
 

 

Regulamin rozgrywek dziecięcych Pierwsza Piłka ZZPN 
 na sezon 2021/22 

 
§1 

CEL I UCZESTNICY ROZGRYWEK  
  

1. Aktywizacja sportowa zawodników w kategorii Skrzat, Żak i Orlik.  
 

2. Organizacja rozgrywek w podanych kategoriach odbywa się bez ewidencjonowania i publikowania 
wyników i tabel. 
 

3. Uczestnikami rozgrywek są dzieci w wieku od 5 do 11 lat (po spełnieniu warunków par.3 pkt. 2, 
dziewczynki do lat 13). 

§2 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
1. Rozgrywki ligowe prowadzone są w grupach turniejowych systemem jesień/wiosna. Organizator 

zastrzega sobie prawo modyfikacji systemu rozgrywek w trakcie ich trwania.  
 

2. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek.                    
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie inne przepisy 
dotyczące organizacji rozgrywek PZPN oraz Regulamin Rozgrywek Mistrzowskich ZZPN.  
 

3. Organizacja, nadzór i kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów gry i postanowień 
niniejszego regulaminu należy do właściwych Wydziałów i Komisji ZZPN oraz powołanych do tego 
celu Koordynatorów.  
 

4. Dobór grup turniejowych odbywa się według dwóch składowych: 
4.1 Poziomu zaawansowania zespołu (deklarowanego przez Klub przed startem rozgrywek                   
w ankiecie zgłoszeniowej) 
4.2 Położenia geograficznego poszczególnych Klubów. 
 

§3 
UCZESTNICY I ZASADY ROZGRYWEK  

  
1. W rozgrywkach mogą występować zawodnicy i zawodniczki urodzeni w latach 2016 – 2011, 

potwierdzeni i uprawnieni do gry przez Wydział Rozgrywek Zachodniopomorskiego Związku Piłki 
Nożnej w systemie Extranet, do drużyny w adekwatnej kategorii wiekowej. Dopuszcza się 
możliwość gry dwóch zawodników słabszych fizycznie pod warunkiem, że poziomem sportowym i 
rozwojem biologicznym nie przewyższają danej kategorii wiekowej biorącej udział w rozgrywkach. 
 

2. Dopuszcza się możliwość gry zawodniczek o dwa lata starszych za zgodą trenerów rywali i pod 
warunkiem, że poziomem sportowym i rozwojem biologicznym nie przewyższają znacząco danej 
kategorii wiekowej biorącej udział w rozgrywkach. 

 
3. W przypadku naruszenia powyższego punktu, trenerzy rywali winni zgłaszać takie przypadki 

organizatorowi turnieju oraz do Wydziału Szkolenia ZZPN. 
 

4. Ilość zawodników znajdujących się na boisku, czas gry, system zmian i inne wytyczne,                           
są szczegółowo określone w Unifikacji PZPN. 

 
5. Boiska we wszystkich rozgrywkach wyznaczane są zgodnie z zasadami określonymi w Unifikacji 

PZPN. 
 

6. Do prowadzenia drużyny upoważniony jest trener posiadający licencję Grassroots/UEFA C.  
 

7. Obsługę sędziowską sprawują wspólnie trenerzy rywalizujących ze sobą drużyn.   
 



 

 

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

§4 
ZASADY USTALANIA TERMINÓW TURNIEJÓW  

  
1. ZZPN ustala ramowy terminarz rozgrywek i podaje go do wiadomości najpóźniej 28 dni przed 

startem rozgrywek, uwzględniając przewidywany podział na grupy turniejowe. 
 

2. W każdej kategorii wiekowej, pierwsze grupy oznaczone cyframi arabskimi są przeznaczone            
dla zespołów z poziomu zaawansowanego. Pozostałe grupy, są oznaczone literami alfabetu, 
począwszy od zespołów średnio zaawansowanych po zespoły początkujące, jednakże kolejność 
grup nie jest wyznacznikiem ich poziomów.    
 

3. Wszystkie turnieje mogą odbywać się wyłącznie w dni weekendowe, tj. soboty lub niedziele               
i rozpoczynać się nie wcześniej niż o godzinie 10:00. 
 

4. Gospodarz danego turnieju ustala termin zawodów nie później niż na 10 dni przed turniejem 
wysyłając informacje do Wydziału Szkolenia ZZPN za pomocą dedykowanej ankiety. 
 

5. Jakiekolwiek zmiany terminu turnieju możliwe są maksymalnie do 5 dni przed pierwotnie 
planowanym terminem zawodów za zgodą wszystkich drużyn z danej grupy. 
 

6. W przypadku zmiany terminu turnieju, dopuszcza się ustalenie zawodów na weekend spoza 
terminarza, jednakże z wyłączeniem tzw. długich weekendów. 
 

§5 
OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW  

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

uczestników. 
 

2. Zorganizowanie turnieju w formie pikniku, z poczęstunkiem i napojami dla uczestników zawodów      
i towarzyszących im osób w dowolnej formie. 
 

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

 
4. Sprawozdanie z turnieju powinno być wypełnione i wysłane w terminie maksymalnie 48 godzin od 

zakończenia turnieju, wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej ankiety. 
 

§6 
SPRAWY DYSCYPLINARNE  

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

kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN i niniejszym regulaminie. 
 

2. ZZPN ustala następujące kary finansowe: 
2.1 Nieustalenie terminu turnieju do 10 dni przed - 100 zł 
2.2 Zmiana terminu turnieju na mniej niż 5 dni przed turniejem - 200 zł. 
2.3 Zmiana terminu turnieju bez poinformowania pozostałych drużyn z danej grupy - 300 zł. 
2.4 Brak dostępu do toalety - 300 zł. 
2.5 Nie zorganizowanie turnieju w trakcie rundy - 500 zł. 
2.6 Nie stawienie się zespołu na turnieju bez uzasadnionej przyczyny - 300 zł. 
2.7 Nagminne łamanie §3 pkt. 1 - 300 zł.   
2.8 Brak opieki medycznej podczas turnieju – 300 zł. 

 
§7 

1.                                                  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


