
 

 

Olsztyn, 28 stycznia 2020 roku 
 

ORGANIZACJA ROZGRYWEK ŻAKÓW W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2019/20 
KOMUNIKAT NR 1 

 
W wyniku rozgrywek rundy jesiennej do rozgrywek zielonych na rundę wiosenną zakwalifikowało się 45 
zespołów. Pozostałe 88 zespołów w rundzie wiosennej wystąpi w rozgrywkach niebieskich. 
 

Lista drużyn zakwalifikowanych do rozgrywek zielonych -> KLIKNIJ 
Lista drużyn zakwalifikowanych do rozgrywek niebieskich -> KLIKNIJ 
 

Prosimy o przeanalizowanie powyższych list drużyn i koordynatorów i zgłaszanie wszelkich zmian na adres 
mailowy: krystian.mucha@wmzpn.pl w terminie do 29  lutego 2020 roku. Można dokonywać następujących 
zmian: 

 zmiana koordynatora lub jego danych 

 wycofanie drużyn z rozgrywek zielonych lub przeniesienie ich do rozgrywek niebieskich 

 wycofanie drużyn z rozgrywek niebieskich 

 zgłoszenie nowych drużyn do rozgrywek niebieskich 

 zgłoszenie drużyn do uzupełninia vacatów w rozgrywkach zielonych 
 

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. 
 
Wiosna - rozgrywki zielone 

 Na początku odbywa się etap grupowy.  
o Biorą w nim udział drużyny, które w rundzie jesiennej w rozgrywkach zielonych wzięły udział 

w regionalnych turniejach półfinałowych (24 drużyny) oraz drużyny, które w regionalnych 
turniejach finałowych rozgrywek niebieskich zdobyły miejsca 1-3 (21 drużyn). Pozostałe 3 
miejsca zostaną uzupełnione drużynami chętnymi do udziału w rozgrywkach zielonych. 

o Drużyny będą podzielone na 8 grup po 6 drużyn każda. Każda grupa rozgrywa po 4 turnieje. 
Na turniej przyjeżdża 5 drużyn, szósta jest gospodarzem. Gospodarze wybierani są spośród 
zgłoszeń klubów chętnych do organizacji turnieju.  

o Turnieje odbywają się w niedziele (26 kwietnia oraz 3, 10 i 17 maja) w godz. 10:00 – 13:00  i 
rozgrywane są systemem każdy z każdym. Mecze trwają po 16 minut (1 x 16 minut) w 
grupach 6-drużynowych i po 20 minut (2 x 10 minut) w grupach 5-drużynowych. Gospodarz 
turnieju musi zapewnić przynajmniej 2 boiska o wymiarach 40-46m x 26-30m do 
równoległego rozgrywania meczów (bramki 3m x 1,55m), opiekę medyczną oraz opłacić 
sędziów związkowych. Z każdej grupy po rozegraniu czterech turniejów po 3 najlepsze 
drużyny awansują do regionalnego turnieju półfinałowego, a pozostałe 3 drużyny wezmą 
udział w regionalnych turniejach półfinałowych rozgrywek niebieskich.  

 
8 grup 6-zespołowych 
1. miejsce -> awans do turnieju półfinałowego zielonego 
2. miejsce -> awans do turnieju półfinałowego zielonego 
3. miejsce -> awans do turnieju półfinałowego zielonego 
4. miejsce -> awans do turnieju półfinałowego niebieskiego  
5. miejsce -> awans do turnieju półfinałowego niebieskiego 
6. miejsce -> awans do turnieju półfinałowego niebieskiego 

http://www.wmzpn.pl/rozgrywki/1920/żak%20zielona-wiosna%202020%20v.1.3.pdf
http://www.wmzpn.pl/rozgrywki/1920/żak%20niebieska-wiosna%202020%20v.1.3.pdf


 

 Regionalne turnieje półfinałowe  
o Odbędą się w niedzielę 31 maja w godz. 10:00 – 13:00 . Równolegle rozgrywane są cztery 

regionalne turnieje półfinałowe, po dwa w każdym regionie (dwa dla regionu zachód i dwa 
dla regionu wschód). Gospodarze wybierani są spośród zgłoszeń klubów chętnych do 
organizacji turnieju.  

o W każdym turnieju bierze udział po 6 drużyn (drużyny, które w swoich grupach zajęły miejsca 
1-3), drużyny te automatycznie rozpoczną rundę jesienną sezonu 2020/21 w rozgrywkach 
zielonych.  

o Gospodarz turnieju musi zapewnić przynajmniej 2 boiska o wymiarach 40-46m x 26-30m do 
równoległego rozgrywania meczów (bramki 3m x 1,55m), opiekę medyczną oraz opłacić 
sędziów związkowych.  

o Turnieje rozgrywa się systemem każdy z każdym. Mecze trwają po 16 minut (1 x 16 minut). Z 
każdego turnieju półfinałowego do turnieju finałowego awansują po 3 najlepsze drużyny. 
Pozostałe zakończą udział w wiosennych rozgrywkach na tym etapie. 
 

 Regionalny turniej finałowy  
o Odbędzie się w niedzielę 14 czerwca w godz. 10:00 – 13:00 . Równolegle rozgrywane są dwa 

regionalne turnieje finałowe, jeden dla regionu zachód i jeden dla regionu wschód. 
Gospodarze wybierani są spośród zgłoszeń klubów chętnych do organizacji turnieju.  

o W każdym turnieju bierze udział po 6 drużyn (drużyny, które w turniejach półfinałowych 
zajęły miejsca 1-3).  

o Gospodarz turnieju musi zapewnić przynajmniej 2 boiska o wymiarach 40-46m x 26-30m do 
równoległego rozgrywania meczów (bramki 3m x 1,55m) oraz opiekę medyczną.  

o Turnieje rozgrywa się systemem każdy z każdym. Mecze trwają po 16 minut (1 x 16 minut). 
 

Wiosna - rozgrywki niebieskie 

 Na początku odbywa się etap grupowy 
o Zgłoszone drużyny zostaną podzielone na grupy po 4 drużyny (ok. 22 grupy). Każda grupa 

rozegra po 4 turnieje (27 kwietnia oraz 4, 11 i 18 maja) - na turniej przyjeżdżają 3 drużyny, 
czwarta jest gospodarzem 

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) w grupach 4-drużynowych i po 30 minut 
(2 x 15 minut) w grupach 3-drużynowych.  

o Gospodarz turnieju musi zapewnić przynajmniej jedno boisko o wymiarach 40-46m x 26-30m 
i bramki 3m x 1,55m (mile widziane 2 boiska do równoległego rozgrywania meczów), opiekę 
medyczną oraz sędziów klubowych.  

o Z każdej grupy po rozegraniu czterech turniejów drużyny z miejsc 1-3 awansują do 
regionalnego turnieju finałowego, a ostatnie drużyny zakończą udział w wiosennych 
rozgrywkach na tym etapie i jesienią ponownie zagrają w rozgrywkach niebieskich. 

 
ok. 22 grupy 4-zespołowe 
1. miejsce -> awans do turnieju półfinałowego niebieskiego 
2. miejsce -> awans do turnieju półfinałowego niebieskiego 
3. miejsce -> koniec rozgrywek wiosennych 
4. miejsce -> koniec rozgrywek wiosennych 

 

 Regionalne turnieje półfinałowe  
o Odbędą się w niedzielę 31 maja w godz. 10:00 – 13:00 . Bierze w nich udział ok. 90 drużyn 

(drużyny, które w rozgrywkach zielonych w swoich grupach zajęły miejsca 4-6 oraz drużyny, 
które w rozgrywkach niebieskich w grupach 4-drużynowych zajęły pierwsze, drugie i trzecie 
miejsca albo pierwsze i drugie miejsca w grupach 3-drużynowych).  

o Równolegle rozgrywanych jest 15 regionalnych turniejów finałowych z udziałem 6 drużyn 
każdy. Gospodarze wybierani są spośród zgłoszeń klubów chętnych do organizacji turnieju.  



o Gospodarz turnieju musi zapewnić przynajmniej 2 boiska o wymiarach 40-46m x 26-30m do 
równoległego rozgrywania meczów (bramki 3m x 1,55m), opiekę medyczną oraz opłacić 
sędziów związkowych. Turniej rozgrywa się systemem każdy z każdym. Mecze trwają po 16 
minut (1 x 16 minut) w grupach 6-drużynowych i po 20 minut (2 x 10 minut) w grupach 5-
drużynowych. 

o Drużyny, które zajmą miejsca 1-3 w każdym z turniejów półfinałowych zagrają w regionalnym 
turnieju finałowym rozgrywek niebieskich, a drużyny z miejsc 4-6 zakończą udział w 
wiosennych rozgrywkach na tym etapie i jesienią ponownie zagrają w rozgrywkach 
niebieskich. 
 

 Regionalne turnieje finałowe  
o Odbędą się w niedzielę 14 czerwca w godz. 10:00 – 13:00 . Równolegle rozgrywanych jest 8 

regionalnych turniejów finałowych. Bierze w nich udział 45 drużyn (drużyny, które w 
rozgrywkach półfinałowych zajęły miejsca 1-3). Gospodarze wybierani są spośród zgłoszeń 
klubów chętnych do organizacji turnieju.  

o W każdym turnieju bierze udział po 5-6 drużyn. 
o Gospodarz turnieju musi zapewnić przynajmniej 2 boiska o wymiarach 40-46m x 26-30m do 

równoległego rozgrywania meczów (bramki 3m x 1,55m), opiekę medyczną oraz opłacić 
sędziów związkowych.  

o Turniej rozgrywa się systemem każdy z każdym. Mecze trwają po 16 minut (1 x 16 minut) w 
grupach 6-drużynowych i po 20 minut (2 x 10 minut) w grupach 5-drużynowych. 

o Drużyny, które zajmą miejsca 1-3 w każdym z turniejów finałowych zagrają jesienią w 
rozgrywkach zielonych, a drużyny z miejsc 3-6 w rozgrywkach niebieskich. 

  



KALENDARZ ROZGRYWEK ŻAKÓW WMZPN – WIOSNA 2020 
 

Data Rozgrywki zielone Rozgrywki niebieskie 

11.04 (sb) - - 
12.04 (nd) Wielkanoc 
13.04 (pn) Wielkanoc 

18.04 (sb) - - 

19.04 (nd) - - 

20.04 (pn) - - 

25.04 (sb) - - 

26.04 (nd) Turniej 1 - 

27.04 (pn) - Turniej 1 

02.05 (sb) - - 
03.05 (nd) Turniej 2 - 
04.05 (pn) - Turniej 2 

09.05 (sb) - - 

10.05 (nd) Turniej 3 - 

11.05 (pn) - Turniej 3 

16.05 (sb) - - 

17.05 (nd) Turniej 4 - 

18.05 (pn) - Turniej 4 

23.05 (sb) - - 

24.05 (nd) - - 

25.05 (pn) - - 

30.05 (sb) - - 

31.05 (nd) Regionalne turnieje półfinałowe Regionalne turnieje półfinałowe 

01.06 (pn) - - 

06.06 (sb) - - 

07.06 (nd) - - 

08.06 (pn) - - 

13.06 (sb) - - 
14.06 (nd) Regionalne turnieje finałowe Regionalne turnieje finałowe 

15.06 (pn) - - 

20.06 (sb) - - 
21.06 (nd) - - 
22.06 (pn) - - 

27.06 (sb) Wakacje 

28.06 (nd) Wakacje 
 

 


