
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§1 

 CEL I UCZESTNICY ROZGRYWEK 

1. Aktywizacja sportowa zawodników w kategorii Orlik, Żak i Skrzat (E1, E2, F1, 
F2, G1). 

2. Rozgrywki toczą się systemem turniejowym w podanych kategoriach, bez 
ewidencjonowania i publikowania wyników oraz tabel.  

3. Uczestnikami rozgrywek są dzieci w wieku od 5 do 11 lat: 
o Orlik starszy E1 – 2012 i młodsi, 
o Orlik młodszy E2 – 2013 i młodsi, 
o Żak starszy F1 – 2014 i młodsi, 
o Żak młodszy F2 – 2015 i młodsi,  
o Skrzat G1 – 2016 i 2017. 

 

Dozwolony jest udział zawodniczek dwa lata starszych oraz zawodników rok 

starszych – urodzonych w 4 kwartale (październik, listopad, grudzień). 

 

§2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Rozgrywki organizuje Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, zgodnie z niniejszym 

regulaminem i terminarzem rozgrywek. 

2. Udział w Turniejach Dziecięcych jest bezpłatny. 

3. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów gry i regulaminu rozgrywek 

należy do właściwych Wydziałów Wielkopolskiego ZPN – Wydział Szkolenia 

oraz Wydział Gier i Ewidencji. 

4. Grupy turniejowe będą liczyć od 4 do 6 zespołów. 

5. W zależności od kategorii wiekowej, ustala się następującą liczbę kolejek: 

o Orlik E1 – 6 kolejek, 

o Orlik E2 – 6 kolejek, 

o Żak F1 – 6 kolejek, 

o Żak F2 – 4 kolejki, 

o Skrzat G1 – 4 kolejki. 

6. Każda z drużyn w grupie będzie pełnić funkcję gospodarza zawodów 1-2 razy. 

7. Podział na grupy będzie odbywał się przed rudną wiosenną i rundą jesienną 

oraz będzie uwzględniał: 

1) Położenie geograficzne klubów 

2) Poziom sportowy zespołu - deklarowany w formularzu zgłoszeniowym oraz 

weryfikowany przez właściwe Wydziały Wielkopolskiego ZPN.  

 

 



 

 

Poziomy zawansowania zespołów w poszczególnych kategoriach: 

o E1 i E2 -  wojewódzki, zaawansowany, średniozaawansowany, 

początkujący 

o F1 i F2 – zaawansowany, średniozaawansowany, początkujący 

o G1 – brak podziału na poziom zaawansowania! 

 

UWAGA! Wybranie poziomu zaawansowania „Wojewódzki” w kat. E1, E2 oznacza 

dalsze wyjazdy, po całym województwie Wielkopolskim! 

 

§3  

ZASADY ROZGRYWEK 

1. W rozgrywkach mogą brać udział tylko zawodnicy zgłoszeni do 

systemu Extranet w danym klubie. Nie muszą być oni uprawnieni do 

gry w danych rozgrywkach. 

2. Wszystkie wątpliwości i zastrzeżenia w zakresie uprawnienia zawodnika do 

gry, trenerzy rywali mogą sygnalizować gospodarzowi - dokonując wpisu do 

protokołu z turnieju oraz bezpośrednio przekazywać do Wydziału Szkolenia 

Wielkopolskiego ZPN.  

3. Liczbę zawodników znajdujących się na boisku, czas gry, system zmian i inne 

wytyczne, są szczegółowo określone w Unifikacji PZPN. 

4. Do prowadzenia drużyny upoważniony jest trener posiadający licencję 

minimum Grassroots C/UEFA C. 

5. Mecze sędziują wspólnie trenerzy rywalizujących ze sobą drużyn. 

6. W pozostałych przypadkach obowiązują aktualne Przepisy Gry w Piłkę Nożną. 

 

§4 

OBOWIĄZKI GOSPODARZA TURNIEJU 

1. Zapewnienie boisk oraz bramek zgodnych z unifikacją PZPN. Zaleca się 

przygotowanie dwóch boisk w grupach liczących więcej niż 4 zespoły. 

2. Gospodarz turnieju zobowiązany jest zapewnić opiekę medyczną (lekarza lub 

osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy posiadającą 

odpowiedni dokument) oraz wodę dla uczestników.  

3. Zapewnienie dostępu do toalety uczestnikom rozgrywek, ich opiekunom i 

towarzyszącym im osobom.  



 

 

4. Wysłanie sprawozdania z turnieju oraz składów zespołów, w terminie 

48 godzin od zakończenia, wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza, na adres mailowy: 

 

sprawozdania@wielkopolskizpn.pl 

Wzór protokołu oraz sprawozdania znajdują się w stronie wielkoposkizpn.pl 

oraz na końcu tego dokumentu  

UWAGA! W temacie wiadomości należy wpisać kategorię oraz numer grupy, 

której dotyczył turniej, wzór: Orlik E1 – gr. 1, Żak F2 – gr. 3 

 

§5  

ZASADY USTALANIA TERMINÓW TURNIEJÓW 

1. Wielkopolski ZPN ustala ramowy terminarz rozgrywek i podaje go do 

wiadomości najpóźniej 28 dni przed startem rozgrywek, uwzględniając 

przewidywany podział na grupy turniejowe, z możliwością zgłaszania sugestii 

przez kluby, w terminie do 21 dni przed startem rozgrywek. 

2. Rozgrywanie turniejów w innych terminach niż podane przez organ 

prowadzący jest możliwe wyłącznie za zgodą wszystkich drużyn 

uczestniczących w turnieju oraz Wielkopolskiego ZPN.  

3. Jakiekolwiek zmiany terminu turnieju możliwe są maksymalnie do 7 dni przed 

pierwotnie planowanym terminem zawodów za zgodą wszystkich drużyn z 

danej grupy i Wielkopolskiego ZPN.  

4. Drużyna, która nie może się stawić na zawody w wyznaczonym terminie ma 

obowiązek najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem turnieju poinformować 

gospodarza oraz Wielkopolski ZPN o tym fakcie, podając przyczynę 

nieobecności wraz ze stosowny zaświadczeniem. W przeciwnym razie zostaną 

zastosowane sankcje wynikające z §6 pkt. 2. 

 

§6  

SPRAWY DYSCYPLINARNE 

1. Za przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców stosuje 

się kary przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN i niniejszym 

regulaminie.  

2. Wielkopolski ZPN ustala następujące kary finansowe:  

o nieprzesłanie sprawozdania z turnieju w terminie – 100 zł 

o zmiana terminu turnieju na mniej niż 7 dni przed turniejem - 100 zł 
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o niestawienie się zespołu na turnieju bez uzasadnionej przyczyny - 200 

zł 

o w przypadku drugiej nieobecności skutkuje usunięciem z grupy 

turniejowej oraz – 500 zł 

o brak trenera z ważną licencją – 100 zł 

o brak opieki medycznej podczas turnieju – 300 zł 

o wycofanie zespołu po zgłoszeniu przed rozgrywkami – 100 zł 

o wycofanie się zespołu w trakcie rozgrywek – 300 zł 

 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Rozgrywki Bezwynikowe mogą być 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. 

2. Wielkopolski ZPN pozostawia sobie prawo do ostatecznej interpretacji 

powyższego regulaminu, który wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SKŁAD 
 

Drużyna:   

(nazwa drużyny) 

Miejsce turnieju:   Data:  _________ 

Lp. Nr. Nazwisko i imię zawodnika (wpisywać drukowanymi literami) Data urodzenia 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

 

Lp. Nazwisko i imię osoby funkcyjnej* Funkcja 

1 
 Trener 

Licencja: 

2 
  

3 
  

*PRZY FUNKCJI TRENER OBOWIĄZKOWO WPISUJEMY NUMER LICENCJI TRENERSKIEJ PONADTO 
TRENER PROWADZĄCY ZOBOWIĄZANY JEST PRZED ROZPOCZĘCIEM TURNIEJU OKAZAĆ LICENCJE 
TRENERSKĄ ORGANIZATOROWI. 
 
UWAGA !!! WYPEŁNIONY FORMULARZ  PRZEKAZAĆ ORGANIZATOROWI ROZGRYWEK (GOSPODARZOWI) 

NAJPÓŻNIEJ NA  30 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM TURNIEJU 

 



 

 

SPRAWOZDANIE ORGANIZATORA (GOSPODARZA) 
 

Sprawozdanie należy przesłać na adres e-mail: sprawozdania@wielkopolskizpn.pl najpóźniej 

48 godzin po zakończeniu turnieju. 

 

Data turnieju  

Kategoria i nr grupy turniejowej  

Miejsce rozegrania turnieju  

Klub organizujący turniej  

Organizator turnieju (Gospodarz)  

 

Lista klubów biorących udział w turnieju: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

Opieka medyczna (pieczęć, podpis)                                                                              Organizator (data i podpis) 
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