
REGULAMIN 

ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWO MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ 

na sezon 2019/2020 

(zawodniczek do lat 13) - etap wojewódzki 

(tekst jednolity) 

  

§ 1. Cel rozgrywek. 

Celem rozgrywek jest:  

1) popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce,  

2) podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek,  

3) sportowa rywalizacja drużyn dziewcząt na terenie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej - liga 

wojewódzka,  

4) wyłonienie Klubowego Mistrza Polski Młodziczek w sezonie 2019/2020 (zawodniczki r. 2007-2009).  

 

§ 2. Organizacja rozgrywek. 

1) Rozgrywki wojewódzkie prowadzą: Komisja ds. Rozgrywek w danym ZPN przy współpracy z 

Komisją ds. Piłkarstwa Kobiecego. 

2) Rozgrywki o mistrzostwo Polski Młodziczek prowadzone są na podstawie przepisów gry w piłkę 

nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami Polskiego Związku 

Piłki Nożnej. 

3) System gier eliminacyjnych ma na celu wyłonienie najlepszych 2 drużyn w województwie 

awansujących do turniejów strefowych/międzywojewódzkich/. Drużyny te zostaną wyłonione po 

rundzie jesiennej.  

4) Drużyny, które nie uzyskały awansu do rozgrywek międzywojewódzkich kontynuują rozgrywki w 

rundzie wiosennej. 

 

§ 3. Uczestnictwo. 

1) Zgłoszone drużyny Klubowe na minimum 7 dni przed datą pierwszego turnieju przesyłają do 

Pomorskiego Związku Piłki Nożnej drogą mailową na adres pilkakobieca@pomorski-zpn.pl lub 

pomorski@zpn.pl listy zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach. Komisja ds. Rozgrywek 

dokonuje weryfikacji uprawnień i odsyła listę do Klubu. Lista zatwierdzona przez Związek wraz z 

ważnymi badaniami lekarskimi stanowi podstawę do uczestnictwa w rozgrywkach.  

2) Przed kolejnymi turniejami istnieje możliwość zgłoszenia nowych zawodniczek (wcześniej nie 

zgłoszonych do innej drużyny biorącej udział w tym cyklu rozgrywek) - należy w tym celu przesłać 

na 3 dni przed rozpoczęciem kolejnego etapu rozgrywek dane tej zawodniczki. 

3) W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2007-2009 z 

zastrzeżeniem, że zawodniczki urodzone w 2007 roku biorą udział tylko w jednej kategorii 

klubowych rozgrywek młodzieżowych tj. CLJ U-15 bądź MP U-13. 

4) Limit meczów dla zawodniczek we wszystkich rozgrywkach w sezonie wynosi 40 spotkań. 

5) Na każdym etapie rozgrywek mogą brać udział wyłącznie zawodniczki potwierdzone i uprawnione w 

systemie Extranet przez Pomorski Związek Piłki Nożnej na szczeblu wojewódzkim, bądź PZPN w 

kolejnych etapach w przypadku awansu. 

6) Zawodniczka zmieniająca barwy klubowe w okienku transferowym, może reprezentować barwy 

nowego klubu. 

7) Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów tożsamości: ważną legitymację szkolną ze 

zdjęciem, dowód osobisty lub paszport. 

8) Zawodniczki są zobowiązane do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym 

bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym. Orzeczenie lekarskie jest ważne przez okres 
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12 miesięcy od daty wydania, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 23-24 Uchwały nr 

IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

Fakt złożenia w klubie przez zawodników orzeczeń lekarskich, potwierdza przed każdymi zawodami 

trener bądź kierownik drużyny. 

9) Na 30 minut przez rozpoczęciem turnieju kierownicy drużyn są zobowiązani do wręczenia sędziemu 

sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodniczek. Dokument musi być podpisany przez 

kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych 

ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy dostarczyć potwierdzenie posiadania przez zawodniczki 

aktualnych badań lekarskich. 

 

§ 4. Kryteria ustalania kolejności miejsc w grupie turniejowej. 

1) W rozgrywkach turniejowych o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów zdobytych.   

2) W rozgrywkach przy równej liczbie punktów uzyskanych przez 2 drużyny, o zajętym miejscu 

decydują kolejno:  

a) liczba punktów zdobyta w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,  

b) korzystniejsza różnica bramek w meczach między zainteresowanymi zespołami,  

c) korzystniejsza różnica bramek we wszystkich rozegranych meczach,  

d) większa liczba bramek strzelonych we wszystkich rozegranych meczach,  

e) wynik rzutów karnych wykonywanych po meczu, w którym uzyskano wynik remisowy (drużyny 

wykonują po 5 rzutów karnych strzelanych na przemian i ewentualnie kolejne rzuty karne, do 

pierwszego niestrzelonego rzutu karnego), 

f) wynik rzutów karnych w takim meczu ma znaczenie tylko w przypadku uzyskania równej ilości 

punktów przez dwie drużyny. 

3) W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż 2 drużyny sporządza się dodatkową 

tabelę, wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się kolejno zasadami podanymi w 

punktach a, b, c, d. 

4) W przypadku uzyskania wyniku remisowego w spotkaniach, w których musi zostać wyłoniony 

zwycięzca (półfinały) sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych wg ogólnie obowiązujących 

przepisów gry (po 5 rzutów karnych i dalej do pierwszego niestrzelonego rzutu karnego).        

      

§ 5. Przepisy gry. 

1) Zespół może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę zawodniczek, ale w meczach na poszczególnych 

turniejach może występować maksymalnie 14.  

2) Boiska: Na boisku ligowym wyznacza się pole pomiędzy pola karnymi: szerokość: 55-68m; długość: 

65-73m. Pole karne oznacza się w odległości 9m od linii bramkowej o długości 23m/po 9m w bok od 

każdego słupka bramki. Bramki 5m x 2m. 

3) Mecze rozgrywane są w składach 9 osobowych /1+8/. 

4) Obowiązuje przepis o „spalonym”.   

5) Mecze rozgrywane są piłkami nr 4. 

6) Drużyny muszą posiadać 2 komplety różniących się kolorami strojów. 

7) Zawodniczki rozgrywają mecze w butach lankach tzn. z „laną” podeszwą. 

8) Obowiązują ochraniacze piłkarskie. 

9) Czas gry: 2 x 15 minut, przerwa 10 minutowa.  

10) Dozwolona jest dowolna ilość zmian zawodniczek, tzw. zmiany powrotne w strefie technicznej boisk. 

11) Obowiązują wykluczenia czasowe z gry w celach wychowawczych na okres 2, 3, 5 minut (kary 

stopniowane) lub całkowite wykluczenie z meczu – czerwona kartka. Wykluczenie za faul taktyczny 

powoduje odsunięcie od gry w danym meczu, natomiast wysokość kar za wykluczenia z innej 

przyczyny uzależniona jest od stopnia i rodzaju przewinienia. 



12) Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów pierwszą instancją jest Komisja ds. Rozgrywek, a drugą 

Komisja Odwoławcza ZPN prowadzącego rozgrywki. 

13) Protesty do pierwszej instancji należy składać najpóźniej 48 godz. po zakończeniu meczu, a 

odwołanie od tych decyzji do drugiej instancji w terminie 4 dni od dnia podjęcia decyzji w pierwszej 

instancji. 

14) Obsadę sędziowską zapewnia Pomorski Związek Piłki Nożnej. 

15) Niestawienie się drużyny na turnieju podlegać będzie karze zgodnie z Taryfikatorem Sankcji 

Finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego związku Piłki Nożnej w 

sezonie 2019/2020. 

 

§ 6. Stosowanie przepisów. 

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Uchwały nr 

IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, a 

decyzję podejmuje Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN.                

 

 

§ 7. Prawo interpretacji. 

1) Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 

2) W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w 

niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem zmian wynikających z uchwał Zarządu PZPN, podjętych po 

uchwaleniu Regulaminu. 

3) Ewentualne zmiany w niniejszym Regulaminie będą wprowadzane w formie uchwały Zarządu 

Pomorskiego ZPN. 

 

§ 8. Obowiązywanie. 

Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2019/2020. 

 

§ 9. Data zatwierdzenia 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN w dniu 26.08.2019r. 

 

Prezes Pomorskiego ZPN 
Radosław Michalski 

 
 


