
 

 

Olsztyn, 14 lutego 2021 roku 
 

ORGANIZACJA DZIECIĘCYCH ROZGRYWEK TURNIEJOWYCH  
ORLIKÓW, ŻAKÓW I SKRZATÓW W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2020/21 

KOMUNIKAT NR 1 
 
W przerwie zimowej odbyliśmy z klubami konsultacje odnośnie systemu rozgrywek dziecięcych. W grudniu 
rozmawialiśmy z klubami, a w styczniu przeprowadziliśmy szerokie konsultacje. Wnioski z konsultacji 
zamieściliśmy w podsumowaniu na stronie: http://wmzpn.pl/?p=19352. W dniu 10 lutego Zarząd WMZPN 
przeanalizował wnioski z konsultacji i podjął wiążące decyzje, o czym można przeczytać poniżej. 
 

Niniejszy komunikat jest efektem zmian w systemie rozgrywek dziecięcych wprowadzonych przez Zarząd 
WMZPN w wyniku przeprowadzonych konsultacji.   
 

Główna zmiana to likwidacja wyników i tabel w rozgrywkach orlików i żaków. Zarząd uznał, że jest to 
słuszna droga, ale jednocześnie zauważył, że rozwiązanie to nie jest samo w sobie wystarczające do poprawy 
szkolenia najmłodszych dzieci. Oprócz stworzenia odpowiedniego systemu rozgrywek, należy przede 
wszystkim skupić się na edukacji trenerów, rodziców, osób zarządzających klubami oraz właściwej współpracy 
między klubami, co sukcesywnie będzie wdrażane od rundy wiosennej obecnego sezonu. 
 

Ponadto rozgrywki orlików, żaków i skrzatów będą się odbywały osobno dla każdego z roczników (orlik E1, 
orlik E2, żak F1, żak F2, skrzat G1, skrzat G2), a ze względu na poziom sportowy i możliwości organizacyjne 
zostaną podzielone (tak, jak miało to miejsce do tej pory) na dwa poziomy – rozgrywki zielone i rozgrywki 
niebieskie. Podział będzie następował na podstawie deklaracji trenerów. 
 

W związku z powyższym wszystkie drużyny, aby uczestniczyć w rozgrywkach rundy wiosennej, muszą na 
nowo zgłosić się do rozgrywek. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na 
stronie http://wmzpn.pl/?page_id=19528 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2021 roku. 
 

Najważniejsze kwestie związane z organizacją i przebiegiem rozgrywek orlików i żaków od rundy wiosennej 
sezonu 2020/21 

 W rozgrywkach zielonych turnieje będą odbywały się w weekendy (np. w niedziele rano). W każdym 
turnieju będzie brało udział po 6 drużyn (w wyjątkowych przypadkach po 5), które będą rozgrywały 
mecze systemem każdy z każdym. Gra będzie toczyła się równolegle na dwóch boiskach 
wyrysowanych w poprzek boiska pełnowymiarowego, w związku z czym w danym momencie 4 
drużyny będą grały, a 2 będą odpoczywać. Drużyny nie powinny odpoczywać więcej niż jeden mecz. 
Mecz będzie trwał 16 minut (1 x 16 minut) w grupach 6-drużynowych i 20 minut (1 x 20 minut) w 
grupach 5-drużynowych, co każdej z drużyn zapewni 80 minut gry w trakcie turnieju. Cały turniej 
potrwa do 3 godzin. Mecze będą sędziowane przez sędziów związkowych. 

 W rozgrywkach niebieskich turnieje będą odbywały się w poniedziałki popołudniu lub w razie 
porozumienia między wszystkimi drużynami w inny dzień tygodnia. W każdym turnieju będą brały 
udział po 3 drużyny (w wyjątkowych przypadkach po 2), które będą rozgrywały mecze systemem 
każdy z każdym. Gra będzie toczyła się jednym boisku, w związku z czym w danym momencie 2 
drużyny będą grały, a 1 będą odpoczywać. Drużyny nie powinny odpoczywać więcej niż jeden mecz. 
Drużyna gospodarzy gra pierwszy mecz, potem odpoczywa i następnie gra ostatni mecz turnieju. 
Mecz będzie trwał 30 minut (2 x 15 minut) w grupach 3-drużynowych i 60 minut (3 x 20 minut) w 
przypadku pojedynczego meczu w grupie 2-drużynowej, co każdej z drużyn zapewni 60 minut gry w 
trakcie turnieju. Cały turniej potrwa ok. 1,5 godziny przy 3 drużynach i 1 godzinę przy 2 drużynach. 
Mecze będą sędziowane przez sędziów klubowych (inne osoba niż trener prowadzący drużynę). 

http://wmzpn.pl/?p=19352
http://wmzpn.pl/?page_id=19528


 W rundzie jesiennej wyznaczamy 8 tygodni na rozgrywki – zarówno w rozgrywkach zielonych, jak i 
niebieskich od początku września do końca października. Dzielimy drużyny na grupy. Przez pierwsze 
dwa tygodnie odbywają się dwa turnieje w tych grupach. Następnie mamy tydzień przerwy, który 
można wykorzystać np. na turnieje klubowe. W tym czasie zmieniamy grupy, aby ciągle nie grać z 
tymi samymi drużynami. Ponadto trenerzy mogą zdecydować o przesunięciu swoich drużyn między 
rozgrywkami zielonymi i niebieskimi. W nowych grupach przez kolejne 2 tygodnie gramy kolejne 2 
turnieje. Wtedy znowu tydzień przerwy. Ponownie nowy podział na grupy i możliwość przesunięć 
między rozgrywkami zielonymi i niebieskimi. Wtedy w kolejne 2 tygodnie rozgrywamy ostatnie 2 
jesienne turnieje. W sumie 2 tygodnie grania + 1 tydzień przerwy + 2 tygodnie grania + 1 tydzień 
przerwy + 2 tygodnie grania = 8 tygodni. Drużynom daje to w ramach rozgrywek udział w 6 turniejach, 
a także stwarza możliwość udziału w dwóch turniejach klubowych. 

 Wszystkie turnieje odbywają się oczywiście bez wyników, tabel i awansów do kolejnych faz. Wyniki i 
tabele nie są odnotowywane, a tym samym nie są nigdzie publikowane ani przez Związek, ani przez 
kluby. Aby czuwać nad bieżącym przebiegiem rozgrywek na turnieje będą wysyłani wyrywkowo 
przedstawiciele Związku. Co tydzień lub co dwa tygodnie będą też organizowane cykliczne 
wideokonferencje dla trenerów drużyn uczestniczących w rozgrywkach, podczas których będą mogli 
zgłaszać na bieżąco swoje uwagi i pomysły. Dzięki temu Związek będzie mógł szybko reagować, jeśli 
będzie taka potrzeba. 

 Ze spraw formalnych od klubów będzie wymagana rejestracja zawodników w systemie Extranet, 
potwierdzenie ich do klubu oraz uprawnienie do danej rozgrywki. Zamiast protokołu meczowego, 
wystarczy że każdy z trenerów na turnieju będzie miał wydrukowaną listę wszystkich uprawnionych 
zawodników. Każdy z zawodników będzie musiał posiadać legitymację. Jeśli któryś z trenerów będzie 
chciał sprawdzić tożsamość zawodnika, będzie się to odbywało na podstawie listy uprawnionych 
zawodników i legitymacji w obecności sędziego (jeśli będzie wyznaczony) lub wszystkich trenerów 
uczestniczących w danym turnieju.  

 W związku z brakiem wyników nie będzie potrzeby sporządzania protokołu z wynikami i tabelą oraz 
wysyłania go do Związku. Związek będzie jednak wymagał od drużyn potwierdzenia udziału w 
turnieju. W jakiej formie? To zostanie wypracowane w najbliższych tygodniach. 

 Po rozgrywkach jesiennych wszystkie zgłoszone do nich drużyny automatycznie przejdą do rozgrywek 
zimowych, które będą rozgrywane na halach wypełniając czas od połowy listopada do połowy 
stycznia. Luty i marzec pozostaną bez rozgrywek, aby kluby mogły w tym okresie rozgrywać własne 
turnieje. 

 Rozgrywki wiosenne zostaną przeprowadzone analogicznie do rozgrywek jesiennych, przez 8 
kolejnych tygodni w kwietniu i maju. 

 Na koniec rozgrywek, na początku czerwca, jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego, odbędą się 
większe turnieje w formie dużych festynów na wzór finałów wojewódzkich turnieju „Z podwórka na 
stadion” o Puchar Tymbarku. Organizatorami tych turniejów będą kluby aspirujące do miana klubów 
wiodących w danym regionie, dzięki czemu będzie to dobra okazja do nawiązania i podtrzymania 
współpracy między klubami z najbliższej okolicy. 

 Letnie wakacje będą wolne od rozgrywek. 

 Po skończeniu wieku orlik E1, gdy drużyny przechodzą do rozgrywek młodzika D2, podział na ligi w 
młodziku D2 będzie ustalany na podstawie zgłoszeń trenerów. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, jako 
uzupełnienie deklaracji trenerów, na początku sezonu zostaną przeprowadzone turnieje 
eliminacyjne, które pokażą realny poziom poszczególnych drużyn i będą pomocne w podziale na 
poziomy ligowe. 

 Szczegółowe regulacje dotyczące rozgrywek dziecięcych opisane są w Regulaminie Rozgrywek 
WMZPN – w szczególności w załącznikach 1C i 5 (zobacz regulamin). 

 
Najważniejsze kwestie związane z organizacją i przebiegiem rozgrywek skrzatów od rundy wiosennej 

sezonu 2020/21 

 Pierwsze turnieje odbędą się w kwietniu. W następnych sezonach turnieje będą odbywać się raz w 
miesiącu w okresie od września do czerwca.  

http://wmzpn.pl/wp-content/uploads/2020/07/regulaminy_rozgrywek_wmzpn_2020-21%20-%20zatwierdzone%202020-06-29.pdf


 Zgłoszone drużyny będą dzielone na grupy po ok. 3 kluby. W praktyce każdy klub zgłasza 2-3 drużyny, 
więc na turnieju byłoby w praktyce do 10 drużyn.  

 Mecze można rozgrywać przy dobrej pogodzie na orlikach, a w pozostałych przypadkach na halach. 
W poprzek takiego boiska można wyrysować dwa boiska dla skrzatów, dzięki czemu w danym 
momencie 4 drużyny rozgrywają swoje mecze.  

 Co miesiąc będziemy dokonywać zmian w grupach, aby ciągle nie grać z tymi samymi klubami.  

 W trakcie konsultacji trenerzy uznali, że w tej kategorii wiekowej można stosować różne zasady gry 
(np. raz grać turnieje 4 na 4 bez bramkarzy, a kolejnym razem 3 na 3 na 4 bramki). W tym zakresie 
przeprowadzimy jeszcze dodatkowe konsultacje i w najbliższych tygodniach przedstawimy 
ostateczne rozwiązanie. 

 

KALENDARZ ROZGRYWEK ORLIKÓW I ŻAKÓW WMZPN – WIOSNA 2021 
 

Data Rozgrywki zielone Rozgrywki niebieskie 

10.04 (sb) - - 

11.04 (nd) - - 

12.04 (pn) - - 

17.04 (sb) - - 

18.04 (nd) Turniej 1 - 

19.04 (pn) - Turniej 1 

24.04 (sb) - - 

25.04 (nd) Turniej 2 - 

26.04 (pn) - Turniej 2 

01.05 (sb) - - 
02.05 (nd) - - 
03.05 (pn) - - 

08.05 (sb) - - 

09.05 (nd) Turniej 3 - 

10.05 (pn) - Turniej 3 

15.05 (sb) - - 

16.05 (nd) Turniej 4 - 

17.05 (pn) - Turniej 4 

 22.05 (sb) - - 

23.05 (nd) - - 

24.05 (pn) - - 

29.05 (sb) - - 

30.05 (nd) Turniej 5 - 

31.06 (pn) - Turniej 5 

05.06 (sb) - - 

06.06 (nd) Turniej 6 - 

07.06 (pn) - Turniej 6 

12.06 (sb) - - 
13.06 (nd) - - 

14.06 (pn) - - 

19.06 (sb) - - 
20.06 (nd) Duże turnieje na koniec sezonu Duże turnieje na koniec sezonu 
21.06 (pn) - - 

26.06 (sb) Wakacje 

27.06 (nd) Wakacje 
 


