Data urodzenia 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

Własnoręcznym podpisem oświadczam, że nie ma żadnych 
przeciwskazań zdrowotnych ww. zawodników do gry, znane 

są nam warunki uczestnictwa w turnieju, akceptujemy i 
zobowiązujemy się przestrzegać regulaminu turnieju 

Podpis Trenera/Opiekuna: 
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 Opolski Związek Piłki Nożnej                Zgoda na udział dziecka w turnieju Żaków / Orlików / Skrzatów                              Załącznik nr 2 
 ul. Damrota 6 
 45-064 Opole 
 www.pilkaopolska.pl 
 www.bawinaspilka.pl 
 
 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 Imię i nazwisko dziecka 

 
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------      ----------------------------------------------------------------------------------------------    

 Adres zamieszkania                        Adres e-mail 
 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------- 

 Data i miejsce  
 

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Turnieju Żaków/Orlików/Skrzatów. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Turnieju i stwierdzam brak  
  przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w zawodach sportowych.  
 
 
 
                   -------------------------------------------------- 
                 Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika turnieju 
   

  Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka dla celów promocyjnych, reklamowych oraz marketingowych w związku  
  z przeprowadzaniem turniejów Orlików/Żaków/Skrzatów. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji materiałów: 
    - w folderach, na plakatach, na ulotkach, innych drukowanych materiałach promocyjnych, w prasie, w radiu oraz telewizji, na stronach internetowych. 
 

  Oświadczam, iż wizerunek mojego dziecka może być wykorzystywany do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu bez obowiązku akceptacji  
  produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  
                 
 
                           
                  -------------------------------------------------- 
                             Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Opolski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Opolu przy ul. Damrota nr 6, 45-064 Opole (dalej OZPN) moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w związku z udziałem mojego 
dziecka/podopiecznego w Turniejach BNP, w tym w celach elektronicznej rejestracji mojego dziecka/podopiecznego do turniejów BNP w systemie Extranet oraz portalu www.bawinaspilka.pl oraz www.pilkaopolska.pl.  

 
                           
                  -------------------------------------------------- 
                             Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
Opole 2022 

http://www.bawinaspilka.pl/
http://www.pilkaopolska.pl/
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Załącznik nr 3 

 

• Uzupełnione sprawozdanie z turnieju z każdej kategorii wiekowej, należy przesłać  

najpóźniej 48 godzin po zakończeniu turnieju, na adres następujące adresy e-mail: 

p.popiolek@opolskizpn.pl,  

• Listy zawodników, muszą być przekazane organizatorowi turnieju na 30 min przed rozpoczę-

ciem zawodów. 

 

POWIAT: 

DATA TURNIEJU:  

KATEGORIA WIEKOWA:  

MIEJSCE ROZGRYWANIA TURNIEJU:  

ORIENTACYJNA ILOŚĆ KIBICÓW:  

LISTA OBECNOŚCI DRUŻYN: 

 

NIEOBECNOŚCI: 

 

UWAGI, KONTUZJE LUB URAZY: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYRÓŻNIENIA, NAGRODY FAIR-PLAY, SPECJALNE UZNANIE: 

 

 

PODPIS OPIEKI MEDYCZNEJ / OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI MEDYCZNE: 

 

 

PODPIS GOSPODARZA / ORGANIZATORA TURNIEJU:   

1 NAZWA DRUŻYNY PODPIS TRENERA / OPIEKUNA 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

mailto:p.popiolek@opolskizpn.pl

