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Olsztyn, 28 sierpnia 2021 roku 
 

ORGANIZACJA ROZGRYWEK DZIEWCZĄT I KOBIET 
W RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2021/22 

KOMUNIKAT NR 1 
 
Poniżej prezentujemy poszczególne rozgrywki dziewczęce i kobiece zaplanowane do rozegrania w 

rundzie jesiennej sezonu 2021/22 wraz z informacją o uczestniczących w nich drużynach i ogólnych 

zasadach rozgrywek. 

 

 

WOJEWÓDZKI PUCHAR POLSKI KOBIET SENIOREK 

(UKOŃCZONY 16 ROK ŻYCIA, 11 ZAWODNICZEK) 

1 mecz finałowy - na szczebel centralny (PP) awansuje zwycięzca 

termin do ustalenia przez kluby 

 

1. AS Stomil Olsztyn 

2. KKP Stomilanki Olsztyn 

 

Zasady gry zgodnie z regulaminem PZPN. 

 

 

IV LIGA KOBIET SENIOREK  

(UKOŃCZONY 16 ROK ŻYCIA, 11 ZAWODNICZEK) 

brak rozgrywek ze względu na zgłoszenie tylko jednej drużyny 

 

1. AS Stomil Olsztyn 

 

 

ROZGRYWKI KOBIET I DZIEWCZĄT NA ORLIKACH LUB BOISKACH O WYMIARACH ORLIKÓW  

(UKOŃCZONY 14 ROK ŻYCIA, 6 ZAWODNICZEK) 

turnieje z udziałem wszystkich drużyn (każda drużyna jeden raz jest organizatorem) 

 

1. AS Stomil Olsztyn (gospodarz turnieju w terminie 11/12 września) 

2. KKS Hanza Elbląg (gospodarz turnieju w terminie 18/19 września) 

3. RKS Orlęta-Rema Reszel (gospodarz turnieju w terminie 25/26 września) 

4. KKP Stomilanki Olsztyn (gospodarz turnieju w terminie 9/10 października) 

5. KKP Jezioranki Iława (gospodarz turnieju w terminie 16/17  października) 

6. LUKS Wilczek Wilkowo (gospodarz turnieju w terminie 23/24 października) 

 

W każdym turnieju biorą udział wszystkie drużyny i rozgrywają mecze systemem każdy z każdym. Gra 

będzie się toczyła 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. Każdy mecz będzie trwał 2 x 12 

minut - przy udziale 6 drużyn (2 x 15 minut - przy udziale 5 drużyn), co każdej z drużyn zapewni 120 

minut gry w trakcie turnieju. Cały turniej potrwa więc ok. 3-4 godziny. Turnieje będą sędziowane przez 
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sędziów związkowych. Sędziów opłaca gospodarz turnieju. Gospodarz turnieju zapewnia ponadto 

opiekę medyczną. Obowiązują protokoły ze składem drużyn i wynikami turnieju. 

 

 

ROZGRYWKI DZIEWCZĄT JUNIOREK MŁODSZYCH B1 

(11 ZAWODNICZEK) ROCZNIK 2005-2007 

1 mecz finałowy - na szczebel centralny (CLJ U-17) awansuje zwycięzca 

termin do ustalenia przez kluby 

 

1. AS Stomil II Olsztyn 

2. KKP Stomilanki Olsztyn 

 

Zasady gry zgodnie z regulaminem PZPN. 

 

 

ROZGRYWKI DZIEWCZĄT TRAMPKAREK C1 

(11 ZAWODNICZEK) ROCZNIK 2007-2008  

1 mecz finałowy - na szczebel centralny (CLJ U-15) awansuje zwycięzca 

termin do ustalenia przez kluby 

 

1. AS Stomil Olsztyn 

2. KKP Stomilanki Olsztyn 

 

Zasady gry zgodnie z regulaminem PZPN. 

 

 

ROZGRYWKI DZIEWCZĄT  MŁODZICZEK D1 

(9 ZAWODNICZEK) ROCZNIK 2009 I MŁODSZE MAX. 2 LATA  

1 turniej finałowy (2/3 października) - na szczebel centralny (MP U-13) awansują dwie drużyny 

 

1. AS Stomil Olsztyn 

2. KKP Stomilanki Olsztyn 

3. KS SMS Kurzętnik  

 

Zasady gry zgodnie z regulaminem PZPN. 

 

 

ROZGRYWKI DZIEWCZĄT MŁODZICZEK D1 NA ORLIKACH LUB BOISKACH O WYMIARACH ORLIKÓW 

(6 ZAWODNICZEK) ROCZNIK 2009 I MŁODSZE MAX. 2 LATA  

turnieje z udziałem wszystkich drużyn (każda drużyna jeden raz jest organizatorem) 

 

1. KS SMS Kurzętnik (gospodarz turnieju w terminie 11/12 września) 

2. AS Stomil Olsztyn (gospodarz turnieju w terminie 18/19 września) 

3. KKS Hanza Elbląg (gospodarz turnieju w terminie 25/26 września) 

4. UPKS Poncio-2010 Lidzbark Welski  (gospodarz turnieju w terminie 11/12 września) 

5. KKP Stomilanki Olsztyn (gospodarz turnieju w terminie 16/17  października) 

 

W każdym turnieju biorą udział wszystkie drużyny i rozgrywają mecze systemem każdy z każdym. Gra 

będzie się toczyła równolegle na dwóch boiskach wyrysowanych w poprzek boiska 

pełnowymiarowego, w związku z czym w danym momencie 4 drużyny będą grały, a 1 będzie 

odpoczywać. Drużyny nie powinny odpoczywać więcej niż jeden mecz. Każdy mecz będzie trwał 2 x 12 
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minut - przy udziale 5 drużyn (2 x 15 minut - przy udziale 4 drużyn), co każdej z drużyn zapewni 90 

minut gry w trakcie turnieju. Cały turniej potrwa więc ok. 2-3 godziny. Turnieje będą sędziowane przez 

sędziów związkowych. Sędziów opłaca gospodarz turnieju. Gospodarz turnieju zapewnia ponadto 

opiekę medyczną. Obowiązują protokoły ze składem drużyn i wynikami turnieju. 

 

 

ROZGRYWKI DZIEWCZĄT ORLICZEK E1 

(7 ZAWODNICZEK) ROCZNIK 2011 I MŁODSZE  

turnieje z udziałem wszystkich drużyn (każda drużyna jeden raz jest organizatorem) 

 

1. KKP Stomilanki Olsztyn (gospodarz turnieju w terminie 11/12 września) 

2. KS SMS Kurzętnik (gospodarz turnieju w terminie 2/3 października) 

3. AS Stomil Olsztyn (gospodarz turnieju w terminie 23/24 października) 

 

W każdym turnieju biorą udział wszystkie drużyny i rozgrywają 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) – przy udziale 3 drużyn i 60 minut (3 x 20 minut) – przy udziale 2 drużyn, co każdej z 
drużyn zapewni 60 minut gry w trakcie turnieju. Cały turniej potrwa do 1,5 godziny. Mecze będą 
sędziowane przez sędziów klubowych (inne osoba niż trener prowadzący drużynę). Obowiązują 
uproszczone protokoły – tylko ze składem drużyn.  
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