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Warszawa, lipiec 2013 r. 
 
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ                                                              
KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO 

 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK  
WOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZICZEK  

 W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 (zawodniczki do lat 13) 
 

§ 1 
 

Celem rozgrywek jest: 

 popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce, 

 podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek, 

 sportowa rywalizacja drużyn dziewcząt na terenie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, 

 wyłonienie klubowego Mistrza Województwa Młodziczek ZPN w sezonie 2013/2014 
(zawodniczki r. 2001-2003) 

 
§ 2 

 
1. Rozgrywki prowadzą: Wydziały Gier bądź Komisje ds. Piłkarstwa Kobiecego w danym ZPN. 
2. Rozgrywki o mistrzostwo Województwa Młodziczek/mistrzostwo ZPN prowadzone są na podstawie 

przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi 
postanowieniami Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

3. Termin zgłoszenia do rozgrywek ustalają we własnym zakresie Wojewódzkie Związki Piłki 
Nożnej. 

 
§ 3 

 
Terminy: 
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w zależności od ilości zgłoszonych drużyn jedno lub 
dwuetapowo: 
 

a) turniej/ turnieje eliminacyjne lub inne formy  –  jesień 2013 r. 
 

b) turniej finałowy lub inna forma  – wiosna 2014 r. 
 

§ 4 
 
1. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział zawodniczki urodzone w latach  
2001-2003.  
2. Zawodniczki muszą być zgłoszone i potwierdzone do danego klubu w Systemie Extranet przez 
właściwy Związek Piłki Nożnej (lista zgłoszeniowa zawodniczek – według wzoru dołączonego do 
regulaminu – z dowolną liczbą nazwisk, musi być przesłana do WG ZPN, Komisji ds. Piłkarstwa 
Kobiecego macierzystego ZPN na 3 dni przed rozpoczęciem rozgrywek eliminacyjnych. Przed 
kolejnymi etapami rozgrywek istnieje możliwość zgłoszenia nowych zawodniczek ( wcześniej nie 
zgłoszonych do innej drużyny biorącej udział w tym cyklu rozgrywek) – należy w tym celu przesłać na 
3 dni przed rozpoczęciem kolejnego etapu rozgrywek, do WG ZPN, KPK ZPN, dane zawodniczki 
niezbędne do uzupełnienia listy zgłoszeniowej). 
3. Zawodniczka zmieniająca barwy klubowe w okienku transferowym, może reprezentować barwy 
nowego klubu. 
4. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów tożsamości: ważną legitymację szkolną   
ze zdjęciem, dowód osobisty lub paszport oraz - wyłącznie indywidualną, aktualną kartę zdrowia 
stwierdzającą zdolność do gry (ważność badań maksymalnie 6 miesięcy) . 
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5. Po zakończeniu rozgrywek należy sporządzić i przesłać komunikat końcowy do Polskiej Federacji 
Sportu Młodzieżowego. 

§ 5 
 
Sposób prowadzenia rozgrywek na poszczególnych etapach: 

1. System gier eliminacyjnych jak i finałowych w celu wyłonienia klubowej drużyny mistrza 
województwa ustala dany ZPN w zależności od liczby drużyn.  

 
Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików finansowane są ze środków własnych lub środków 
samorządowych właściwego województwa. 
 
Nagrody: 
Formę nagradzania klubów i zawodniczek ustalają Związki Piłki Nożnej. 

 
§ 6 

 
Kryteria ustalania kolejności miejsc w turniejach eliminacyjnych oraz wyłaniania zwycięzcy  
w meczach, które muszą zakończyć się wynikiem rozstrzygniętym. 
1. W rozgrywkach eliminacyjnych o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów zdobytych  
w  meczach. 
2. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez 2 drużyny, o zajętym miejscu decydują kolejno: 

a) ilość punktów zdobyta w meczach między zainteresowanymi zespołami, 
b) korzystniejsza różnica bramek w meczach między zainteresowanymi zespołami, 
c) korzystniejsza różnica bramek we wszystkich rozegranych meczach, 
d) większa liczba bramek strzelonych we wszystkich rozegranych meczach, 
e) rezultat rzutów karnych wykonywanych po meczach remisowych (po 3 rzuty karne) 

3. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż dwie drużyny sporządza  
się dodatkową tabelę, wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się kolejno zasadami 
podanymi w punktach a, b, c, d oraz wg punktu e, jeżeli pozostałe nie pozwolą wyłonić zwycięzcy. 
4. W przypadku uzyskania wyniku remisowego w spotkaniach, w których musi zostać wyłoniony 
zwycięzca (mecz finałowy) sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych j/w  wg ogólnie 
obowiązujących przepisów gry. 

§ 7 
 
Przepisy gry: 
1. Zespół może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę zawodniczek, ale w meczach na poszczególnych 
etapach może występować maksymalnie 12.  
2. Mecze odbywają się według przepisów gry w piłkę nożną (mecze rozgrywane w składach  
7-osobowych (1+6) na boiskach trawiastych lub boiskach „ORLIK” – wymiary boisk – 52-55x 32-35 m  
- nie obowiązuje  przepis o „spalonym”).  
4. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4. 
5. Drużyny  muszą posiadać 2 komplety różniących się kolorami strojów. 
6. Zawodniczki rozgrywają mecze w butach lankach tzn. z „laną” podeszwą . 
7. Obowiązują ochraniacze piłkarskie. 
8. Sugerowany czas gry: 2 x 15 minut (lub inny w zależności od liczby drużyn i systemu gry); 
bramki 5x2 m  
9. Organizator zobowiązany jest do podania informacji, gdzie rozgrywane będą mecze do WG ZPN/ 
KPK ZPN w terminie 14 dni przed ich planowanym rozpoczęciem.  
10. Dozwolona jest dowolna ilość zmian zawodniczek, tzw. zmiany powrotne w strefie technicznej 
boiska. 
11. Obowiązują wykluczenia czasowe z gry w celach wychowawczych na okres 2, 3, 5 minut (kary 
stopniowane) lub całkowite wykluczenie z meczu – czerwona kartka. Wykluczenie za faul taktyczny 
powoduje odsunięcie od gry w danym meczu, natomiast wysokość kar za wykluczenia z innej 
przyczyny uzależniona jest od stopnia i rodzaju  przewinienia. 
12. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje następująca zasada: 
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a) na każdym szczeblu rozgrywek pierwszą instancją jest Wydział Gier/Komisja ds. Piłkarstwa 
Kobiecego ZPN, a drugą Komisja Odwoławcza ZPN prowadzącego rozgrywki, 

b) protesty do pierwszej instancji należy składać najpóźniej 48 godz. po zakończeniu meczu, 
 a odwołanie od tych decyzji do drugiej instancji w terminie 4 dni od dnia podjęcia decyzji  
w pierwszej instancji, 

c) wszelkie protesty należy składać w formie pisemnej po wpłaceniu kaucji  w wysokości 50 zł  
w I instancji i 100 zł w II instancji na konto ZPN. 

13. Mecze będą prowadzone przez sędziów wyznaczonych przez Kolegium Sędziów ZPN. 
 

§ 8 
 
1. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki Wojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek w piłce 
nożnej objęte są Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.  
2. Zawodniczki występujące w zawodach rozgrywanych w ramach Systemu muszą posiadać 
obywatelstwo polskie oraz licencję właściwego polskiego związku sportowego. 
3. We współzawodnictwie mogą uczestniczyć również zawodniczki - obywatelki państw Unii 
Europejskiej, mieszkający na terenie Polski i posiadający licencję właściwego pzs.  
 

§ 9 
 

W sprawach spornych nie objętych Regulaminem decyzje podejmować będzie Komisja/Wydział 
Piłkarstwa Kobiecego danego Związku Piłki Nożnej.              

       § 10 
 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w dniu 3 lipca 2013 roku. 
            
 
 
 
 

     Przewodniczący 
          Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN 
          /-/ Andrzej Padewski  


