
  

 

Olsztyn,  14 listopada 2018 roku 
 

HALOWE ZIMOWE ROZGRYWKI MŁODZIKÓW, ORLIKÓW I ŻAKÓW W SEZONIE 2018/19 
KOMUNIKAT NR 2 

 
Informujemy, że do halowych zimowych rozgrywek młodzików, orlików i żaków zgłosiło się w sumie aż 249 drużyn. 

W poszczególnych rocznikach wygląda to następująco: 

 D1 młodzik starszy (2006 i młodsi) – 37 drużyn (start rozgrywek 18 listopada) 

 D2 młodzik młodszy (2007 i młodsi) – 37 drużyn (start rozgrywek 18 listopada) 

 E1 orlik starszy (2008 i młodsi) – 51 drużyn (start rozgrywek 17 listopada) 

 E2 orlik młodszy (2009 i młodsi) – 40 drużyn (start rozgrywek 17 listopada) 

 F1 żak starszy (2010 i młodsi) – 52 drużyny (start rozgrywek 24 listopada) 

 F2 żak młodszy (2011 i młodsi) – 32 drużyny (start rozgrywek 24 listopada) 
 

Rozgrywki w kategorii młodzika młodszego (rocznik 2007 i młodsi) oraz orlika starszego (rocznik 2008 i młodsi) będą 

jednocześnie eliminacjami do Turnieju Finałowego o Puchar Prezesa PZPN U-12 i U-11, który w lutym odbędzie się 

w Warszawie. 
 

Ramowe zasady rozgrywania meczów: 

1. Czas gry zostanie ustalony dla każdego turnieju osobno w zależności od zgłoszonej liczby drużyn. 
2. Drużyny składają się maksymalnie z 12 zawodników. Jednocześnie na boisku może przebywać 5 

zawodników tj. czterech zawodników w polu + jeden bramkarz. 
3. Mecze odbywają się w halach o wymiarach 40m x 20m.  
4. Wykorzystuje się bramki o wymiarach 3m x 2m.  
5. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną liczbę zawodników. Obowiązuje zasada tzw. 

zmian powrotnych. 
6. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów. 
7. Mecze rozgrywa się piłkami futsalowymi o obniżonej wadze (np. Select Futsal Mimas Light). Piłki na turnieje 

zapewnia WMZPN. 
8. Po uderzeniu od sufitu, konstrukcji, oświetlenia, itp. będzie zarządzony wrzut na boisko na  wysokości  

danego  zdarzenia,  przeciwko  drużynie, która  dopuściła  się przewinienia. 
9. Wrzuty na boisko  wykonuje  się  nogą  z  linii  bocznej,  nieruchomo  stojącej  piłki, odległość przeciwnika 

od piłki minimum 2 metry. Dopuszczalne jest samodzielne wprowadzenie piłki na boisko, a następnie 
wykonanie dowolnego zagrania. 

10. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów (z linii pola karnego na wprost bramki). 
11. Bramkarz gra rękami tylko we własnym polu bramkowym będącym jednocześnie polem karnym. 
12. Po wyjściu piłki poza linię bramkową bramkarz wprowadza piłkę do gry z pola bramkowego ręką, do  połowy 

boiska.  Za  naruszenie przepisu sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej z linii środkowej. 
13. Zawodnicy muszą być uprawnieni w systemie Extranet.  

a. Do wniosku o uprawnienie nie trzeba dołączać skanu deklaracji gry amatora, wystarczy do wniosku 
przypisać zawodników z listy zawodników potwierdzonych i zatwierdzić wniosek. 

b. Klub, który w jednym roczniku posiada więcej niż jedną drużynę, to w danej fazie rozgrywek może 
uprawnić zawodnika tylko do jednej drużyny. Zmiana uprawnienia między drużynami może nastąpić w 
przerwie między kolejnymi fazami (np. można dokonać zmian po eliminacjach, a przed 1/4 finału). 

 

Poniżej prezentujemy: 

 system rozgrywek w poszczególnych rocznikach 

 podział na grupy, terminy i miejsca rozgrywania turniejów eliminacyjnych w poszczególnych rocznikach 



Harmonogram rozgrywek młodzików D1 i D2 

 Wszystkie zgłoszone drużyny zostały podzielone na 8 grup terytorialnych po ok. 5 drużyn w każdej. W niedzielę 
18 listopada w godz. 10:00 – 13:00 każda grupa rozegra jeden turniej będący eliminacjami do dalszych faz 
rozgrywek (uwaga, niektóre turnieje mają inny termin i godzinę). Turnieje eliminacyjne zostaną  rozegrane 
systemem każdy z każdym. W grupach 4-drużynowych mecze trwają 1 x 16 minut każdy, w 5-drużynowych 1 x 
12 minut, a w 6-drużynowych 1 x 10 minut. Gospodarze muszą zapewnić halę o wymiarach ok. 40x20m i opiekę 
medyczną oraz opłacić sędziów związkowych wyznaczonych przez WMZPN. Jedocześnie każdy gospodarz 
otrzymuje od WMZPN na własność 2 piłki Select Futsal Mimas Light, którymi będą rozgrywane mecze. Do dalszej 
fazy rozgrywek (1/4 finału) z turniejów 4 i 5 drużynowych awans uzyskają po 3 najlepsze drużyny, a z turniejów 
6 drużynowych awans uzyskają po 4 najlepsze drużyny. W sumie do 1/4 finału w roczniku 2006 awansuje 25 
drużyn, a w roczniku 2007, 24 drużyny. 

 
Podział na grupy, terminy i miejsca rozgrywania turniejów MŁODZIK STARSZY D1 (2006) -> zobacz 
Podział na grupy, terminy i miejsca rozgrywania turniejów MŁODZIK MŁODSZY D2 (2007) -> zobacz 

 

 Turnieje ćwierćfinałowe odbędą się w niedzielę 2 grudnia w godz. 10:00 – 13:00. Równolegle rozgrywanych jest 
pięć turniejów. W każdym turnieju bierze udział po 4-5 drużyn. Turniej rozgrywany jest systemem każdy z 
każdym. W grupach 4-drużynowych mecze trwają 1 x 16 minut każdy, w 5-drużynowych 1 x 12 minut. 
Gospodarze muszą zapewnić halę o wymiarach ok. 40x20m i opiekę medyczną oraz opłacić sędziów związkowych 
wyznaczonych przez WMZPN. Jedocześnie każdy gospodarz otrzymuje od WMZPN na własność 2 piłki Select 
Futsal Mimas Light, którymi będą rozgrywane mecze. Do dalszej fazy rozgrywek (1/2 finału) z każdego turnieju 
awans uzyskają po 3 najlepsze drużyny. W sumie do 1/2 finału w roczniku 2006 i 2007 awansuje po 15 drużyn. 

 

 Turnieje półfinałowe odbędą się w niedzielę 16 grudnia w godz. 11:00 – 14:00. Równolegle rozgrywane są trzy 
turnieje. W każdym turnieju bierze udział po 5 drużyn. Turniej rozgrywany jest systemem każdy z każdym. Mecze 
trwają 1 x 12 minut. Gospodarze muszą zapewnić halę o wymiarach ok. 40x20m i opiekę medyczną oraz opłacić 
sędziów związkowych wyznaczonych przez WMZPN. Jedocześnie każdy gospodarz otrzymuje od WMZPN na 
własność 2 piłki Select Futsal Mimas Light, którymi będą rozgrywane mecze. Do dalszej fazy rozgrywek (finał) z 
każdego turnieju awans uzyskają po 2 najlepsze drużyny. W sumie do finału w roczniku 2006 i 2007 awansuje po 
6 drużyn. 

 Turniej finałowy odbędzie się w niedzielę 6 stycznia w godz. 11:00 – 15:00 i weźmie w nim udział 6 drużyn. 
Turniej rozgrywany jest systemem każdy z każdym. Mecze trwają 1 x 10 minut. 

 
Harmonogram rozgrywek orlików E1 i E2 

 Wszystkie zgłoszone drużyny zostały podzielone na 10 grup (rocznik 2008) i 8 grup (rocznik 2009) po ok. 5 drużyn 
w każdej. W sobotę 17 listopada w godz. 10:00 – 13:00 każda grupa rozegra jeden turniej będący eliminacjami 
do dalszych faz rozgrywek (uwaga, niektóre turnieje mają inny termin i godzinę). Turnieje eliminacyjne zostaną  
rozegrane systemem każdy z każdym. W grupach 4-drużynowych mecze trwają 1 x 16 minut każdy, w 5-
drużynowych 1 x 12 minut, a w 6-drużynowych 1 x 10 minut. Gospodarze muszą zapewnić halę o wymiarach ok. 
40x20m i opiekę medyczną oraz opłacić sędziów związkowych wyznaczonych przez WMZPN. Jedocześnie każdy 
gospodarz otrzymuje od WMZPN na własność 2 piłki Select Futsal Mimas Light, którymi będą rozgrywane mecze. 
Do dalszej fazy rozgrywek (1/4 finału) z turniejów 4 i 5 drużynowych awans uzyskają po 3 najlepsze drużyny, a z 
turniejów 6 drużynowych awans uzyskają po 4 najlepsze drużyny. W sumie do 1/4 finału w roczniku 2008 
awansują 33 drużyny, a w roczniku 2009, 25 drużyn. 

 
Podział na grupy, terminy i miejsca rozgrywania turniejów ORLIK STARSZY E1 (2008) -> zobacz 
Podział na grupy, terminy i miejsca rozgrywania turniejów ORLIK MŁODSZY E2 (2009) -> zobacz 

 

 Turnieje ćwierćfinałowe odbędą się w sobotę 1 grudnia w godz. 11:00 – 14:00. Równolegle rozgrywanych jest 7 
turniejów w roczniku 2008 i 5 turniejów w roczniku 2009. W każdym turnieju bierze udział po 4-5 drużyn. Turniej 
rozgrywany jest systemem każdy z każdym. W grupach 4-drużynowych mecze trwają 1 x 16 minut każdy, a w 5-
drużynowych 1 x 12 minut. Gospodarze muszą zapewnić halę o wymiarach ok. 40x20m i opiekę medyczną oraz 
opłacić sędziów związkowych wyznaczonych przez WMZPN. Jedocześnie każdy gospodarz otrzymuje od WMZPN 
na własność 2 piłki Select Futsal Mimas Light, którymi będą rozgrywane mecze. Do dalszej fazy rozgrywek (1/2 
finału) z każdego turnieju awans uzyskają po 2 najlepsze drużyny w roczniku 2008 i po 3 najlepsze drużyny w 
roczniku 2009. W sumie do 1/2 finału w roczniku 2008 awansuje 14 drużyn, a w roczniku 2009, 15 drużyn. 

http://wmzpn.pl/rozgrywki/1819/m%C5%82odzik%20D1%202006.pdf
http://wmzpn.pl/rozgrywki/1819/m%C5%82odzik%20D2%202007.pdf
http://wmzpn.pl/rozgrywki/1819/orlik%20E1%202008.pdf
http://wmzpn.pl/rozgrywki/1819/orlik%20E2%202009.pdf


 

 Turnieje półfinałowe odbędą się w sobotę 15 grudnia w godz. 11:00 – 14:00. Równolegle rozgrywane są trzy 
turnieje. W każdym turnieju bierze udział po 4-5 drużyn. Turniej rozgrywany jest systemem każdy z każdym. W 
grupach 4-drużynowych mecze trwają 1 x 16 minut każdy, a w 5-drużynowych 1 x 12 minut. Gospodarze muszą 
zapewnić halę o wymiarach ok. 40x20m i opiekę medyczną oraz opłacić sędziów związkowych wyznaczonych 
przez WMZPN. Jedocześnie każdy gospodarz otrzymuje od WMZPN na własność 2 piłki Select Futsal Mimas Light, 
którymi będą rozgrywane mecze. Do dalszej fazy rozgrywek (finał) z każdego turnieju awans uzyskają po 2 
najlepsze drużyny. W sumie do finału w roczniku 2008 i 2009 awansuje po 6 drużyn. 

 

 Turniej finałowy odbędzie się w sobotę 5 stycznia w godz. 11:00 – 15:00 i weźmie w nim udział 6 drużyn. Turniej 
rozgrywany jest systemem każdy z każdym. Mecze trwają 1 x 10 minut. 

 
Harmonogram rozgrywek żaków F1 i F2 

 Wszystkie zgłoszone drużyny zostały podzielone na 9 grup (rocznik 2010) i 6 grup (rocznik 2011) po 5-6 drużyn 
w każdej. W sobotę 24 listopada w godz. 10:00 – 13:00 każda grupa rozegra jeden turniej będący eliminacjami 
do dalszych faz rozgrywek (uwaga, niektóre turnieje mogą mieć inny termin i godzinę). Turnieje eliminacyjne 
zostaną  rozegrane systemem każdy z każdym. W grupach 5-drużynowych mecze trwają 1 x 12 minut, a w 6-
drużynowych 1 x 10 minut. Gospodarze muszą zapewnić halę o wymiarach ok. 40x20m i opiekę medyczną oraz 
opłacić sędziów związkowych wyznaczonych przez WMZPN. Jedocześnie każdy gospodarz otrzymuje od WMZPN 
na własność 2 piłki Select Futsal Mimas Light, którymi będą rozgrywane mecze. Do dalszej fazy rozgrywek (1/4 
finału) z turniejów 5 drużynowych awans uzyskają po 3 najlepsze drużyny, a z turniejów 6 drużynowych awans 
uzyskają po 4 najlepsze drużyny. W sumie do 1/4 finału w roczniku 2010 awansują 34 drużyny, a w roczniku 
2011, 20 drużyn. 

 
Podział na grupy, terminy i miejsca rozgrywania turniejów ŻAK STARSZY F1 (2010) -> zobacz 
Podział na grupy, terminy i miejsca rozgrywania turniejów ŻAK MŁODSZY F2 (2011) -> zobacz 

 

 Turnieje ćwierćfinałowe odbędą się w sobotę 8 grudnia w godz. 11:00 – 14:00. Równolegle rozgrywanych jest 7 
turniejów w roczniku 2010 i 4 turnieje w roczniku 2011. W każdym turnieju bierze udział po 4-5 drużyn. Turniej 
rozgrywany jest systemem każdy z każdym. W grupach 4-drużynowych mecze trwają 1 x 16 minut każdy, a w 5-
drużynowych 1 x 12 minut. Gospodarze muszą zapewnić halę o wymiarach ok. 40x20m i opiekę medyczną oraz 
opłacić sędziów związkowych wyznaczonych przez WMZPN. Jedocześnie każdy gospodarz otrzymuje od WMZPN 
na własność 2 piłki Select Futsal Mimas Light, którymi będą rozgrywane mecze. Do dalszej fazy rozgrywek (1/2 
finału) z każdego turnieju awans uzyskają po 2 najlepsze drużyny w roczniku 2010 i po 3 najlepsze drużyny w 
roczniku 2011. W sumie do 1/2 finału w roczniku 2010 awansuje 14 drużyn, a w roczniku 2011, 12 drużyn. 

 

 Turnieje półfinałowe odbędą się w sobotę 9 lutego w godz. 11:00 – 14:00. Równolegle rozgrywane są trzy 
turnieje. W każdym turnieju bierze udział po 4-5 drużyn. Turniej rozgrywany jest systemem każdy z każdym. W 
grupach 4-drużynowych mecze trwają 1 x 16 minut każdy, a w 5-drużynowych 1 x 12 minut. Gospodarze muszą 
zapewnić halę o wymiarach ok. 40x20m i opiekę medyczną oraz opłacić sędziów związkowych wyznaczonych 
przez WMZPN. Jedocześnie każdy gospodarz otrzymuje od WMZPN na własność 2 piłki Select Futsal Mimas Light, 
którymi będą rozgrywane mecze. Do dalszej fazy rozgrywek (finał) z każdego turnieju awans uzyskają po 2 
najlepsze drużyny. W sumie do finału w roczniku 2010 i 2011 awansuje po 6 drużyn. 
 

 Turniej finałowy odbędzie się w sobotę 23 lutego w godz. 11:00 – 15:00 i weźmie w nim udział 6 drużyn. Turniej 
rozgrywany jest systemem każdy z każdym. Mecze trwają 1 x 10 minut. 

http://wmzpn.pl/rozgrywki/1819/żak%20F1%202010.pdf
http://wmzpn.pl/rozgrywki/1819/żak%20F2%202011.pdf

