
 

 

Orlik E2 
 
Uproszczony regulamin rozgrywek zgodny z Uchwałą nr VII/47/2021  
Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 02 czerwca 2021 r. 
 

• rozgrywki toczą się system turniejowym, 

• brak sędziów, nad przebiegiem spotkania czuwają Trenerzy, 

• brak wyników i tabel, 

• dozwolony udział w rozgrywkach zawodników urodzonych w 4 kwartale 2011 (październik, 
listopad, grudzień), 

• przed rozgrywkami zalecana rejestracja oraz uprawnienie do rozgrywek zawodników w 
systemie extranet, 

• w ciągu rundy jesiennej odbędzie się 8 turniejów, gdzie każda zgłoszona drużyna dwukrotnie 
będzie gospodarzem, 

• proponowany przez Wielkopolski ZPN termin spotkań dla rozgrywek Orlik E2 to sobota godz. 
10.00, w następujących datach: 

 
                                 4.09 / 11.09 / 25.09 / 2.10 / 16.10 / 23.10 / 6.11 / 20.11 
(ewentualne zmiany terminów turniejów odbywają się zgodnie z regulaminem rozgrywek) 
 

• czas danego turnieju będzie nie dłuższy niż 2,5 h, 

• system gry w turnieju każdy z każdym, 

• czas jednego spotkania to 20 min. (w przypadku gry jednocześnie na dwóch boiskach czas gry 
jednego spotkania to 30 min.) 

• organizator przygotowuje przynajmniej jedno boisko w rozmiarach i bramkami 5x2 m. 
(zgodnych z unifikacją PZPN),  

• organizator (gospodarz) zapewnia opiekę medyczną, 

• zalecane przygotowanie dwóch boisk w poprzek na pełnowymiarowym boisku (skróci to czas 
trwania całego wydarzenia), 

• drużyny uczestniczące w turnieju mają obowiązek na 30 min przed rozpoczęciem zmagań 
dostarczyć gospodarzowi uzupełniony protokół z składami  

• wzór protokołu oraz sprawozdania do pobrania ze strony internetowej 
www.wielkopolskizpn.pl  

• drużyna, która nie wstawi się na zawody ma obowiązek  48 h przed terminem rozegrania 
wydarzenia zgłosić  poprzez wiadomość e-mail do gospodarzy zawodów oraz WGiE na adres 
sprawozdania@wielkopolskizpn.pl. W innym przypadku na klub zostanie nałożona kara 
dyscyplinarna zgodnie z regulaminem rozgrywek młodzieżowych, 

• terminarze rozgrywek obsługiwane przez system extranet (zatwierdzenie terminu spotkania 
14 dni przed rozegraniem kolejki), 

• gospodarz po zawodach wysyła w terminie 72 h sprawozdanie organizatora w formie 
elektronicznej na adres sprawozdania@wielkopolskizpn.pl  

• terminarze koordynuje Wydział Gier i Ewidencji:  
- Arkadiusz Skuza - arkadiusz.skuza@wielkopolskizpn.pl, tel. 516 853 236,  
- Cezary Maciejewski - cezary.maciejewski@wielkopolskizpn.pl , tel. 504 336 648. 
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