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Turnieje Żaków oraz Skrzatów - wiosna 2021



ZAŁOŻENIA ROZGRYWEK

- brak ewidencji wyników oraz tabel;

- organizacyjna formuła pikniku piłkarskiego;

- zgodność rozgrywek z Unifikacją PZPN;

- wykorzystanie systemu Extranet – terminarze, rejestracja zawodników;

- hospitacja wybranych turniejów przez przedstawicieli 
Wielkopolskiego ZPN;

- dodatkowe szkolenia dla organizatorów turniejów.



BRAK EWIDENCJI WYNIKÓW ORAZ TABEL

Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję
o prowadzeniu rozgrywek w kategoriach Żak oraz Skrzat
w formule towarzyskich turniejów.

Oznacza to, że podczas rozgrywek nie są prowadzone
klasyfikacje, a wyniki poszczególnych spotkań nie są
ewidencjonowane.

Rywalizacja nie ma wpływu na hierarchię ligową wraz z przejściem
do starszej kategorii wiekowej.



ORGANIZACYJNA FORMUŁA PIKNIKU PIŁKARSKIEGO*

Turnieje Żaków oraz Skrzatów winny być organizowane na wzór rodzinnego pikniku.
Docelowo oprócz meczów w trakcie wydarzenia wskazana jest organizacja różnego
rodzaju konkursów i zadań piłkarskich dla zawodników. Ponadto gospodarze powinni
uwzględnić możliwość udziału spikera, oprawy muzycznej, przygotowania relacji
foto/video z rozgrywek, a także organizacji poczęstunku dla uczestników.

Rodzice (w momencie, gdy pojawi się możliwość udziału widowni w wydarzeniach)
w trakcie turniejów powinni znajdować się na trybunach / poza najbliższym
otoczeniem pola gry.

* Działania organizacyjne należy bezwzględnie podporządkować obowiązującym
w danej chwili przepisom związanym z sytuacją epidemiczną!



REJESTRACJA ZAWODNIKÓW DO ROZGRYWEK

ŻAK - F1 oraz F2

OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA wszystkich zawodników uczestniczących w turniejach 
na podstawie formularza rejestracyjnego pobranego z systemu Extranet.

NIE MA KONIECZNOŚCI UPRAWNIANIA zawodników do rozgrywek!

SKRZAT - G1 oraz G2

BRAK REJESTRACJI zawodników uczestniczących w turniejach dla w systemie Extranet.



REGULAMIN ROZGRYWEK ŻAKÓW I SKRZATÓW
1. Gospodarz danego turnieju na 14 dni przed wydarzeniem ma obowiązek wskazać termin oraz godzinę rozpoczęcia

zmagań poprzez edycję wydarzenia w systemie Extranet (gospodarz turnieju wprowadza w systemie tylko pierwszy
mecz danego turnieju, a w opisie podaje godzinę rozpoczęcia i zakończenia rozgrywek).

2. Wydział Gier i Ewidencji zatwierdza złożony termin w systemie i informacja trafia do pozostałych drużyn.
3. W przypadku niestawienia się na wyznaczone zawody klub otrzymuje karę zgodnie z regulaminem rozgrywek

Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.

4. W przypadku zgłoszenia przez trenera nieobecności drużyny w danym turnieju - poprzez wysłanie informacji mailowo
na adres arkadiusz.skuza@wielkopolskizpn.pl oraz do gospodarza zawodów - na 48 godzin przed rozpoczęciem
zmagań, kara nie zostanie nałożona.

5. Gospodarz przygotowuje boiska do przeprowadzenia zawodów w zależności od liczby drużyn uczestniczących
w turnieju.

6. Trener i zawodnicy pojawiają się na boisku gospodarza turnieju na 45 minut przed rozpoczęciem zmagań
z uzupełnioną dokumentacją – PROTOKÓŁ ZESPOŁU UCZESTNICZĄCEGO (do pobrania z www.wielkopolskizpn.pl)

7. Spotkania odbywają się bez obsady sędziowskiej (wszelkie sporne sytuacje rozwiązują trenerzy drużyn).
8. Przed rozpoczęciem zmagań gospodarz turnieju organizuje odprawę z trenerami w celu potwierdzenia liczby

uczestniczących drużyn oraz rozpisania terminarza spotkań zgodnie z tabelą Bergera.
9. Po zakończeniu zmagań (w przeciągu 48 godzin) gospodarz turnieju zebraną dokumentację przesyła

w formie elektronicznej (skan) do Wydziału Gier i Ewidencji na adres arkadiusz.skuza@wielkopolskizpn.pl.

Na koniec sezonu dokumentacja turniejowa zostaje zutylizowana przez gospodarza (zgodnie z przepisami RODO).
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• Wymiary boiska: ŻAK   40-46 x 26-30 m SKRZAT 26-30 x 20–22 m
• Liczba zawodników: ŻAK   5 SKRZAT 4, bez bramkarzy
• Bramki: ŻAK 3 x 1,55 m SKRZAT 3 x 1 m (ewentualnie 3 x 1,55 m)
• Piłki: ŻAK rozmiar nr 4 SKRZAT nr 3 (ewentualnie piłka siatkowa)
• Pole karne: ŻAK 11 x 7 m SKRZAT brak
• Rzut karny: ŻAK 7 m SKRZAT z połowy boiska do pustej bramki
• Zmiany: powrotne, „lotne” – w trakcie gry
• Czas gry: przy 3-4 meczach maks. 2x15 lub 1x20 min.

przy 5-7 meczach maksymalnie 2x8 lub 1x15 min. 
powyżej 7 meczów – maksymalnie 1x12 min.

na każdy zespół powinno przypadać co najmniej 60 minut gry
• Rozpoczęcie gry: nie można zdobyć  bramki bezpośrednio;
• Rzut wolny: bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru – 5 metrów.
• Wrzut z autu: wprowadzenie nogą po ziemi, nie można zdobyć bramki bezpośrednio, przeciwnik oddalony o 3 metry;                           
• Rzut od bramki: do połowy boiska;
• Zwolnienie piłki z rąk przez bramkarza (Żak): do połowy boiska;
• Spalony: nie obowiązuje;
• Obuwie: miękkie tzw. lanki;
• Ochraniacze: obowiązkowe;
• Badania lekarskie: obowiązkowe;
• Linie: dopuszcza się wykorzystanie stożków.

REGULAMIN ROZGRYWEK ŻAKÓW I SKRZATÓW



TABELE KONFRONTACYJNE BERGERA



Przykładowe rozstawienie boisk



HOSPITACJA TURNIEJÓW

Rozgrywki Żaków i Skrzatów będą monitorowane przez Wydział Szkolenia i Piłkarstwa
Młodzieżowego Wielkopolskiego ZPN. Jego przedstawiciele będą wizytowali wybrane
turnieje celem:

- oceny poziomu organizacyjnego;

- wsparcia szkoleniowego i logistycznego;

- weryfikacji licencji trenerskich;

- weryfikacji list zgłoszeniowych zawodniczek i zawodników.


