
 

  

Olsztyn, 17 lutego 2022 roku  

  

ORGANIZACJA ROZGRYWEK ORLIKÓW, ŻAKÓW ORAZ SKRZATÓW W RUNDZIE 

WIOSENNEJ SEZONU 2021/22 KOMUNIKAT NR 1  
  

 

   

Rozgrywki orlików, żaków oraz 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 w orlikach i żakach (tak, jak miało to miejsce do tej pory) na dwa poziomy – rozgrywki zielone i 

rozgrywki niebieskie. Podział będzie następował na podstawie deklaracji trenerów.  

 

• Terminy oraz gospodarzy odgórnie wyznacza Związek i każda drużyna może być gospodarzem 
turnieju. 

 

• W przypadku zmiany terminu turnieju potrzebna jest zgoda wszystkich zespołów w grupie, nie 
później jak 5 dni przed urzędowym terminem. 

 

• Przy zgłaszaniu się do rozgrywek proszę wziąć pod uwagę, że w rozgrywkach zielonych wymagane 

jest posiadanie dwóch boisk (jedno pełnowymiarowe podzielone na pół). 

 
  

Wszystkie drużyny, aby uczestniczyć w rozgrywkach rundy wiosennej, muszą na nowo zgłosić się do 
rozgrywek. Zgłoszenia do rozgrywek proszę kierować na adres mailowy: krystian.mucha@wmzpn.pl 
podając nazwę drużyny, dokładną kategorię, imię i nazwisko trenera, telefon, mail, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 28 lutego 2022 roku.  
  

Najważniejsze kwestie związane z organizacją i przebiegiem rozgrywek orlików i żaków w rundzie 

wiosennej sezonu 2021/22  

• W rozgrywkach zielonych terminem urzędowym będzie niedziela, godz. 10:00. 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 klubowych. Obowiązkowa opieka medyczna. 

• W rozgrywkach niebieskich terminem urzędowym będzie poniedziałek, godz. 17:00. 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 na jednym boisku o wymiarach  
50-60m x 26-30m, 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. Obowiązkowa opieka medyczna. 

mailto:krystian.mucha@wmzpn.pl


• Ze spraw formalnych od klubów będzie wymagana rejestracja zawodników w systemie Extranet, 

potwierdzenie ich do klubu oraz uprawnienie do danej rozgrywki. Każdy z trenerów będzie 
przekazywał skład drużyny gospodarzowi turnieju. Każdy z zawodników będzie musiał posiadać 

legitymację. Jeśli któryś z trenerów będzie chciał sprawdzić tożsamość zawodnika, będzie się to 

odbywało na podstawie listy i legitymacji w obecności 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 wymagał od gospodarza turnieju wysłania składów drużyn uczestniczących w danym 

turnieju przez stosowny formularz. 

 

• W rundzie wiosennej wyznaczamy następujące terminy rozgrywek:  

1. kolejka: 24-25 kwietnia 
2. kolejka: 8-9 maja 

3. kolejka: 15-16 maja 

  
Pauza (turnieje klubowe): 22-23 maja 

 

4. kolejka: 29-30 maja 
5. kolejka: 5-6 czerwca 

6. kolejka: 12-13 czerwca 

 

       Powyższe terminy dotyczą zarówno rozgrywek zielonych, jak i niebieskich. Na początku dzielimy drużyny 

na grupy. Przez pierwsze trzy tygodnie odbywają się trzy turnieje w tych grupach. W rozgrywkach 

niebieskich każda drużyna jest gospodarzem, w rozgrywkach zielonych gospodarzami są 3 drużyny, a 
pozostałe 3 nie organizują turniejów. Następnie mamy tydzień przerwy, który można wykorzystać np. na 

turnieje klubowe. W tym czasie mieszamy grupy, aby nie grać z tymi samymi drużynami. Ponadto trenerzy 

mogą zdecydować o przesunięciu swoich drużyn między rozgrywkami zielonymi i niebieskimi. W nowych 

grupach przez kolejne trzy tygodnie gramy kolejne 3 turnieje. W rozgrywkach niebieskich ponownie każda 

drużyna jest gospodarzem, w rozgrywkach zielonych gospodarzami są 3 drużyny – tym razem w miarę 
możliwości te, które nie były gospodarzami w pierwszej fazie. Drużynom daje to w ramach rozgrywek 

udział w 6 turniejach, a także stwarza możliwość udziału w turniejach klubowych.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Najważniejsze kwestie związane z organizacją i przebiegiem rozgrywek skrzatów w rundzie wiosennej 

sezonu 2021/22  

 

• W rozgrywkach skrzatów terminem urzędowym będzie sobota, godz. 10:00. 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 (orlik) z bramkami 3x1 m. lub 3x1,5m. W danym momencie 4 drużyny będą grały, a 2 
będą odpoczywać. Drużyny nie powinny odpoczywać więcej niż jeden mecz. Mecz będzie trwał 12 

minut (1 x 12 minut) w grupach 6-drużynowych i 15 minut (1 x 15 minut) w grupach 5-drużynowych, 

co każdej z drużyn zapewni 60 minut gry w trakcie turnieju. Cały turniej potrwa do 2 godzin. Mecze 

będą sędziowane przez sędziów klubowych.  

• Ze spraw formalnych od klubów będzie wymagana rejestracja zawodników w systemie Extranet, 

potwierdzenie ich do klubu oraz uprawnienie do danej rozgrywki. Każdy z trenerów będzie 

przekazywał skład drużyny gospodarzowi turnieju. Każdy z zawodników będzie musiał posiadać 
legitymację. Jeśli któryś z trenerów będzie chciał sprawdzić tożsamość zawodnika, będzie się to 

odbywało na podstawie listy i legitymacji w obecności 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 wymagał od gospodarza turnieju wysłania składów drużyn uczestniczących w danym 

turnieju przez stosowny formularz. 

• W przypadku złych warunków pogodowych uniemożliwiających rozegranie turnieju, możliwość 
przeniesienia turnieju na halę.  

• Obowiązkowa opieka medyczna. 

 

 

• W rundzie wiosennej wyznaczamy następujące terminy rozgrywek:  

1. kolejka: 23 kwietnia 
2. kolejka: 14 maja 

3. kolejka: 11 czerwca 

 

 

  

 

Sprawy dyscyplinarne w rozgrywkach orlików, żaków oraz skrzatów: 

•  Nie zorganizowanie turnieju będąc wyznaczonym jako gospodarz – 500zł 

•  Nie stawienie się na turnieju bez uzasadnionej przyczyny – 300 zł 

•  Zmiana terminu turnieju na mniej niż 5 dni przed urzędowym terminem – 100zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KALENDARZ ROZGRYWEK ORLIKÓW,ŻAKÓW ORAZ SKRZATÓW        

WMZPN – WIOSNA 2022 

  

Data  Rozgrywki zielone  Rozgrywki niebieskie  Skrzat 

23.04 (sb)  -  -  Turniej 1 

24.04 (nd)  Turniej 1  -  -  

25.04 (pn)  -  Turniej 1  -  

30.04 (sb)  Weekend majowy  Weekend majowy  -  

01.05 (nd)  Weekend majowy Weekend majowy -  

02.05 (pn)  Weekend majowy Weekend majowy -  

07.05 (sb)  -  -  -  

08.05 (nd)  Turniej 2  -  -  

09.05 (pn)  -  Turniej 2  -  

14.05 (sb)  -  -  Turniej 2 

15.05 (nd)  Turniej 3  -  -  

16.05 (pn)  -  Turniej 3  -  

21.05 (sb)  -  -  -  

22.05 (nd)  Turnieje klubowe -  -  

23.05 (pn)  -  Turnieje klubowe  -  

28.05 (sb)  -  -  -  

29.05 (nd)  Turniej 4  -  -  

30.05 (pn)  -  Turniej 4  -  

04.06 (sb)  -  -  -  

05.06 (nd)  Turniej 5  -  -  

06.06 (pn)  -  Turniej 5  -  

11.06 (sb)  -  -  Turniej 3 

12.06 (nd)  Turniej 6 -  -  

13.06 (pn)  -  Turniej 6 -  

18.06 (sb)  -  -  -  

19.06 (nd)  Turnieje klubowe -  -  

20.06 (pn)  -  Turnieje klubowe  -  

25.06 (sb)  Wakacje  

26.06 (nd)  Wakacje  
  


