
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozgrywki są weryfikowane przez Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego ZPN przy 
współpracy z Wydziałem Piłkarstwa Kobiecego Wielkopolskiego ZPN 

 

U-9 „Żaczki” 

Rozgrywki prowadzone w formie turniejowej bez ewidencji wyników. Terminy turniejów są 
ewidencjonowane w systemie Extranet. Przepisy gry zgodne z Unifikacją Szkolenia PZPN. 
Obowiązujące roczniki zawodniczek to 2014 i młodsze. 

 

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. 
Obowiązujące roczniki zawodniczek to 2012 i młodsze. 

 

U-13 „Młodziczki” 

Rozgrywki prowadzone są w formie turniejowej z podziałem na dwie grupy rozgrywkowe. 
Zespoły, które zajmą 1 i 2 miejsca awansują do turnieju finałowego A. Zespoły, które zajmą 
miejsca 3 i niższe awansują do turnieju finałowego B. Wszystkie turniej rozgrywane są 
systemem „każda drużyna gra z każdą”. Da podstawie wyników turniejów finałowych 
zostanie sporządzona klasyfikacja końcowa rozgrywek. Dwie najlepsze drużyny awansują 
do rozgrywek na szczeblu centralnym w rundzie wiosennej. Pozostałe drużyny rozgrywają 
rundę wiosenną systemem turniejowym. Podział na grupy będzie uzależniony od liczby 
zgłoszonych zespołów. Przepisy gry zgodne z Unifikacją Szkolenia PZPN. Obowiązujące 
roczniki zawodniczek to 2010-2012. 

 

SPRAWY DYSCPLINARNE obowiązujące w rozgrywkach turniejowych U-9, U-11, U-13 

Wielkopolski ZPN ustala następujące kary finansowe: 

• nie przesłanie sprawozdania z turnieju w terminie do wtorku g. 14:00 – 100 zł, 
• nie stawienie się zespołu na turnieju bez uzasadnionej przyczyny i bez 

wcześniejszego zgłoszenia e-mailem (na 7 dni przed planowanym terminem) : 
wpk@wielkopolskizpn.pl lub lidia.pingot@wielkopolskizpn.pl – 200 zł 

• w przypadku drugiej nie uzasadnionej nieobecności skutkuje usunięciem z grupy 
turniejowej oraz – 300 zł brak trenera z ważną licencją – 100 zł 

• brak opieki medycznej podczas turnieju – 150 zł 
• wycofanie się zespołu w trakcie rozgrywek – 300 zł 

 

mailto:wpk@wielkopolskizpn.pl
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U-15 „Juniorki” 

Rozgrywki prowadzone są formie ligowej. Drużyny rozgrywają w rundzie jesiennej mecz i 
rewanż. Najlepsza drużyna awansuje do rozgrywek centralnych. W rundzie wiosennej 
drużyny, które pozostały w lidze rozgrywają mecze i rewanż bez brania pod uwagę wyników 
rundy jesiennej. Przepisy gry zgodne z Unifikacją Szkolenia PZPN (kolumna Trampkarz U15 
i U14 kategoria C1 i C2). Obowiązujące roczniki zawodniczek to 2008-2010. 

 

IV Liga Kobiet 

Drużyny rozgrywają w sezonie mecz i rewanż. Najlepsza drużyna uzyskuje awans do III Ligi 
Kobiet w sezonie 2023/2024. Obowiązuje Regulamin Rozgrywek IV Ligi Kobiet na sezon 
2022/2023. Obowiązujący wiek: zawodniczki, które ukończyły 16 rok życia oraz 
zawodniczki, które ukończyły 14 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. Najlepsza drużyna uzyskuje awans do II Ligi 
Kobiet w sezonie 2023/2024. Do IV Ligi Kobiet 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 
202/2023. Obowiązujący wiek: zawodniczki, które ukończyły 16 rok życia oraz 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. 

 


