
 

 
Olsztyn,  4 stycznia 2021 roku 

 

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE DO TURNIEJU O PUCHAR PREZESA PZPN U-11 i U-12 
KOMUNIKAT NR 1 

 
Jak wcześniej informowaliśmy, ze względu na COVID-19, tej zimy byliśmy zmuszeni zrezygnować z halowych 

turniejów dla dzieci i młodzieży, które w ostatnich latach wypełniały zimową przerwę w rozgrywkach. 

 

Wyjątkiem są rozgrywki Turnieju o Puchar Prezes PZPN U-11 (r.2010) i U-12 (r.2009), w których musimy wyłonić 

naszych reprezentantów (po jednej drużynie w każdym roczniku) do turnieju finałowego, który w połowie lutego 

odbędzie się w Warszawie.  

 

Ze względu na COVID-19 rozgrywki wojewódzkie zostały jednak ograniczone do niezbędnego minimum. Odbędą się 

tylko dwa etapy: 

 w dniach 23-24 stycznia – turnieje półfinałowe 

 w dniach 30-31 stycznia – turnieje finałowe 

 

Kluby chętne do organizacji turniejów półfinałowych prosimy o dokonanie rezerwacji hal w terminach 

przewidzianych w harmonogramie rozgrywek oraz zgłoszenie chęci organizacji turniejów na maila 

marcin.zylka@wmzpn.pl do dnia 10 stycznia 2020 roku. Po tym terminie opracujemy szczegółowy harmonogram 

turniejów. UWAGA! Gospodarz turnieju musi spełnić aktualne wymogi sanitarne związane z pandemią COVID-19. 

 

Drużyny w każdym z roczników zostały podzielone na 3 grupy półfinałowe. 

 
Rocznik 2010 (U-11) – grupy półfinałowe 

 
Grupa 1 

1. UKS Rona 03 Ełk 
2. UKS Junior Ełk 
3. MLKS Znicz Biała Piska 
4. MKS Mrągowia Mrągowo 
5. SKS Szczytno 
6. UKS Mini Soccer Mrągowo 

 
Grupa 2 

1. Pisa Barczewo 
2. Polonia Lidzbark Warmiński 
3. Żuri Olsztyn 
4. AS Stomil Olsztyn 
5. AP Progres Lidzbark Warmiński 
6. UKS Frendo Dywity 

 

Grupa 3 
1. KS Constract Lubawa 
2. MLKS Motor Lubawa 
3. UPKS Poncio-2010 Lidzbark  
4. UKS Mały Jeziorak Iława 
5. Młode Lwy Mszanowo 
6. ZKS Olimpia Elbląg 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Rocznik 2009 (U-12) – grupy półfinałowe 

 
Grupa 1 

1. UKS Junior Ełk 
2. UKS Rona 03 Ełk 
3. MAS Mazuria Giżycko 
4. CWKS Vęgoria Węgorzewo 
5. KKS Granica Kętrzyn 
6. MKS Mrągowia Mrągowo 
7. GZPN Omulew Wielbark 

 
Grupa 2 

1. Polonia Lidzbark Warmiński 
2. Żuri Olsztyn 
3. AS Stomil Olsztyn 
4. UKS Legia-Bart Bartoszyce 
5. AP Progres Lidzbark Warmiński 
6. UKS Frendo Dywity 
7. UKS Naki Olsztyn 

 

Grupa 3 
1. KS Constract Lubawa 
2. UPKS Poncio-2010 Lidzbark  
3. Młode Lwy Mszanowo 
4. MMKS Concordia Elbląg 
5. AP Polonia 2018 Pasłęk 
6. ZKS Olimpia Elbląg 
7. OKS Sokół Ostróda 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie turnieje półfinałowe rozgrywane są systemem każdy z każdym. Gospodarze wybierani są spośród 

zgłoszeń klubów chętnych do organizacji turnieju i muszą zapewnić przynajmniej 1 boisko na hali o wymiarach ok. 

40x20m (preferowane hale pełnowymiarowe) i opiekę medyczną. Z każdego turnieju półfinałowego po 2 najlepsze 

drużyny awansują do turnieju finałowego. W turnieju finałowym bierze udział 6 drużyn, mecze rozgrywane są 

systemem każdy z każdym. Zwycięzca turnieju finałowego uzyskuje awans do finału krajowego, który w połowie 

lutego odbędzie się w Warszawie. 

 

Ramowe zasady rozgrywania meczów: 

 

1. Czas gry wynosi 1 x 15 minut w grupach 6-drużynowych i 1 x 12 minut w grupach 7-drużynowych (czas 
niezatrzymywany; sędzia dodatkowo może doliczyć czas stracony w skutek nienormalnych przerw w grze). 

2. Mecze rozgrywane są zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej wmzpn.pl i w 
systemie Extranet. 

3. Drużyny składają się maksymalnie z 10 zawodników. Jednocześnie na boisku może przebywać 5 
zawodników tj. czterech zawodników w polu + jeden bramkarz. 

4. Mecze odbywają się w halach o wymiarach 40m x 20m (w początkowych fazach rozgrywek dopuszczalne są 
nieznacznie mniejsze hale).  

5. Wykorzystuje się bramki o wymiarach 3m x 2m.  
6. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną liczbę zawodników. Obowiązuje zasada tzw. 

zmian powrotnych. 
7. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów. 
8. Mecze rozgrywa się piłkami nr 4, wykorzystywanymi w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej (piłki na 

trawę). 

9. Po uderzeniu od sufitu, konstrukcji, oświetlenia, itp. będzie zarządzony wrzut na boisko na  wysokości  
danego  zdarzenia,  przeciwko  drużynie, która  dopuściła  się przewinienia. 

10. Wrzuty na boisko wykonuje się nogą z linii bocznej, uderzając nieruchomo stojącą piłkę, odległość 

przeciwnika od piłki minimum 2 metry. Dopuszczalne jest samodzielne wprowadzenie piłki na boisko, a 

następnie wykonanie dowolnego zagrania. 

11. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów (linia rzutu karnego z piłki ręcznej). 
12. Bramkarz gra rękoma tylko we własnym polu bramkowym będącym jednocześnie polem karnym. 
13. 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 punktu 
środkowego boiska. 



 
14. Kary minutowe zgodnie z unifikacją, tj.  

a. młodzik - 2 min., kolejne 2 min., następnie wykluczenie; 
b. orlik - 2 min., kolejne 2 min., następnie wykluczenie (zawodnik wykluczony kończy grę, zespół gra w 

komplecie); 
15. Zawodnicy uprawnieni do gry w eliminacjach wojewódzkich do Turnieju o Puchar Prezesa PZPN 

a. Zawodnicy muszą być potwierdzeni do klubu w systemie Extranet, nie trzeba dodatkowo uprawniać 
zawodników w systemie Extranet do eliminacjach wojewódzkich do Turnieju o Puchar Prezesa PZPN. 

b. Każda drużyna musi dostarczyć sędziemu przed turniejem wypełniony druk ze składem drużyny oraz 
posiadać do wglądu przez cały turniej dokumenty tożsamości (np. legitymacje szkolne) wszystkich 
zawodników biorących udział w turnieju. Druk ze składem dostępny jest -> tutaj 

c. W każdej kategorii mogą brać udział zawodnicy z danego rocznika i zawodnicy do dwóch lat młodsi. 
Dziewczęta mogą być natomiast o dwa lata starsze od chłopców (np. w roczniku 2009 mogą brać udział 
chłopcy z roczników 2009, 2010 i 2011 i dziewczęta z roczników 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011).  

16. Turnieje sędziują sędziowie wyznaczeni przez Kolegium Sędziów WMZPN. Sędzia zobowiązany jest przed 
turniejem do odebrania od drużyn wypełnionych druków ze składami. Po każdym meczu sędzia jest 
zobowiązany do wysłania SMSa z wynikiem meczu do systemu Extranet. Po turnieju sędzia jest zobowiązany 
do wypełniania sprawozdania z turnieju i przesłania go wraz ze składami drużyn na adres e-mail: 
marcin.zylka@wmzpn.pl w terminie do 48 godzin po turnieju. Druk sprawozdania dostępny jest -> tutaj 

17. Pozostałe przepisy tak, jak w regularnych rozgrywkach trawiastych WMZPN dla danej kategorii wiekowej 
zgodnie z „Regulaminem Rozgrywek Mistrzowskich WMZPN” i „Przepisami gry w piłkę nożną”. 

http://www.wmzpn.pl/rozgrywki/1920/sklad_zespolu-hala.pdf
http://www.wmzpn.pl/rozgrywki/1920/protokol_turnieju%20hala_6%20dru%C5%BCyn.pdf

