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KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XX/Z/2021 

ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 11.08.2021 r. 

 
Spis treści: 
1.Uchwała nr 203/Z/2021 z dnia 11.08.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyn klubu UKS AP Pomorzanin Gdynia do celów marketingowych. 
 
2.Uchwała nr 204/Z/2021 z dnia 11.08.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyn klubu TPS Celtic Reda do celów marketingowych. 
 
3.Uchwała nr 205/Z/2021 z dnia 11.08.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski kobiet Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022. 
 
4.Uchwała nr 206/Z/2021 z dnia 11.08.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu rozgrywek wojewódzkiej ligi juniorek U-15 w piłce nożnej Pomorskiego ZPN na sezon 
2021/2022. 
 
5.Uchwała nr 207/Z/2021 z dnia 11.08.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu rozgrywek wojewódzkiej ligi młodziczek U-13 w piłce nożnej Pomorskiego ZPN na sezon 
2021/2022. 
 
6.Uchwała nr 208/Z/2021 z dnia 11.08.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu rozgrywek pomorskich mistrzostw orliczek U-11 w piłce nożnej Pomorskiego ZPN na sezon 
2021/2022. 
 
7.Uchwała nr 209/Z/2021 z dnia 11.08.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu rozgrywek turniejowych żaczki U-9 w piłce nożnej Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022. 
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Uchwała nr 203/Z/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu UKS AP Pomorzanin Gdynia do celów marketingowych. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 16 Uchwały nr XII/194 Zarządu 
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) „O członkostwie” postanawia się, co 
następuje:  
I.Na wniosek klubu UKS AP Pomorzanin Gdynia wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych 
i reklamowych przez wszystkie drużyny uczestniczące w rozgrywkach Pomorskiego ZPN sezonu 
2021/2022 nazwy UKS AP Pomorzanin/ERRA Gdynia.  
 
II.Prawo do używania nazwy, o której mowa w pkt. I, obłożone jest zastrzeżeniem, iż w rozumieniu wyżej 
cytowanych przepisów nie jest to zmiana nazwy klubu, co powoduje, że w oficjalnej dokumentacji w 
kontaktach z PZPN, Pomorskim ZPN i innymi organizacjami piłkarskimi czy sportowymi przy 
dokonywaniu czynności formalno-prawnych odnoście klubu piłkarskiego, potwierdzania i uprawniania 
zawodników, przy dokonywaniu transferów piłkarzy, a także przy wypełnianiu protokołów meczowych 
musi być używana nazwa uwidoczniona we właściwym rejestrze.  
 
III.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu 
Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 204/Z/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu TPS Celtic Reda do celów marketingowych. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 16 Uchwały nr XII/194 Zarządu 
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) „O członkostwie” postanawia się, co 
następuje:  
I.Na wniosek klubu TPS Celtic Reda wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i 
reklamowych przez wszystkie drużyny uczestniczące w rozgrywkach Pomorskiego ZPN sezonu 
2021/2022 nazwy TPS Dan-Bud Celtic Reda.  
 
II.Prawo do używania nazwy, o której mowa w pkt. I, obłożone jest zastrzeżeniem, iż w rozumieniu wyżej 
cytowanych przepisów nie jest to zmiana nazwy klubu, co powoduje, że w oficjalnej dokumentacji w 
kontaktach z PZPN, Pomorskim ZPN i innymi organizacjami piłkarskimi czy sportowymi przy 
dokonywaniu czynności formalno-prawnych odnoście klubu piłkarskiego, potwierdzania i uprawniania 
zawodników, przy dokonywaniu transferów piłkarzy, a także przy wypełnianiu protokołów meczowych 
musi być używana nazwa uwidoczniona we właściwym rejestrze.  
 
III.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu 
Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 205/Z/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski kobiet Pomorskiego ZPN 

na sezon 2021/2022. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 11 § 1 ust. 1 oraz z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu 
Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się „Regulamin rozgrywek w piłkę 
nożną o Puchar Polski kobiet Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022”. 
 
II.Tekst Regulaminu, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącemu Komisji ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 205/Z/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski kobiet Pomorskiego ZPN na 

sezon 2021/2022. 
 

REGULAMIN 
ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI KOBIET POMORSKIEGO ZPN 

na sezon 2021/2022 
 

Art. 1 Cel rozgrywek 
1. Rozgrywki o Puchar Polski kobiet są doroczną imprezą masową mającą na celu wyłonienie 

najlepszej drużyny województwa pomorskiego w tych rozgrywkach, która będzie reprezentować 
Pomorski ZPN w rozgrywkach szczebla centralnego. 

2. Uczestniczące w rozgrywkach drużyny rywalizują o Puchar Prezesa Pomorskiego ZPN. 
 

Art. 2 Organizator rozgrywek 
1. Organizatorem rozgrywek jest Pomorski ZPN.  
2. Rozgrywki prowadzone są przez Komisję ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN w ramach nadanych 

przez Zarząd Pomorskiego ZPN uprawnień. 
3. Organizatorami poszczególnych meczów w ramach rozgrywek o Puchar Polski kobiet 

Pomorskiego ZPN są kluby/drużyny niezrzeszone, będące gospodarzami meczu. 
4. Organizatorem zawodów finałowych o Puchar Polski kobiet Pomorskiego ZPN jest Pomorski 

ZPN. 
 

Art. 3 Cykl rozgrywek 
Cykl rozgrywek sezonu 2021/2022 na szczeblu Pomorskiego ZPN rozpoczyna się w sierpniu 2021r, a 
kończy się nie później niż do dnia 30 września 2021 r. 
 

Art. 4 Uczestnictwo 
1. W rozgrywkach o Puchar Polski kobiet Pomorskiego ZPN drużyny biorą udział na zasadzie 

dobrowolności. 
2. Na zasadzie dobrowolności w rozgrywkach mogą brać udział drużyny niebędące członkami 

Pomorskiego ZPN oraz drużyny kategorii juniorek U-17. 
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3. Drużyny niebędące członkami Pomorskiego ZPN zgłaszają swój udział w rozgrywkach poprzez 
zgłoszenie deklaracji udziału i zobowiązaniu do przestrzegania przepisów i regulaminów 
Pomorskiego i Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

4. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodniczki uprawnione do gry w systemie 
Extranet. Wyjątek stanowią zespoły niebędące członkami Pomorskiego ZPN, które uczestniczą na 
podstawie imiennej listy zgłoszenia zawodniczek złożonej przez drużynę i potwierdzonej przez 
organ prowadzący rozgrywki. 

5. Uprawnienie zawodniczek do rozgrywek mistrzowskich seniorek lub juniorek U-17 oznacza 
jednocześnie uprawnienie do udziału w rozgrywkach pucharowych z zastrzeżeniem art. 4.6. 

6. Juniorki mogą grać w drużynie zgłoszonej do Pucharu Polski po ukończeniu 16 roku życia. W 
szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki może uprawnić 
do gry w zespole seniorek zawodniczkę, która ukończyła 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. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu, Komisja ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN prowadząca rozgrywki Pucharu Polski kobiet, może wyrazić zgodę 
na równoczesny udział, w każdym meczu pucharowym, więcej niż jednej zawodniczki-
cudzoziemki spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu. 

8. Drużyny klubów uczestniczące w rozgrywkach muszą prowadzić trenerzy posiadający ważną 
licencję trenerską obowiązującą, zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie, w klasie 
rozgrywek mistrzowskich, w której występuje dana drużyna. Naruszenie powyższych 
postanowień powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w odrębnych przepisach 
PZPN w sprawie licencji trenerskich. Przepis ten nie dotyczy drużyn niezrzeszonych w 
Pomorskim ZPN. 

 
Art. 5 Etapy rozgrywek 

1. Rozgrywki na poziomie wojewódzkim podzielone są na etapy (rundy): 
 

RUNDA I (termin 21/22 sierpień 2021 r.):  
➢ W pierwszej rundzie uczestniczą drużyny IV ligi kobiet. 
➢ Losowanie par 1 rundy odbywa się z 1 koszyka. 

Numer meczu  Drużyna  Drużyna  

mecz nr 1  Drużyna nr 1  Drużyna nr 2  

mecz nr 2  Drużyna nr 3  Drużyna nr 4  

mecz nr 3  Drużyna nr 5  Drużyna nr 6  

 
RUNDA II - 1/4 finału (termin 01 wrzesień 2021 r.):  
➢ W drugiej rundzie uczestniczą drużyny wyłonione w rundzie 1 oraz drużyny III ligi kobiet. 
➢ Losowanie par rundy 2 odbywa się z 1 koszyka. 

Numer meczu  Drużyna  Drużyna  

mecz nr 5 Drużyna nr 1  Drużyna nr 2  

mecz nr 6 Drużyna nr 3  Drużyna nr 4  

mecz nr 7 Drużyna nr 5  Drużyna nr 6  

mecz nr 8 Drużyna nr 7  Drużyna nr 8  

 
RUNDA III - 1/2 finału (termin 15 wrzesień 2021 r.) 

Numer meczu  Drużyna  Drużyna  

mecz nr 9 Zwycięzca meczu nr  5 Zwycięzca meczu nr 6 

mecz nr 10 Zwycięzca meczu nr 7 Zwycięzca meczu nr 8 
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RUNDA IV - finał (termin 29/30 wrzesień 2021 r.) 
Numer meczu  Drużyna  Drużyna  

mecz nr 11 Zwycięzca meczu nr 9  Zwycięzca meczu nr 10  

 
2. Miejsce i dokładny termin rozegrania meczu finałowego ustala Zarząd Pomorskiego ZPN. 
3. Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN obowiązana jest w terminie do 30 września 

2021r. zgłosić pisemnie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN drużynę, która 
zakwalifikowała się do rozgrywek centralnych. 

 
Art. 6 Uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej 

Wystawienie przez klub więcej niż jednej drużyny w rozgrywkach, zobowiązuje do stosowania 
następujących zasad: 

a) zawodniczki, które brały udział w meczu jednej drużyny, nie mogą brać udziału w innej drużynie 
tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej, 

b) jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, 3 zawodniczki, które wzięły 
udział w meczu tej drużyny mogą występować w meczach z udziałem drużyny swego klubu, 
która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek, 

c) oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w których 
one aktualnie występują - I drużynę reprezentuje zespół występujący w wyższej klasie 
rozgrywkowej itd. 

 
Art.7 Losowanie zestawu par i gospodarzy 

1. Zestaw par rozgrywek przeprowadza Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN z 
uwzględnieniem aktualnie posiadanych uprawnień przez drużyny klas rozgrywkowych.  

2. W kolejnych rundach uczestniczą drużyny, które zakwalifikowały się w poprzednich rundach 
rozgrywek oraz drużyny wyższych klas rozgrywkowych, w przypadku nieparzystej liczby drużyn 
danej kategorii w rundzie rozlosowany jest „wolny los”. 

3. Gospodarzem zawodów w każdym przypadku jest drużyna niższej klasy rozgrywkowej. 
4. W przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza wyłoni losowanie. 

 
Art.8 Terminarze 

1. Ramowy terminarz rozgrywek Pucharu Polski kobiet Pomorskiego ZPN ustalany jest przez 
Komisję ds. Rozgrywek, a zatwierdzany przez Zarząd Pomorskiego ZPN. 

2. Zawody muszą być rozgrywane w terminach i godzinach wyznaczonych przez organ prowadzący 
rozgrywki. 

3. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub 
związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego 
ZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

4. Gospodarze meczów, z chwilą otrzymania informacji w formie komunikatu, zobowiązani są 
powiadomić drużynę przeciwną oraz organ prowadzący rozgrywki o miejscu rozgrywania 
zawodów oraz godzinie ich rozgrywania, o ile nie zostanie ona ustalona w komunikacie Komisji. 

 
Art. 9 Zasady awansu 

1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn: drużyny przegrywające 
odpadają z dalszych rozgrywek. 

2. Zawody trwają 2 x 45 minut.  
3. W przypadku wyniku remisowego zarządzana będzie dogrywka 2x15 minut. Jeżeli jedna z 

drużyn zdobędzie więcej bramek podczas dogrywki, drużyna ta zostanie zwycięzcą meczu. Jeżeli 
oba zespoły w czasie dogrywki nie zdobędą bramki lub uzyskały tą samą liczbę bramek, sędzia 
zawodów zarządza wykonywanie serii rzutów z punktu karnego według obowiązujących 
przepisów gry. 

4. Drużyny biorące udział w rozgrywkach pucharowych uprawnione są do wymiany 7 zawodniczek 
przez cały czas gry.  
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5. Zawody o Puchar Polski rozgrywane są według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną 
oraz zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. z 
późniejszymi zmianami Zarządu PZPN - Przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną 
oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 

 
Art. 10 Ostrzeżenia i wykluczenia 

1. Orzecznictwo dyscyplinarne w stosunku do zawodniczek, szkoleniowców, działaczy, klubów 
biorących udział w rozgrywkach pucharowych należy do Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego 
ZPN w oparciu o Regulamin Dyscypliny PZPN. 

2. Zawodniczka, która w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) 
zostanie automatycznie ukarana: 
a) przy drugim napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 
b) przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 
c) przy każdym kolejnym, co drugim napomnieniu (szóstym, ósmym itd.) - karą dyskwalifikacji 

w wymiarze 2 meczów. 
3. Kary, o których mowa powyżej wykonywane są w ramach rozgrywek pucharowych. 
4. Jeżeli w czasie jednych zawodów pucharowych co najmniej 5 zawodniczek jednej drużyny 

otrzyma kary w postaci napomnienia (żółte kartki) lub wykluczenie (czerwona kartka), 
drużyna/klub ukaranych zawodniczek podlega karze pieniężnej orzekanej przez Komisję 
Dyscyplinarną Pomorskiego ZPN w wysokości 100,00zł. 

5. Po rozegraniu meczów 1/2 finału, żółte kartki otrzymane oraz kary z nimi związane przez 
zawodniczki na szczeblu rozgrywek Pomorskiego ZPN zostają anulowane. 

6. Kary za czerwone kartki zawodników i oficjeli drużyn, uczestniczących w rozgrywkach 
wykonywane są w kolejnych etapach lub cyklach Pucharu Polski. 

 
Art. 11 Sędziowie 

1. Obsadę sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN.  
2. Drużyny niezrzeszone i juniorskie opłaty za sędziów ponoszą w zryczałtowanej wysokości jak 

kluby IV ligi kobiet.  
3. Koszty obsady sędziowskiej w zawodach finałowych ponosi Pomorski ZPN. 

 
Art. 12 Badania lekarskie 

1. Każda zawodniczka uczestnicząca w zorganizowanej rywalizacji sportowej obowiązana jest 
poddać się wszechstronnym badaniom lekarskim. 

2. Wyniki badań muszą być odnotowane w książeczce zdrowia lub zaświadczeniu lekarskim, które 
zobowiązani są posiadać wszystkie zawodniczki. 

3. Zaświadczenie lekarskie zawodniczki zawiera nazwisko i imię, datę urodzenia, pesel, orzeczenie i 
winno być ostemplowane przez lekarza przeprowadzającego badania i zawierać datę badania i 
podpis lekarza. 

4. Badanie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty jego 
przeprowadzenia, chyba, że lekarz zalecił wcześniejsze badania kontrolne. Termin ważności 
badania kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a 
gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: 
jeżeli badanie zawodniczki wykonano 15 marca, to badania są ważne do 14 marca następnego 
roku, do godz. 23:59,59). Fakt posiadania przez zawodniczkę ważnego orzeczenia potwierdza, 
przed rozpoczęciem zawodów, kierownik lub trener drużyny. Szczegółowo przepisy w tym 
zakresie regulują Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie 
kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie 
zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania 
tych orzeczeń (z późn. zm.); i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku. w 
sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do 
ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. zm.). 

5. Odpowiedzialność za przeprowadzenie właściwych badań lekarskich, uzyskanie potwierdzenia 
wyniku wskazującego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu piłki nożnej oraz 
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przestrzegania terminów ich ważności w myśl obowiązujących w tym zakresie przepisów 
spoczywa na klubach uczestniczących w rozgrywkach. 

6. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej 
w osobach: lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy medycznej w tym legitymującej się ukończeniem kursu opieki 
przedmedycznej od chwili udostępnienia obiektu dla zawodniczek i publiczności do czasu przez 
nich opuszczenia go, odpowiedniego środka transportu w przypadku konieczności odwiezienia 
osoby wymagającej pomocy do szpitala oraz do posiadania na obiekcie sportowym przenośnej 
apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej. Obecność swoją 
na zawodach przedstawiciel opieki medycznej - potwierdza przed zawodami własnoręcznym, 
czytelnym podpisem na sprawozdaniu z zawodów. 

7. Zawodniczkom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej. Obowiązek ubezpieczenia zawodniczki 
spoczywa na klubie, który zawodniczka reprezentuje w meczach drużynę tego klubu.  

8. Pomorski ZPN nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach 
organizowanych przez kluby. 

 
Art. 13 Koszty organizacji zawodów 

1. Zawody organizuje klub/drużyna będący gospodarzem zawodów, który pokrywa wszystkie 
koszty związane z organizacją zawodów.  

2. Każda drużyna uczestniczy w zawodach na koszt własny.  
3. Drużyny, nie będące członkami klubów zrzeszonych w Pomorskim ZPN, zgłaszając udział do 

rozgrywek wpłacają na rachunek Pomorskiego ZPN jednorazowe wpisowe w wysokości 150,00 
zł. 

4. Zawody finałowe organizuje Pomorski ZPN, który pokrywa wszystkie koszty związane z 
organizacją zawodów. 

 
Art. 14 Protesty i odwołania 

1. Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów muszą wpłynąć do organu prowadzącego 
rozgrywki w terminie 48 godzin po zawodach przy jednoczesnym złożeniu odpisu protestu do 
przeciwnika.  

2. Do protestu należy dołączyć potwierdzenie wpłaty, na rachunek Pomorskiego ZPN, kaucji 
protestowej w wysokości 400,00 zł. 

 
Art. 15 Nagrody 

1. Drużyna, która zdobędzie Puchar Polski kobiet Pomorskiego ZPN, otrzymuje nagrodę pieniężną 
zgodnie z regulaminem fundowaną przez PZPN oraz: 
• puchar 
• indywidualne okolicznościowe medale w ilości 25 sztuk, 

2. Drużyna, finalista rozgrywek Pucharu Polski kobiet Pomorskiego ZPN, otrzymuje nagrodę 
pieniężną zgodnie z regulaminem fundowaną przez PZPN oraz: 
• indywidualne okolicznościowe medale w ilości 25 sztuk, 

3. Zarząd Pomorskiego ZPN odrębną uchwałą może uchwalić inne nagrody. 
 

Art. 16 Stosowanie przepisów 
W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Regulaminu 
rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022 i następne oraz 
dokumenty z nim powiązane. 
 

Art. 17 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. 
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3. Ewentualne zmiany w niniejszym Regulaminie będą wprowadzane w formie aneksów. 
 

Art. 18 Obowiązywanie 
Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2021/2022 oraz odpowiednio na kolejne sezony rozgrywkowe. 
 

Art. 19 Data zatwierdzenia 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN w dniu 11.08.2021 r. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
- 4 - 

Uchwała nr 206/Z/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek wojewódzkiej ligi juniorek U-15 w piłce nożnej 
Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 11 § 1 ust. 1 oraz z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu 
Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się „Regulamin rozgrywek 
wojewódzkiej ligi juniorek U-15 w piłce nożnej Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022”. 
 
II.Tekst Regulaminu, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącemu Komisji ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 206/Z/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek wojewódzkiej ligi juniorek U-15 w piłce nożnej 

Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022. 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK WOJEWÓDZKIEJ LIGI JUNIOREK U-15 
W PIŁCE NOŻNEJ POMORSKIEGO ZPN 

na sezon 2021/2022 
 

§ 1 Cel rozgrywek. 
Celem rozgrywek jest: 
a) popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce, 
b) podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek, 
c) sportowa rywalizacja drużyn na terenie Pomorskiego ZPN - liga wojewódzka, 
d) wyłonienie Klubowego Mistrza Centralnej Ligi Juniorek U-15 w sezonie 2021/2022. 
 

§ 2. Organizacja rozgrywek. 
1. Rozgrywki prowadzi Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN przy współpracy z Komisją ds. 

Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN.  
2. Rozgrywki Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15 prowadzone są na podstawie przepisów gry w piłkę 

nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN.  
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3. System gier eliminacyjnych ma na celu wyłonienie najlepszej drużyny w województwie awansującej 
do Centralnej Ligi Juniorek U-15. Drużyna ta zostanie wyłoniona po rundzie jesiennej.  

4. Drużyny, które nie uzyskały awansu do rozgrywek centralnych kontynuują rozgrywki w rundzie 
wiosennej.  

5. W przypadku rezygnacji z udziału w rozgrywkach CLJ U-15 drużyny zajmującej w tabeli końcowej po 
rundzie jesiennej Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15 miejsca 1, prawo udziału w rozgrywkach CLJ U-15 
uzyska drużyna (drużyny) zajmujące kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi 
Juniorek U-15. 

 
§ 3. Uczestnictwo. 

1. Kluby mogą zgłaszać się do rozgrywek na dany sezon w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 
czerwca każdego roku. Zgłoszenie następuje na formularzu online udostępnionym przez Pomorski 
ZPN. Po rozpoczęciu rozgrywek nie ma możliwości zgłoszenia dodatkowych zespołów. 

2. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2007-2009. 
3. Limit meczów dla zawodniczek we wszystkich rozgrywkach klubowych w sezonie wynosi 40 

spotkań.  
4. Rozgrywki Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15 prowadzone będą w systemie Extranet. Za 

pośrednictwem niniejszego systemu prowadzone będą: terminarz, wyniki i tabele zawodów, 
rejestracja zawodniczek, wypełnianie sprawozdań sędziowskich i ewidencja kar. 

5. Zawodniczka zmieniająca barwy klubowe w okienku transferowym, może reprezentować barwy 
nowego klubu.  

6. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów tożsamości: ważną legitymację szkolną ze 
zdjęciem, dowód osobisty lub paszport.  

7. Zawodniczki są zobowiązane do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym 
bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym. Orzeczenie lekarskie jest ważne przez okres 
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.  

8. Na 45 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego zawierającego skład zawodników, wypełnionego w 
systemie extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez 
złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. W przypadku braku 
możliwości wypełnienia sprawozdania w systemie extranet spowodowanej awarią systemu 
kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu odręcznie wypełnionego sprawozdania i 
dokonania jednocześnie zapisu o powodach odstąpienia od wypełnienia składu w systemie extranet. 
Za posiadanie druków (składów drużyn) odpowiedzialni są kierownicy drużyn, niezależnie czy są 
gospodarzami, czy gośćmi. 

9. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoje zawodniczki do gry 
o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z następującymi zasadami: 
a) jeżeli zawodniczka, brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 

nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego 
klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze 
czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodniczek występujących na pozycji bramkarki), 

b) udział zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek 
obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany, jako udział w meczu w wymiarze 
nieprzekraczającym połowy czasu gry, 

c) jeżeli zawodniczka brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego 
klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy 
zawodniczek występujących na pozycji bramkarki) 

 
§ 4. Regulamin Rozgrywek. 

1. Każda drużyna ma prawo zgłoszenia do rozgrywek dowolną liczbę zawodniczek. 
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2. Mecze odbywają się według ogólnie przyjętych przepisów gry w piłkę nożną (m.in. drużyny w 
składach 11-osobowych, mecze rozgrywane na boiskach pełnowymiarowych, obowiązuje przepis o 
„spalonym” itd.). 

3. Do każdych zawodów może być zgłoszonych (wpisanych do protokołu) nie więcej niż 18 
zawodniczek. 

4. W czasie meczu drużyna ma prawo do dokonania 7 wymian zawodniczek (w tym bramkarki) bez 
prawa ich powrotu do gry po dokonaniu wymiany. 

5. Zawodniczki mogą rozgrywać spotkania w dowolnym obuwiu (wkręty lub lanki), spełniające wymogi 
przepisów gry w piłkę nożną. 

6. Każda zawodniczka podczas gry musi posiadać ochraniacze. 
7. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5. 
8. Drużyny zobowiązane są do posiadania dwóch kompletów strojów w różnych kolorach. 
9. Czas trwania zawodów w rozgrywkach wynosi 2 x 40 min z przerwą do 15 minut. 
10. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera posiadającego 

ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską. 
11. Mecze winny być rozgrywane na boiskach trawiastych lub sztucznych zweryfikowanych do 

minimum klasy A. 
12. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub będący gospodarz zawodów 

wpisany do terminarza na pierwszym miejscu. 
13. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska i z winy, którego zawody nie 

odbyły się ponosi konsekwencje dyscyplinarne i regulaminowe określone właściwymi przepisami 
związkowymi. 

14. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w 
osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia wynikające z 
Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej 
potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem na załączniku do zawodów, który 
składa sędziemu zawodów. 

15. Podczas rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15 obowiązują następujące zasady punktowania: 
a) za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 pkt, 
b) za mecz nierozstrzygnięty (remis) 1 pkt, 
c) za przegraną 0 pkt. 

16. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 
decydują: 
1) Przy dwóch zespołach: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 
c) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach w danym 

sezonie, 
d) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach w 

danym sezonie, 
e) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w danym sezonie, 
f) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w danym sezonie. 

2) Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1) wyłącznie między 
zainteresowanymi drużynami. 

17. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po 
rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek, jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę po 
ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich kolejek, 
które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje się za nierozegrane bez przyznawania 
punktów. 

18. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po 
rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów będą 
anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona. 
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19. W przypadkach, o których mowa w § 4. pkt. 17 i 18 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Pomorskiego ZPN z tytułu poniesionych 
wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych rozgrywkach. 

20. Zawody mistrzowskie rozgrywane są zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Pomorskiego ZPN 
kalendarzem rozgrywek podanym do wiadomości zainteresowanym klubom w oficjalnym 
komunikacie. Zastrzega się możliwość zmiany terminarza w przypadku decyzji właściwych organów 
licencyjnych, dyscyplinarnych i innych organów Pomorskiego ZPN w sprawach dotyczących 
uczestnictwa klubów w rozgrywkach. 

21. Na podstawie zatwierdzonego terminarza rozgrywek kluby pełniące funkcję gospodarza zawodów 
zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i 
wprowadzić je do systemu Extranet, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy w 
danej klasie. Wskazane w ten sposób daty, godziny i miejsca są wiążące dla obu zainteresowanych 
klubów. 

22. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej 
wyznaczonym terminem z wykorzystaniem systemu extranet zmienić datę, godzinę lub miejsce 
zawodów bez zgody przeciwnika. Nowa data rozgrywania zawodów może być wyznaczona 
wyłącznie w ramach tego samego terminu określonego zatwierdzonym terminarzem rozgrywek. 

23. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem 
wynikającym z terminarza rozgrywek data, godzina lub miejsce zawodów mogą zostać zmienione na 
prośbę jednego z klubów, wniesioną z wykorzystaniem systemu extranet, przy czym wniosek nie 
może zostać złożony później niż na 3 dni przed terminem. Klub zwracający się o zmianę terminu 
obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nową datę i godzinę lub miejsce rozegrania 
zawodów (jeżeli dotyczy to miejsca innego niż wskazanego w procesie licencyjnym) oraz uzyskać 
zgodę przeciwnika. Zmieniony termin akceptuje organ prowadzący rozgrywki. Jednocześnie 
wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej dla 
poszczególnych klas rozgrywkowych, na konto Pomorskiego ZPN. Wystąpienia o zmianę terminu bez 
uzasadnionej przyczyny, zgody przeciwnika lub opłaty manipulacyjnej nie będą rozpatrywane. 

24. Zmieniony termin nie może przypadać, w żadnym wypadku, po zakończeniu rozgrywek lub w 
wyznaczonych już terminach obligatoryjnych. 

25. Powołanie dwóch i więcej zawodniczek jednego klubu do jakiejkolwiek reprezentacji (PZPN, 
Pomorskiego ZPN) względnie na zgrupowanie szkoleniowe poprzedzające ich udział w oficjalnych 
zawodach, może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin na wniosek 
zainteresowanego klubu. 

26. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów pierwszą instancją jest Komisja ds. Rozgrywek 
Pomorskiego ZPN, a drugą Związkowa Komisja Odwoławcza ZPN Pomorskiego ZPN.  

27. 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 otrzymania decyzji pierwszej 
instancji z uzasadnieniem.  

28. Obsadę sędziowską zapewnia Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN. 
29. Sędziowie zobowiązani są wypełnić sprawozdanie z zawodów w systemie extranet w terminie 48 

godzin od zakończenia zawodów. 
30. Niestawienie się drużyny na zawodach podlegać będzie karze zgodnie z Taryfikatorem sankcji 

finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 
2021/2022.  

 
§ 7. Sprawy dyscyplinarne. 

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodniczek, trenerów, działaczy i kibiców oraz sędziów, 
obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN oraz 
niniejszym Regulaminie. 

2. Karze podlega również klub, którego kibice (gospodarzy lub gości) dopuścili się naruszenia 
porządku. 

3. Kluby obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową 
ewidencję żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek należy prowadzić 
oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej. 
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4. Kary dyscyplinarne wymierzone ilością meczów za przewinienia popełnione w tych rozgrywkach 
muszą być wykonane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 

5. W meczach Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15 obowiązują kary wynikające z przepisów gry w piłkę 
nożną (żółte i czerwone kartki), które pociągają za sobą następujące konsekwencje: 
a) zawodniczka, która została ukarana trzecim napomnieniem (żółta kartka) w sezonie nie może 

wystąpić w następnym meczu, 
b) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem w meczu (żółta, a konsekwencji 

czerwona kartka) jest odsunięta od gry w danym meczu, 
c) zawodniczka ukarana napomnieniem w meczu (żółta kartka), a następnie bezpośrednio 

wykluczona z gry (samoistna czerwona kartka) zostanie odsunięta od gry w danym i następnym 
meczu z zastrzeżeniem punktu d), 

d) zawodniczka wykluczona z gry (czerwona kartka) za faul taktyczny jest odsunięta od gry w 
danym oraz kolejnym meczu, 

e) wysokość kary za wykluczenie z innej przyczyny, uzależniona jest od stopnia i rodzaju 
przewinienia. Karę orzeka Komisja Dyscyplinarna Pomorskiego ZPN. 

6. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a niewykonana w danej rundzie (sezonie) zostaje 
automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji rozgrywek. 

7. Oficjalny przedstawiciel drużyny (trener/kierownik itp.), która/y w czasie zawodów mistrzowskich 
otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarana/y według zasad: 
a) przy trzecim ostrzeżeniu - karą pieniężną w wysokości 20,00 zł, 
b) przy szóstym ostrzeżeniu - karą pieniężną w wysokości 40,00 zł, 
c) przy dziewiątym ostrzeżeniu - karą pieniężną w wysokości 60,00 zł, 
d) przy każdym kolejnym co trzecim ostrzeżeniu - karą pieniężną 100,00 zł 

 
§ 8. 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.  

 
§ 9. Obowiązywanie. 

Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2021/2022.  
 

§ 10. Data zatwierdzenia. 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN w dniu 11.08.2021 r. 
 

Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 207/Z/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek wojewódzkiej ligi młodziczek U-13 w piłce nożnej 
Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 11 § 1 ust. 1 oraz z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu 
Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się „Regulamin rozgrywek 
wojewódzkiej ligi młodziczek U-13 w piłce nożnej Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022”. 
 
II.Tekst Regulaminu, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
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III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącemu Komisji ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 207/Z/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek wojewódzkiej ligi młodziczek U-13 w piłce nożnej 

Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022. 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK WOJEWÓDZKIEJ LIGI MŁODZICZEK U-13 
W PIŁCE NOŻNEJ POMORSKIEGO ZPN 

na sezon 2021/2022 
 

§ 1 Cel rozgrywek. 
Celem rozgrywek jest: 
a) popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce, 
b) podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek, 
c) sportowa rywalizacja drużyn na terenie Pomorskiego ZPN - liga wojewódzka, 
d) wyłonienie najlepszej klubowej drużyny Młodziczek w Polsce w sezonie 2021/2022. 
 

§ 2. Organizacja rozgrywek. 
1. Rozgrywki prowadzi Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN przy współpracy z Komisją ds. 

Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN.  
2. Rozgrywki Wojewódzkiej Ligi Młodziczek U-13 prowadzone są na podstawie przepisów gry w piłkę 

nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN.  
3. System gier eliminacyjnych ma na celu wyłonienie najlepszych dwóch drużyn w Pomorskiego ZPN 

awansujących do rozgrywek międzywojewódzkich o Klubowe Mistrzostwo Polski Dziewcząt U-13. 
Drużyny te zostaną wyłonione po rundzie jesiennej.  

4. W przypadku rezygnacji z udziału w rozgrywkach międzywojewódzkich przez drużynę lub drużyny 
zajmujące w tabeli końcowej po rundzie jesiennej Wojewódzkiej Ligi Młodziczek U-13 miejsca 1. i 2., 
prawo udziału w rozgrywkach międzywojewódzkich uzyska drużyna (drużyny) zajmujące kolejne 
najwyższe miejsce w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Młodziczek U-13. 

 
§ 3. Uczestnictwo. 

1. Kluby mogą zgłaszać się do rozgrywek na dany sezon w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 
czerwca każdego roku. Zgłoszenie następuje na formularzu online udostępnionym przez Pomorski 
ZPN. Po rozpoczęciu rozgrywek nie ma możliwości zgłoszenia dodatkowych zespołów. 

2. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2009-2011. 
3. Limit meczów dla zawodniczek we wszystkich rozgrywkach klubowych w sezonie wynosi 40 

spotkań.  
4. Rozgrywki Wojewódzkiej Ligi Młodziczek U-13 prowadzone będą w systemie extranet. Za 

pośrednictwem niniejszego systemu prowadzone będą: terminarz, wyniki i tabele zawodów, 
rejestracja zawodniczek, wypełnianie sprawozdań sędziowskich. 

5. Zawodniczka zmieniająca barwy klubowe w okienku transferowym, może reprezentować barwy 
nowego klubu.  

6. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów tożsamości: ważną legitymację szkolną ze 
zdjęciem, dowód osobisty lub paszport.  

7. Zawodniczki są zobowiązane do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym 
bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym. Orzeczenie lekarskie jest ważne przez okres 
12 miesięcy od daty wydania, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 23-24 Uchwały nr 



- 14 - 

 

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.  

8. Na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego zawierającego skład zawodniczek, wypełnionego w 
systemie extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez 
złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. W przypadku braku 
możliwości wypełnienia sprawozdania w systemie extranet spowodowanej awarią systemu 
kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu odręcznie wypełnionego sprawozdania i 
dokonania jednocześnie zapisu o powodach odstąpienia od wypełnienia składu w systemie extranet. 
Za posiadanie druków (składów drużyn) odpowiedzialni są kierownicy drużyn, niezależnie czy są 
gospodarzami, czy gośćmi. 

9. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoje zawodniczki do gry 
o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z następującymi zasadami: 
a) jeżeli zawodniczka, brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 

nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego 
klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze 
czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodniczek występujących na pozycji bramkarki), 

b) udział zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek 
obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany, jako udział w meczu w wymiarze 
nieprzekraczającym połowy czasu gry, 

c) Jeżeli zawodniczka brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego 
klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy 
zawodniczek występujących na pozycji bramkarki). 

 
§ 4. Regulamin Rozgrywek. 

1. Każda drużyna ma prawo zgłoszenia do rozgrywek dowolnej liczby zawodniczek, ale w 
poszczególnych meczach może występować maksymalnie 14. 

2. Boiska: Na boisku ligowym (100-105m) wyznacza się pole gry pomiędzy polami karnymi: długość 
65-73m, szerokość 55-68m. Pole karne oznacza się w odległości 9m od linii bramkowej o długości 
23/po 9 m 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. Dozwolona jest dowolna liczba wymian, tzw. wymiany powrotne przy strefie technicznej boisk. 
8. Zawodniczki rozgrywają mecze w butach z tzw. „laną” podeszwą. 
9. Każda zawodniczka podczas gry musi posiadać ochraniacze. 
10. Czas gry: 2x35 minut z przerwą do 15 minut. 
11. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera posiadającego 

ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską. 
12. Obowiązują wykluczenia czasowe z gry w celach wychowawczych na okres 2 minut, 2 minut oraz 

całkowite wykluczenie z meczu - czerwona kartka. O karze decyduje sędzia delegowany na dane 
spotkanie. 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 i 
podlega orzeczeniu przez Komisję Dyscyplinarną Pomorskiego ZPN. 

13. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w 
osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia wynikające z 
Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej 
potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem na załączniku do zawodów, który 
składa sędziemu zawodów. 

14. Podczas rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Młodziczek U-13 obowiązują następujące zasady 
punktowania: 
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a) za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 pkt, 
b) za mecz nierozstrzygnięty (remis) 1 pkt, 
c) za przegraną 0 pkt. 

15. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 
decydują: 
1) Przy dwóch zespołach: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 
c) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich rozegranych meczach, 
d) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich rozegranych 

meczach, 
e) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów we wszystkich rozegranych 

meczach, 
f) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w rozegranych 

meczach. 
2) Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1) wyłącznie między 

zainteresowanymi drużynami. 
16. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po 

rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek, jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę po 
ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich kolejek, 
które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje się za nierozegrane bez przyznawania 
punktów. 

17. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po 
rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów będą 
anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona. 

18. W przypadkach, o których mowa w § 4. pkt. 16 i 17 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Pomorskiego ZPN z tytułu poniesionych 
wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych rozgrywkach. 

19. Zawody mistrzowskie rozgrywane są zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Pomorskiego ZPN 
kalendarzem rozgrywek podanym do wiadomości zainteresowanym klubom w oficjalnym 
komunikacie. Zastrzega się możliwość zmiany terminarza w przypadku decyzji właściwych organów 
licencyjnych, dyscyplinarnych i innych organów Pomorskiego ZPN w sprawach dotyczących 
uczestnictwa klubów w rozgrywkach. 

20. Na podstawie zatwierdzonego terminarza rozgrywek kluby pełniące funkcję gospodarza zawodów 
zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i 
wprowadzić je do systemu Extranet, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy w 
danej klasie. Wskazane w ten sposób daty, godziny i miejsca są wiążące dla obu zainteresowanych 
klubów. 

21. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej 
wyznaczonym terminem z wykorzystaniem systemu extranet zmienić datę, godzinę lub miejsce 
zawodów bez zgody przeciwnika. Nowa data rozgrywania zawodów może być wyznaczona 
wyłącznie w ramach tego samego terminu określonego zatwierdzonym terminarzem rozgrywek. 

22. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem 
wynikającym z terminarza rozgrywek data, godzina lub miejsce zawodów mogą zostać zmienione na 
prośbę jednego z klubów, wniesioną z wykorzystaniem systemu extranet, przy czym wniosek nie 
może zostać złożony później niż na 3 dni przed terminem. Klub zwracający się o zmianę terminu 
obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nową datę i godzinę lub miejsce rozegrania 
zawodów (jeżeli dotyczy to miejsca innego niż wskazanego w procesie licencyjnym) oraz uzyskać 
zgodę przeciwnika. Zmieniony termin akceptuje organ prowadzący rozgrywki. Jednocześnie 
wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej dla 
poszczególnych klas rozgrywkowych, na konto Pomorskiego ZPN. Wystąpienia o zmianę terminu bez 
uzasadnionej przyczyny, zgody przeciwnika lub opłaty manipulacyjnej nie będą rozpatrywane. 
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23. Zmieniony termin nie może przypadać, w żadnym wypadku, po zakończeniu rozgrywek lub w 
wyznaczonych już terminach obligatoryjnych 

24. Powołanie dwóch i więcej zawodniczek jednego klubu do jakiejkolwiek reprezentacji (PZPN, 
Pomorskiego ZPN) względnie na zgrupowanie szkoleniowe poprzedzające ich udział w oficjalnych 
zawodach, może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin na wniosek 
zainteresowanego klubu. 

25. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów pierwszą instancją jest Komisja ds. Rozgrywek 
Pomorskiego ZPN, a drugą Związkowa Komisja Odwoławcza ZPN Pomorskiego ZPN.  

26. 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 otrzymania decyzji pierwszej 
instancji z uzasadnieniem.  

27. Obsadę sędziowską zapewnia Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN. 
28. Sędziowie zobowiązani są wypełnić sprawozdanie z zawodów w systemie Extranet w terminie 48 

godzin od zakończenia zawodów. 
29. Niestawienie się drużyny na zawodach podlegać będzie karze zgodnie z Taryfikatorem sankcji 

finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 
2021/2022.  

 
§ 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 2021/2022.  
 

§ 9. Data zatwierdzenia. 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN w dniu 11.08.2021 r. 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 208/Z/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek pomorskich mistrzostw orliczek U-11 w piłce nożnej 
Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 11 § 1 ust. 1 oraz z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu 
Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się „Regulamin rozgrywek 
pomorskich mistrzostw orliczek U-11 w piłce nożnej Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022”. 
 
II.Tekst Regulaminu, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącemu Komisji ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
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Radosław Michalski 

 
Załącznik  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 208/Z/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek pomorskich mistrzostw orliczek U-11 w piłce nożnej 

Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022. 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK 
„POMORSKIE MISTRZOSTWA W PIŁCE NOŻNEJ ORLICZEK U-11” 

na sezon 2021/2022 
 

§ 1. Cel rozgrywek. 
Celem rozgrywek jest: 
a) popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej dziewcząt w Polsce, 
b) podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek, 
c) tworzenie współzawodnictwa dla drużyn klubowych, szkolnych na poziomie Pomorskiego ZPN, 
d) wyłonienie najlepszej drużyny na poziomie Pomorskiego ZPN - Wojewódzkiego Klubowego Mistrza 

Orliczek w sezonie 2021/2022, 
e) tworzenie odpowiedniej piramidy szkoleniowej dla rozwoju klubowej piłki nożnej kobiet w Polsce. 
 

§ 2. Terminy oraz zgłoszenie. 
1. Planowane terminy turniejów: wrzesień 2021 - czerwiec 2022, 
2. Ustalenie godziny rozpoczęcia turnieju przez gospodarza wcześniejszej niż godz. 10.00 lub 

późniejszej niż godz. 17.00 wymaga zgody wszystkich drużyn przeciwnych.  
3. Zgłoszenie do udziału: 

a) zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 30 czerwca 2021 r. 
b) zgłoszenie następuje na formularzu online udostępniony przez Pomorski ZPN. 

 
§ 3. Zasady udziału. 

1. Informacje podstawowe: 
a) w rozgrywkach mogą brać udział dziewczęta z rocznika 2011 i młodsze, 
b) w rozgrywkach mogą brać udział kluby sportowe zrzeszone w Pomorskim ZPN oraz drużyny 

szkolne, 
c) kadra zespołu może liczyć maksymalnie 14 zawodniczek, 

2. Warunkiem dopuszczenia zawodniczek do rozgrywek jest: 
A. W przypadku klubu zrzeszonego w Pomorskim ZPN jest posiadanie: 

a) protokołu meczowego, 
b) ważnej legitymacji szkolnej, bądź innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, 
c) aktualnych badań lekarskich: karta zdrowia, lista potwierdzona przez lekarza, 
d) pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach, 
e) ubezpieczenie NNW dla wszystkich zawodniczek. 

B. W przypadku zespołu szkolnego jest posiadanie: 
a) listy zawodniczek potwierdzonej przez Dyrektora Szkoły wraz z oświadczeniem, że dane 

dziecko jest uczniem konkretnej szkoły, 
b) ważnej legitymacji szkolnej, bądź innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, 
c) aktualnych badań lekarskich: karta zdrowia i/lub listy potwierdzonej przez lekarza i 

oświadczenie rodziców o stanie zdrowia, 
d) pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach. 

 
§ 4. System gier oraz przepisy gry. 

1. Schemat rozgrywek - w zależności od ilości zgłoszonych zespołów min. 4 turnieje. 
2. Przepisy gry (zgodnie z unifikacją PZPN): 

a) liczba zawodniczek: 7x7 (6 zawodniczek w polu+ bramkarka), 
b) rozmiar bramki: 5m x 2m, 
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c) rozmiar piłki: 4, 
d) czas gry: przy 6 meczach w turnieju: 2x8 minut lub 2x10 w zależności od liczby meczów w danym 

turnieju. Dopuszcza się na łączony czas gry meczu bez zmiany strony boiska np. 10, 15 
maksymalnie 20 minut. 

e) wymiary boiska: 50m-60m x 26m-30m, 
f) zmiany powrotne, 
g) kary: 2 min, 2 min, wykluczenie (zawodniczka kończy grę, zespół gra w komplecie), 
h) rzut karny: 9 metrów, 
i) rzuty wolne: bramkę można zdobyć tylko z połowy przeciwnika, odległość muru - 5m, 
j) wrzut z autu: zawodniczka samodzielnie wprowadza piłkę nogą, nie można zdobyć gola 

bezpośrednio z autu; odległość przeciwnika od piłki wynosi 3m, 
k) rzut od bramki: bramkarka wprowadza piłkę ręką tylko do połowy boiska, 
l) bramkarka po chwycie piłki z akcji wprowadza piłkę tylko w obrębie własnej połowy; piłka 

wprowadzona do gry przez bramkarza nie może przekroczyć linii środkowej boiska, 
m) obowiązkowe jest posiadanie ochraniaczy. 

 
§ 5. Przepisy końcowe. 

1. Udział w turniejach jest bezpłatny, 
2. Obsługę medyczną zapewnia gospodarz turnieju. 
3. Drużyny przyjeżdżają na zawody na koszt własny. 
4. Obsadę sędziowską zapewnia Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN. 
5. Niestawienie się drużyny na turnieju podlegać będzie sankcji zgodnie z Taryfikatorem sankcji 

finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 
2021/2022. 

 
§ 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 2021/2022. 
 

§ 9. Data zatwierdzenia. 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN w dniu 11.08.2021 r. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 209/Z/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek turniejowych żaczki U-9 w piłce nożnej Pomorskiego 
ZPN na sezon 2021/2022. 
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Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 11 § 1 ust. 1 oraz z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu 
Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się „Regulamin rozgrywek 
turniejowych żaczki U-9 w piłce nożnej Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022”. 
 
II.Tekst Regulaminu, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącemu Komisji ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 209/Z/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek turniejowych żaczki U-9 w piłce nożnej Pomorskiego ZPN 

na sezon 2021/2022. 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK 
„POMORSKA LIGA TURNIEJOWA U-9 ŻACZKI W PIŁCE NOŻNEJ POMORSKIEGO ZPN” 

na sezon 2021/2022 
 

§ 1 Cel rozgrywek. 
Celem rozgrywek jest:  
a) popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej dziewcząt w Polsce,  
b) podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek,  
c) tworzenie współzawodnictwa dla drużyn klubowych, szkolnych na poziomie Pomorskiego ZPN, 
d) tworzenie odpowiedniej piramidy szkoleniowej dla rozwoju klubowej piłki nożnej kobiet w Polsce. 
 

§ 2 Terminy oraz zgłoszenie. 
1. Planowane terminy turniejów: wrzesień 2021 - czerwiec 2022. 
2. Ustalenie godziny rozpoczęcia turnieju przez gospodarza wcześniejszej niż godz. 10.00 lub 

późniejszej niż godz. 17.00 wymaga zgody wszystkich drużyn przeciwnych.  
3. Zgłoszenie do udziału: 

a) zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 30 czerwca 2021 r. 
b) zgłoszenie następuje na formularzu online udostępniony przez Pomorski ZPN. 

 
§ 3 Zasady udziału. 

1. Podstawowe informacje: 
a) w rozgrywkach mogą wziąć udział dziewczęta z rocznika 2013 i młodsze, 
b) w rozgrywkach mogą brać udział kluby sportowe zrzeszone w Pomorskim ZPN oraz drużyny 

szkolne. 
2. Warunkiem dopuszczenia zawodniczek do rozgrywek jest: 

A. W przypadku klubu zrzeszonego w Pomorskim ZPN: 
a) posiadanie protokołu meczowego, 
b) posiadania ważnej legitymacji szkolnej, bądź innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, 
c) posiadania aktualnych badań lekarskich: karta zdrowia, lista potwierdzona przez lekarza, 
d) posiadanie pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach, 
e) posiadania ubezpieczenie NNW dla wszystkich zawodniczek. 

B. W przypadku zespołu szkolnego: 
a) posiadanie listy zawodniczek potwierdzonej przez Dyrektora Szkoły wraz z oświadczeniem, 

że dane dziecko jest uczniem konkretnej szkoły, 
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b) posiadania ważnej legitymacji szkolnej, bądź innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, 
c) posiadania aktualnych badań lekarskich: karta zdrowia lub listy potwierdzonej przez lekarza 

i oświadczenie rodziców o stanie zdrowia, 
d) pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach. 

 
§ 4 System gier oraz przepisy gry. 

1. Schemat rozgrywek: w zależności od ilości zgłoszonych zespołów min. 4 turnieje. 
2. Przepisy gry (zgodnie z unifikacją PZPN): 

a) liczba zawodniczek: 5x5 (4 zawodniczki w polu+ bramkarka),  
b) rozmiar bramki: 3x1,55m, 
c) rozmiar piłki: 4/3, 
d) czas gry: zgodnie z wytycznymi unifikacji kategorii żak U-9, 
e) wymiary boiska: 40-46m x 26-30m, 
f) wymiany powrotne, 
g) kary: zmiana zawodniczki ukaranej na 2 min - zespół gra w komplecie, 
h) rzut karny: 7 metrów, 
i) rzuty wolne: bramkę można zdobyć tylko z połowy przeciwnika, odległość muru - 5 metrów, 
j) wrzut z autu: zawodniczka samodzielnie wprowadza piłkę nogą, nie można zdobyć gola 

bezpośrednio z autu; odległość przeciwnika od piłki wynosi 3m, 
k) rzut od bramki: bramkarz wprowadza piłkę tylko do połowy boiska, 
l) bramkarz po chwycie piłki z akcji wprowadza piłkę tylko w obrębie własnej połowy; piłka 

wprowadzona do gry przez bramkarza nie może przekroczyć linii środkowej boiska, 
m) obowiązkowe jest posiadanie ochraniaczy. 

  
§ 5 Przepisy końcowe. 

1. Udział w turniejach jest bezpłatny. 
2. Obsługę medyczną zapewnia gospodarz turnieju. 
3. Drużyny przyjeżdżają na zawody we własnym zakresie. 
4. Obsadę sędziowską zapewnia Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN. 
5. Niestawienie się drużyny na turnieju podlegać będzie sankcji zgodnie z Taryfikatorem sankcji 

finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 
2021/2022. 

    
§ 6. 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.  

 
§ 7. Obowiązywanie. 

Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2021/2022.  
 

§ 8. Data zatwierdzenia. 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN w dniu 11.08.2021 r. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
 
 
 
 


