
 

 

Olsztyn, 11 października 2018 roku 
 

ORGANIZACJA ROZGRYWEK ŻAKÓW SEZONIE 2018/19 
KOMUNIKAT NR 3 

 
W dniach 10 września – 1 października odbył się etap grupowy. 116 zgłoszonych drużyn zostało podzielonych na 30 
grup po 4 drużyny (cztery grupy 3 zespołowe). Każda grupa rozegrała po 4 turnieje. Z każdej grupy mistrzowie i 
wicemistrzowie awansowali do regionalnego turnieju zielonego, a pozostałe 2 drużyny do regionalnego turnieju 
niebieskiego. 

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

 
Regionalne turnieje zielone i niebieskie odbędą się w poniedziałek 15 października w godz. 17:00 – 19:30. 
Równolegle rozgrywanych jest ok. 15 turniejów regionalnych zielonych i ok. 15 turniejów regionalnych niebieskich. 
Gospodarze wybierani są spośród zgłoszeń klubów chętnych do organizacji turnieju. W każdym turnieju biorą udział 
po 4 drużyny. 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. Turniej 
rozgrywa się systemem każdy z każdym. Mecze trwają po 20 minut (2 x 10 minut). W przypadku złej pogody 
dopuszcza się rozegranie turniejów na hali. 
 
Podział na grupy: 
 
Podział na grupy - Turniej regionalny zielony - KLIKNIJ 
  
Podział na grupy - Turniej regionalny niebieski - KLIKNIJ 
  
… 
 
Urzędowy termin rozgrywania regionalnych turniejów to poniedziałek godz. 17:00. Gospodarz ma prawo zmiany 
godziny rozpoczęcia turnieju w przedziale między 16:00 a 18:00 – taką zmianę należy zgłosić na adres mailowy: 
krystian.mucha@wmzpn.pl oraz poinformować o niej koordynatorów drużyn przyjezdnych, najpóźniej do 12 
października 2018 roku. Dodatkowo, w tym samym czasie, gospodarz zobligowany jest do poinformowania 
koordynatorów drużyn przyjezdnych o miejscu rozgrywania turnieju. 
 
Jeżeli gospodarz chce rozegrać turniej w innym terminie musi uzyskać zgody drużyn przeciwnych. Drużyny te muszą 
wysłać oficjalnego maila ze zgodą na podany powyżej adres mailowy). W przypadku nie dojścia do porozumienia 
ustala się rozegranie meczu w terminie urzędowym, zgodnie z komunikatem. 
 
Do każdej drużyny przypisany jest koordynator. Jest on odpowiedzialny za uprawnienie zawodników do gry, 
ustalenie terminu i miejsca turnieju, przygotowanie turnieju zgodnie z Regulaminem Rozgrywek, wysłanie wyników 
do Związku za pomocą SMS (zobacz instrukcję wysyłania wyników) do 60 minut po zakończenia turnieju oraz 
przesłanie e-mailem sprawozdania do z turnieju.  
 
Kluby, w których nastąpiła zmiana koordynatora zobligowane są do niezwłocznego wysłania danych nowego 
koordynatora (imię, nazwisko, nr. tel., e-mail) na adres mailowy krystian.mucha@wmzpn.pl 
 

http://wmzpn.pl/rozgrywki/1819/%C5%BCak%20zielony%20p%C3%B3%C5%82fina%C5%82.pdf
http://wmzpn.pl/rozgrywki/1819/%C5%BCak%20zielony%20p%C3%B3%C5%82fina%C5%82.pdf
http://wmzpn.pl/rozgrywki/1819/%C5%BCak%20niebieski%20p%C3%B3%C5%82fina%C5%82.pdf
http://wmzpn.pl/rozgrywki/1819/%C5%BCak%20niebieski%20p%C3%B3%C5%82fina%C5%82.pdf
http://wmzpn.pl/rozgrywki/1819/instrukcja_wysyłania_SMS_z_wynikiem_meczu.pdf


Każda drużyna przed turniejem wypełnia druk ze składem (zobacz druk) i przekazuje koordynatorowi drużyny 
gospodarzy, który jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołu (zobacz druk) i przesłanie go w ciągu 3 dni od 
zakończenia turnieju wraz ze składami drużyn na adres e-mail: krystian.mucha@wmzpn.pl. W przypadku nie 
przesłania sprawozdania w terminie, turniej zostanie zweryfikowany jako obustronne walkowery, a na klub 
gospodarza zostanie nałożona kara finansowa. 
 
Zawodników należy uprawnić w systemie Extranet.  

http://wmzpn.pl/rozgrywki/1819/lista%20zawodników%20orlik.pdf
http://wmzpn.pl/rozgrywki/1819/protokol_turnieju%20żak.pdf

