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Olsztyn, 22 października 2021 roku 
 

 
WSTĘPNA  

ORGANIZACJA ROZGRYWEK DZIEWCZĄT I KOBIET 
W SEZONIE ZIMOWYM 2021/22 

KOMUNIKAT NR 1 
 
 

Poniżej prezentujemy poszczególne rozgrywki dziewczęce i kobiece zaplanowane do rozegrania w 

sezonie zimowym 2021/22 wraz z informacją o uczestniczących w nich drużynach i ogólnych zasadach 

rozgrywek. 

 

 

 

HALOWE ROZGRYWKI KOBIET I DZIEWCZĄT  

(5 ZAWODNICZEK) ROCZNIK 2008 I STARSZE 

turnieje z udziałem wszystkich drużyn z częstotliwością co 3 tygodnie  

od przełomu listopada/grudnia do przełomu lutego/marca 

 

1. AS Stomil Olsztyn 

2. RKS Orlęta-Rema Reszel  

3. KKP Stomilanki Olsztyn 

4. KKP Jezioranki Iława 

5. LUKS Wilczek Wilkowo 

 

Na zgłoszenia pozostałych drużyn czekamy do 31 października 2021 roku. Zgłoszenia należy przesyłać 

mailowo na adres marcin.zylka@wmzpn.pl. 

 

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

systemem grupowo-pucharowym. System rozgrywania turnieju, jak i czas trwania poszczególnych 

meczów uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn. Sędziów opłaca WMZPN. Gospodarz 

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

turnieju. 
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WOJEWÓDZKI PUCHAR POLSKI KOBIET W FUTSALU  

(5 ZAWODNICZEK) UKOŃCZONY 15 ROK ŻYCIA I STARSZE 

jeden turniej z udziałem wszystkich drużyn – planowany na weekend 20/21 listopada 

 

1. AS Stomil Olsztyn 

2. RKS Orlęta-Rema Reszel  

3. KKP Stomilanki Olsztyn 

4. KKP Jezioranki Iława 

5. LUKS Wilczek Wilkowo 

 

Na zgłoszenia pozostałych drużyn czekamy do 31 października 2021 roku. Zgłoszenia należy przesyłać 

mailowo na adres marcin.zylka@wmzpn.pl. 

 

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

systemem grupowo-pucharowym. System rozgrywania turnieju, jak i czas trwania poszczególnych 

meczów uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn. Sędziów opłaca WMZPN. Gospodarz 

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

turnieju. 

 

 

HALOWE ROZGRYWKI DZIEWCZĄT MŁODZICZEK D1  

(5 ZAWODNICZEK) ROCZNIK 2009 I MŁODSZE MAX. 2 LATA + MAKSYMALNIE 2 ZAWODNICZKI 2008 

turnieje z udziałem wszystkich drużyn z częstotliwością co 3 tygodnie 

od przełomu listopada/grudnia do przełomu lutego/marca 

 

1. KS SMS Kurzętnik 

2. AS Stomil Olsztyn 

3. KKS Hanza Elbląg  

4. UPKS Poncio-2010 Lidzbark Welski  

5. KKP Stomilanki Olsztyn 

 

Na zgłoszenia pozostałych drużyn czekamy do 31 października 2021 roku. Zgłoszenia należy przesyłać 

mailowo na adres marcin.zylka@wmzpn.pl. 

 

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

systemem grupowo-pucharowym. System rozgrywania turnieju, jak i czas trwania poszczególnych 

meczów uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn. Sędziów opłaca WMZPN. Gospodarz 

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

turnieju. 
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HALOWE ROZGRYWKI DZIEWCZĄT ORLICZEK E1 

(5-6 ZAWODNICZEK) ROCZNIK 2011 I MŁODSZE  

turnieje z udziałem wszystkich drużyn z częstotliwością co 3 tygodnie 

pierwsza faza listopad i grudzień – druga faza styczeń, luty i marzec 

 

1. KS SMS Kurzętnik 

2. AS Stomil Olsztyn 

3. KKS Hanza Elbląg  

4. KKP Stomilanki Olsztyn 

5. KKP Jezioranki Iława 

 

Na zgłoszenia pozostałych drużyn czekamy do 31 października 2021 roku. Zgłoszenia należy przesyłać 

mailowo na adres marcin.zylka@wmzpn.pl. 

 

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

systemem grupowo-pucharowym. System rozgrywania turnieju, jak i czas trwania poszczególnych 

meczów uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn. Gospodarz turnieju zapewnia halę i opiekę 

medyczną. Obowiązują protokoły ze składem drużyn i wynikami turnieju. Mecze będą sędziowane 

przez sędziów klubowych (inne osoba niż trener prowadzący drużynę). Obowiązują uproszczone 

protokoły – tylko ze składem drużyn. 

 

 


