
 

 

Olsztyn, 6 lutego 2019 roku 
 

ORGANIZACJA ROZGRYWEK ŻAKÓW W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2018/19 
 

KOMUNIKAT NR 1 
 
W rundzie jesiennej w rozgrywkach żaków uczestniczyło 116 drużyn, które automatycznie zakwalifikowały 
się do rozgrywek rundy wiosennej. 
 
Lista drużyn zakwalifikowanych do rundy wiosennej -> ZOBACZ 
 
Prosimy o przeanalizowanie powyższej listy drużyn i koordynatorów i zgłaszanie wszelkich zmian na adres 
mailowy: krystian.mucha@wmzpn.pl w terminie do 15 marca 2019 roku. Można dokonywać następujących 
zmian: 

 zmiana koordynatora lub jego danych 

 zgłoszenie nowych drużyn do rozgrywek  

 wycofanie drużyn z rozgrywek  
 
Poniżej przedstawiamy opis systemu rozgrywek w rundzie wiosennej. System może ulec nieznacznym 
zmianom ze względu na wycofania i zgłoszenia drużyn. Ostateczny system, wraz z podziałem na grupy, 
zostanie opublikowany na przełomie marca i kwietnia. 
 
 
Rozgrywki wiosenne 

 

 Rozgrywki rozpoczną się od fazy grupowej 
o Wszystkie zgłoszone drużyny zostaną podzielone na grupy po 4 drużyny (ok. 29 grup). Każda 

grupa rozegra po 4 turnieje (29 kwietnia oraz 6, 13 i 20 maja). Na turniej przyjeżdżają 3 
drużyny, czwarta jest gospodarzem. Każda drużyna raz jest gospodarzem i trzy razy gościem.  

o Turnieje odbywają się w poniedziałki w godz. 17:00 – 19:30 i rozgrywane są systemem każdy 
z każdym. Mecze trwają po 20 minut (2 x 10 minut).  

o Gospodarz turnieju musi zapewnić przynajmniej jedno boisko o wymiarach 40-46m x 26-30m 
(mile widziane 2 boiska do równoległego rozgrywania meczów), opiekę medyczną oraz 
sędziów klubowych.  

o Z każdej grupy po rozegraniu czterech turniejów mistrzowie i wicemistrzowie grup awansują 
do półfinałowego regionalnego turnieju zielonego, a pozostałe 2 drużyny do półfinałowego 
regionalnego turnieju niebieskiego. 

 
ok. 29 grup 4-zespołowych 
1. miejsce -> awans do półfinałowego turnieju regionalnego zielonego 
2. miejsce -> awans do półfinałowego turnieju regionalnego zielonego 
3. miejsce -> awans do turnieju regionalnego niebieskiego 
4. miejsce -> awans do turnieju regionalnego niebieskiego 

 
 
 
 
 

http://www.wmzpn.pl/rozgrywki/1819/%C5%BCak%20wiosna.PDF


 Regionalne turnieje niebieskie  
o Odbędą się w poniedziałek 3 czerwca w godz. 17:00 – 19:30. Gospodarze wybierani są 

spośród zgłoszeń klubów chętnych do organizacji turnieju.  
o W każdym turnieju biorą udział po 4 drużyny, które na tym etapie kończąc rozgrywki 

wiosenne. 
o Gospodarz turnieju musi zapewnić przynajmniej jedno boisko o wymiarach 40-46m x 26-30m 

(mile widziane 2 boiska do równoległego rozgrywania meczów), opiekę medyczną oraz 
sędziów klubowych.  

o Turniej rozgrywa się systemem każdy z każdym. Mecze trwają po 20 minut (2 x 10 minut).  
 

 Półfinałowe regionalne turnieje zielone 
o Odbędą się w poniedziałek 3 czerwca w godz. 17:00 – 19:30. Gospodarze wybierani są 

spośród zgłoszeń klubów chętnych do organizacji turnieju.  
o W każdym turnieju biorą udział po 4 drużyny – ok. 15 grup. 
o Gospodarz turnieju musi zapewnić przynajmniej jedno boisko o wymiarach 40-46m x 26-30m 

(mile widziane 2 boiska do równoległego rozgrywania meczów), opiekę medyczną oraz 
opłacić sędziów związkowych.  

o Turniej rozgrywa się systemem każdy z każdym. Mecze trwają po 20 minut (2 x 10 minut).  
o Drużyny, które zajmą I i II miejsca awansują do finałowych regionalnych turniejów zielonych, 

a drużyny z miejsc II i IV zakończą wiosenne rozgrywki na tym etapie. 
 

 Finałowe regionalne turnieje zielone 
o Odbędą się w niedzielę 9 czerwca w godz. 11:00 – 14:00. Równolegle rozgrywane są 2 

turnieje, jeden dla regionu wschodniego i jeden dla regionu zachodniego. Gospodarze 
wybierani są spośród zgłoszeń klubów chętnych do organizacji turnieju.  

o W każdym turnieju bierze udział po ok. 16 drużyn.  
o Gospodarz turnieju musi zapewnić przynajmniej cztery boiska o wymiarach 40-46m x 26-30m 

oraz opiekę medyczną. Turniej rozgrywa się systemem grupowo-pucharowym.  
o W czterech grupach po 4 zespoły gra się każdy z każdym. Po dwie najlepsze drużyny grają na 

krzyż ćwierćfinały, półfinały, a następnie mecze o 3, 5 i 7 miejsce oraz finał. Drużyny z miejsc 
III i IV grają na krzyż ćwierćfinały, półfinały, a następnie mecze o 9, 11, 13 i 15 miejsce. Mecze 
trwają po 12 minut (1 x 12 minut). 

 

  



KALENDARZ ROZGRYWEK ŻAKÓW WMZPN – WIOSNA 2019 
 

 

Data Rozgrywki wiosenne 
22.04 (sb) - 
23.04 (nd) Wielkanoc 
24.04 (pn) Wielkanoc 

27.04 (sb) - 
28.04 (nd) - 
29.04 (pn) Turniej 1 
04.05 (sb) - 
05.05 (nd) - 
06.05 (pn) Turniej 2 
11.05 (sb) - 
12.05 (nd) - 
13.05 (pn) Turniej 3 

18.05 (sb) - 
19.05 (nd) - 
20.05 (pn) Turniej 4 

25.05 (sb) - 
26.05 (nd) - 
27.05 (pn) - 
01.06 (sb) - 
02.06 (nd) - 

03.06 (pn) 
Turnieje regionalne niebieskie 

/ 
Półfinałowe turnieje regionalne zielone 

08.06 (sb) - 
09.06 (nd) Finałowe turnieje regionalne zielone 
10.06 (pn) - 
15.06 (sb) - 
16.06 (nd) - 
17.06 (pn) - 
22.06 (sb) Wakacje 
23.06 (nd) Wakacje 

 


