
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH  
ORAZ KLAS MŁODZIEŻOWYCH NA SEZON 2021/2022 
 

ORGANIZACJA ROZGRYWEK DZIEWCZĄT I KOBIET 
 

Rozgrywki są weryfikowane przez Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego ZPN  
przy współpracy z Wydziałem Piłkarstwa Kobiecego Wielkopolskiego ZPN. 
 
Rozgrywki młodzieżowe dziewcząt organizowane są w następujących  
kategoriach wiekowych:  
 
U-11 „ORLICZKI” 

Rozgrywki prowadzone w formie turniejowej bez ewidencji wyników.  
Terminy turniejów są ewidencjonowane w systemie Extranet. Przepisy gry zgodne 
z Unifikacją Szkolenia PZPN. 

 
U-13 „MŁODZICZKI” 

Drużyny rozgrywają w rundzie jesiennej jeden mecz. Dwie najlepsze drużyny 
awansują do rozgrywek centralnych. W rundzie wiosennej drużyny,  
które pozostały w lidze, rozgrywają mecze rewanżowe. W przypadku spadków 
wielkopolskich drużyn z rozgrywek centralnych lub zgłoszenia się nowych 
zespołów, dopuszcza się możliwość rozegrania wiosną ligi w systemie mecz  
i rewanż bez brania pod uwagę wyników jesiennych. Przepisy gry zgodne  
z Unifikacją Szkolenia PZPN. Obowiązujące roczniki zawodniczek to 2009-2011. 

 
U-15 „JUNIORKI” 

Drużyny rozgrywają w rundzie jesiennej jeden mecz. Najlepsze drużyna awansuje 
do rozgrywek centralnych. W rundzie wiosennej drużyny, które pozostały w lidze, 
rozgrywają mecze rewanżowe. W przypadku spadków wielkopolskich drużyn  
z rozgrywek centralnych lub zgłoszenia się nowych zespołów, dopuszcza się 
możliwość rozegrania wiosną ligi w systemie mecz i rewanż bez brania pod uwagę 
wyników jesiennych. Przepisy gry zgodne z Unifikacją Szkolenia PZPN  
(kolumna Trampkarz U15 i U14  - kategoria C1 i C2). Obowiązujące roczniki 
zawodniczek to 2007-2009. 

 
W sprawach nieujętych w niniejszym dokumencie oraz wymienionych regulaminach 
obowiązuje Regulamin Rozgrywek PZPN na sezon 2021/2022. 
 
  



 

 

 
Rozgrywki seniorskie kobiet organizowane są w następujących klasach rozgrywkowych:  
 
IV LIGA KOBIET 

Drużyny rozgrywają w sezonie mecz i rewanż. Zwycięzca uzyskuje awans do III ligi 
kobiet. Obowiązuje Regulamin Rozgrywek IV ligi kobiet na sezon 2021/2022.  

Obowiązujący wiek w rozgrywkach seniorskich: 
- zawodniczki, które ukończyły 16. rok życia; 
- zawodniczki, które ukończyły 15. rok życia po spełnieniu wszystkich  
poniższych warunków:  

a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców  
lub opiekunów prawnych;  

b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni 
sportowo-lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny 
sportowej, w zakresie udziału zawodniczki w rozgrywkach seniorek. 

 
III LIGA KOBIET 

Drużyny rozgrywają w sezonie mecz i rewanż. Zwycięzca uzyskuje awans do II ligi 
kobiet. Do IV lig spadają drużyny, które zajmą 3 ostatnie miejsca.  
Liczba spadających drużyn może zostać zwiększona w związku ewentualnymi 
spadkami drużyn z II ligi kobiet. Obowiązuje Regulamin Rozgrywek III ligi kobiet na 
sezon 2021/2022 

Obowiązujący wiek w rozgrywkach seniorskich to:  
- zawodniczki, które ukończyły 16 rok życia;  
- zawodniczki, które ukończyły 15 rok życia po spełnieniu wszystkich  
poniższych warunków:  

a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców  
lub opiekunów prawnych; 

b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni 
sportowo-lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny 
sportowej, w zakresie udziału zawodniczki w rozgrywkach seniorek. 

 
W sprawach nieujętych w niniejszym dokumencie oraz wymienionych regulaminach 
obowiązuje Regulamin Rozgrywek PZPN na sezon 2021/2022.  
 
 


