
Przypomnienie zasad obowiązujących w klasach Orlik E1, E2 

1. Mecze rozgrywamy po 3x20 minut – zmiany stron wykonujemy w drugiej tercji po 10 minutach, 
bez dodatkowej przerwy w grze. Przerwy między tercjami max. 7 minut. 

2. Rzut karny z 9 metrów – uwaga, na orliku to nie jest punkt karny tylko linia pola karnego.  

3. Liczba zmian nie jest limitowana, przy czym są to zmiany powrotne (zawodnik który zszedł z 
boiska może na nie powrócić). Zwracajmy uwagę by zawodnicy wchodzili z linii środkowej boiska 
(z tolerancją 1-2 metry). Zmiany dokonujemy wyłącznie w przerwie w grze.  

4. Z rozpoczęcia i wznowienia gry (od środka po bramce) NIE można zdobyć bramki 
bezpośrednio.  

5. Rzuty wolne - bramkę można zdobyć tylko z połowy przeciwnika, mur musi być oddalony o 5 
metrów.  

6. Wrzut - zawodnik wprowadza piłkę nogą, zawodnik przeciwnej drużyny jest w odległości 3 
metry. Jeśli zawodnik chce zagrać piłkę do współpartnera musi to zrobić na dwa kontakty – 
wprowadza po ziemi (piłka została dotknięta i poruszyła się) i zagrywa. Wykonawca wrzutu nie 
może zdobyć bramki bezpośrednim strzałem na bramkę z linii bocznej, jednak wolno mu to zrobić 
przy kolejnym kontakcie z piłką (do uznania bramki nie jest konieczne dotknięcie piłki przez 
jakiegokolwiek innego zawodnika). Nieprawidłowe wykonanie wrzutu skutkuje przyznaniem go 
drużynie przeciwnej. 

7. RZUT OD BRAMKI. Rzut od bramki musi być wykonany z zachowaniem pryncypiów Art. 16 
Przepisów Gry (z nieruchomo ustawionej piłki, nogą, przez dowolnego zawodnika uprawnionej 
drużyny, poza pole karne). Wykonanie rzutu „z ręki” przez bramkarza jest niedozwolone. Piłka po 
prawidłowo wykonanym rzucie od bramki musi zostać dotknięta przez innego zawodnika jeszcze 
na połowie drużyny wznawiającej grę – jeżeli tak się nie stanie, sędzia podyktuje rzut wolny 
pośredni dla przeciwników z linii środkowej.  

8. ZWOLNIENIE PIŁKI Z RĄK PRZEZ BRAMKARZA. Piłka będąca w grze, wyrzucona 
(wykopana) przez bramkarza, musi być dotknięta przez innego zawodnika jeszcze na tej połowie 
pola gry. Jeżeli przeleci na drugą połowę, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z 
linii środkowej.  

9. KARY INDYWIDUALNE. Sformułowanie „2 min, 2 min, wykluczenie” należy rozumieć tak, że 
zawodnik winien być wykluczony z powodu trzeciej dwuminutowej kary. Jednak za naprawdę 
poważne przewinienia (np. poważny rażący faul, gwałtowne agresywne zachowanie, oplucie 
przeciwnika/innej osoby, używanie ordynarnego, obelżywego, obraźliwego języka/gestów) sędzia 
winien od razu stosować karę wykluczenia. Sędzia zaczyna mierzenie czasu trwania kary 
wychowawczej od momentu wznowienia gry. W razie wykluczenia zawodnik nie może brać 
udziału w grze do końca meczu, natomiast zespól nadal gra w komplecie.  

10. LINIE. W rozgrywkach gdzie pole gry wyznaczane jest wewnątrz pełnowymiarowego boiska, 
dopuszcza się stosowanie linii przerywanych lub płaskich „stożków”.  

11. Spalone nie obowiązują.  

12. Zawodnicy muszą mieć miękkie obuwie (lanki) i obowiązkowo ochraniacze 


