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Uchwała nr VI/124 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Reprezentacji WZPN Juniorek Młodszych U-16 
w Piłce Nożnej Kobiet im. Ireny Półtorak na sezon 2018/2019 i następne 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I.Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Reprezentacji WZPN Juniorek Młodszych U-16 w Piłce 
Nożnej Kobiet im. Ireny Półtorak na sezon 2018/2019 i następne  w następującym brzmieniu: 
 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK REPREZENTACJI WZPN  

JUNIOREK MŁODSZYCH U-16 W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET im. IRENY PÓŁTORAK  

NA SEZON 2018/2019 I NASTĘPNE 

 

§ 1 

 

Celem rozgrywek jest: 

− popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce, 

− podniesienie poziomu sportowego zawodniczek, 

− sportowa rywalizacja reprezentacji Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, 

− wyłonienie najlepszej drużyny spośród reprezentacji Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. 

 

§ 2 

 

1. Rozgrywki prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

2. Rozgrywki reprezentacji WZPN, prowadzone są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, 

zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN. 

 

§ 3 

 

Terminy: 

1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch etapach: 

a) mecze w tzw. makroregionie - 4 grupy po 4 reprezentacje WZPN (mecze eliminacyjne)  

–  każda reprezentacja ZPN rozegra w grupie 3 mecze jesienią i 3 mecze wiosną, 

b) turniej finałowy w dwóch grupach - finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) 

do którego awansują po dwie najlepsze reprezentacje WZPN z każdej grupy  

wg ustalonego klucza. 

 

§ 4 

 

1. W rozgrywkach eliminacyjnych i w turnieju finałowym biorą udział reprezentacje poszczególnych 

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej złożone z zawodniczek urodzonych w latach 2003-2004, 

potwierdzonych w systemie Extranet przez macierzyste WZPN do gry w klubach z danego 

województwa.  

2. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów: ważną legitymację szkolną ze 

zdjęciem, dowód osobisty lub paszport.  

3. Zobowiązuje się kluby do ścisłego przestrzegania postanowień PZPN w przedmiocie badań 



lekarskich. Zawodniczka nie posiadająca aktualnego badania lekarskiego nie może uczestniczyć 

w zawodach. 

4. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do 

wręczenia sędziemu protokołu meczowego, zawierającego skład zawodniczek. Wydruk 

musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów 

potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy dostarczyć 

również potwierdzenie posiadania przez zawodniczki aktualnych badań lekarskich. 

5. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do protokołu 

z zawodów. 

6. Obowiązują indywidualne karty zdrowia z aktualnymi (ważnymi maksymalnie 6 miesięcy) 

badaniami przeprowadzonymi przez uprawnionego lekarza. Termin ważności badania kończy  

się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia  

w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie zawodnika 

wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli 

badanie zawodnika wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego do godz. 23:59,59). 

7. Zawodniczka zmieniająca barwy klubowe w okienku transferowym, zarejestrowana w nowym 

WZPN, może reprezentować kadrę nowego Związku.  

8. PZPN dofinansuje udział ośmiu reprezentacji wojewódzkich w turnieju finałowym  

w kwocie po 5000 PLN netto.  

§ 5 

 

Sposób prowadzenia rozgrywek na poszczególnych etapach: 

 

1. Rozgrywki eliminacyjne: 

 

− w rozgrywkach bierze udział 16 reprezentacji z poszczególnych Wojewódzkich Związków 
Piłki Nożnej podzielonych na 4 grupy, system gry każdy z każdym, 

− runda jesienna, kolejność gier I kolejka 1-4, 2-3, II kolejka 4-3, 1-2, III kolejka 2-4, 3-1, 

− gospodarz zawodów zawsze wymieniony  jako pierwszy, 

− runda rewanżowa - zachowując numerację drużyn, następuje zmiana gospodarza zawodów. 

Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN na każdy sezon zastosuje zmianę gospodarza zawodów 

na rundę jesienną. 

 

Grupa I 

 

1. Podlaski ZPN, , 2. Pomorski ZPN, 3. Kujawsko-Pomorski  ZPN,  4. Warmińsko-Mazurski ZPN 

Runda/kolejka/termin Pary drużyn - reprezentacje  ZPN Wynik 

I runda/kolejka  1-4, 2-3 

25.09.2018 

Podlaski ZPN – Warmińsko-Mazurski ZPN  

Pomorski ZPN – Kujawsko-Pomorski ZPN  

 

 

II runda/kolejka 4-3, 1-2 

17.10.2018 

Warmińsko-Mazurski ZPN - Kujawsko-Pomorski ZPN  

Podlaski ZPN - Pomorski ZPN  

 

 

III runda/kolejka 2-4, 3-1 

30/31.10.2018 

Pomorski ZPN - Warmińsko-Mazurski ZPN  

Kujawsko-Pomorski - ZPN Podlaski ZPN  

 

 

 

Grupa II 

 



   1. Łódzki ZPN, 2. Mazowiecki ZPN , 3. Świętokrzyski  ZPN, 4.Lubelski ZPN   

Runda/kolejka/termin Pary drużyn - reprezentacje  ZPN Wynik 

I runda/kolejka  1-4, 2-3 

25.09.2018 

Łódzki ZPN - Lubelski ZPN 

Mazowiecki ZPN  - Świętokrzyski  ZPN   

 

 

II runda/kolejka 4-3, 1-2 

17.10.2018 

Lubelski  ZPN  - Świętokrzyski ZPN               

Łódzki ZPN - Mazowiecki ZPN    

 

 

III runda/kolejka 2-4, 3-1 

30/31.10.2018 

Mazowiecki ZPN- Lubelski ZPN 

Świętokrzyski  ZPN - Łódzki ZPN 

 

 

Grupa III 

 

1. Podkarpacki ZPN 2.Małopolski ZPN 3.Śląski ZPN, 4. Opolski ZPN 

Runda/kolejka/termin Pary drużyn - reprezentacje  ZPN Wynik 

I runda/kolejka  1-4, 2-3 

25.09.2018 

Podkarpacki ZPN - Opolski ZPN  

Małopolski ZPN  - Śląski ZPN   

 

 

II runda/kolejka 4-3, 1-2 

17.10.2018 

Opolski ZPN - Śląski ZPN  

Podkarpacki ZPN- Małopolski ZPN 

 

 

III runda/kolejka 2-4, 3-1 

30/31.10.2018 

Małopolski ZPN - Opolski ZPN  

Śląski ZPN - Podkarpacki ZPN  

 

 

 

Grupa IV 

 

1. Dolnośląski ZPN,  2. Wielkopolski ZPN, 3. Lubuski ZPN, 4. Zachodniopomorski ZPN 

Runda/kolejka/termin Pary drużyn - reprezentacje  ZPN Wynik 

I runda/kolejka  1-4, 2-3 

25.09.2018 

Dolnośląski ZPN - Zachodniopomorski ZPN  

Wielkopolski ZPN - Lubuski ZPN  

 

 

II runda/kolejka 4-3, 1-2 

17.10.2018 

Zachodniopomorski ZPN - Lubuski ZPN 

Dolnośląski ZPN- Wielkopolski ZPN 

 

 

III runda/kolejka 2-4, 3-1 

30/31.10.2018 

Wielkopolski ZPN- Zachodniopomorski ZPN 

Lubuski ZPN- Dolnośląski ZPN 

 

 

       

-  do turnieju finałowego OOM awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy 

 

UWAGA:  

- podane terminy są obligatoryjne/zmiany można dokonać tylko za zgodą KPK  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach (uzyskując zgodę drużyny przeciwnej), 

-  WG WZPN prowadzący rozgrywki II i III ligi musi zaplanować rozgrywki klubowe, aby nie 

nakładały się w terminach z rozgrywkami reprezentacji ZPN - np. przerwa w rozgrywkach  

klubowych w zaplanowanej II rundzie/kolejce ww. reprezentacji, 

 

2. Turniej finałowy: 

 



A. Wystąpi w nim 8 drużyn, które zostaną podzielone na 2 grupy po 4 drużyny według 

następującego „klucza”: 

Grupa A A1 zwycięzca grupy I, 

  A2 drużyna, która zajęła II miejsce w grupie II, 

  A3 zwycięzca grupy III, 

A4 drużyna, która zajęła II miejsce w grupie IV, 

 

Grupa B B1 zwycięzca grupy II, 

  B2 drużyna, która zajęła II miejsce w grupie III, 

  B3 zwycięzca grupy IV, 

  B4 drużyna, która zajęła II miejsce w grupie I. 

B. Zespoły w grupach rozegrają mecze systemem „każdy z każdym” zgodnie z następującym 

programem:  

Zespoły w grupach rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” w 6-cio dniowym turnieju 

zgodnie z następującym rozkładem: 

 pierwszy dzień  - mecze w grupach:  A1-A4; A2-A3; B1-B4; B2-B3; 

 drugi dzień  - mecze w grupach:  A4-A3; A1-A2, B4-B3; B1-B2; 

 trzeci dzień  - przerwa w rozgrywkach; 

 czwarty dzień  - mecze w grupach: A2-A4; A3-A1; B2-B4; B3-B1; 

 piąty dzień  - przerwa w rozgrywkach; 

 szósty dzień  - mecze o miejsca. 

 

       – na piąty i szósty dzień turnieju pozostają ekipy-reprezentacje ZPN  grające o miejsca 1-4, 

       - pozostałe ekipy wyjeżdżają po meczach w czwartym dniu turnieju.   

 

1 - 4 

2 - 3 

   4 - 3 

   1 – 2 

2 - 4 

3 - 1 

 

§ 6 

 

Kryteria ustalania kolejności miejsc w Rozgrywkach: 

I. W rozgrywkach eliminacyjnych o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów zdobytych 

 w 6 meczach. 

1. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez 2 drużyny, o zajętym miejscu decydują kolejno: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

c) przy dalszej równości, zgodnie z Przepisami Gry, że bramki strzelone na wyjeździe 

liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami  

w spotkaniach tych drużyn, 

d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach  

z całego cyklu rozgrywek, 

e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach  

z całego cyklu, 

2. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań 

wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi  

w punktach a, b, c, d, e. 

II. W turnieju finałowym OOM o kolejności zajętych miejsc w grupie decyduje suma punktów zdobytych 

w 3 meczach. 



1. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez 2 drużyny, o zajętym miejscu decydują kolejno: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

c) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach  

turnieju, 

d) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach  

turnieju, 

e) wynik rzutów karnych wykonywanych po meczu w grupie, w której uzyskano wynik 

remisowy. Jeśli po tym, jak obie drużyny wykonają po 5 rzutów obie drużyny zdobyły tę 

samą liczbę bramek, wykonywanie rzutów kontynuuje się aż do momentu, gdy jedna z 

drużyn uzyska jedną bramkę więcej niż drużyna przeciwna, przy równej liczbie wykonanych 

rzutów. 

f) wynik rzutów karnych w takim meczu mają znaczenie tylko w przypadku uzyskania równej 

liczby punktów oraz równej liczbie bramek strzelonych i straconych przez dwie drużyny.  

2. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań 

wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi  

w punktach a, b, c, d, e, f. 

3. W meczu o III i o I miejsce w turnieju finałowym OOM, przy wyniku remisowym drużyny wykonują 

po 5 rzutów karnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi Przepisami Gry. 

 

§ 7 

 

Przepisy gry: 

1. Zespół może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę zawodniczek, ale w meczach na 

poszczególnych etapach może występować maksymalnie 18. W turnieju finałowym ekipa może 

liczyć maksymalnie 22 osoby (w tym 18 zawodniczek). 

2. Mecze odbywają się według przepisów gry w piłkę nożną (m.in. drużyny w składach  

11-osobowych, mecze rozgrywane na boiskach pełnowymiarowych, obowiązuje przepis  

o spalonym).  

3. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5. 

4. Drużyna przyjezdna musi posiadać 2 komplety różniących się kolorami strojów, lub umożliwić 

gospodarzom rozegranie zawodów w barwach klubowych. 

5. Gospodarz zawodów powinien poinformować pisemnie gości o kolorystyce strojów  w jakich 

pragnie wystąpić w zawodach mistrzowskich.  

6. Zawodniczki rozgrywają mecze w butach ,,lankach’’ tj. z  tzw. „laną” podeszwą. 

7. Zawodniczki uczestniczące w grze obowiązują ochraniacze piłkarskie. 

8. Czas gry: w meczach eliminacyjnych (w grupach) - 2 x 40 minut (przerwa do 15 minut), natomiast 

w turnieju finałowym OOM – 2 x 30 minut (przerwa 15 minut). 

9. Mecze rozgrywane są na boiskach z nawierzchnią naturalną lub sztuczną.  

10. Organizator zawodów – dany WZPN zobowiązany jest do podania informacji do PZPN, gdzie 

rozgrywane będą mecze (miejsce, data, godzina, rodzaj nawierzchni boiska) w terminie co najmniej 

14 dni przed planowanymi zawodami. 

11. Dozwolona jest zmiana w meczu 7 zawodniczek bez prawa powrotu. 

12. W eliminacjach oraz  turnieju finałowym obowiązują kary wynikające z przepisów gry w piłkę 

nożną (żółte i czerwone kartki), które pociągają za sobą następujące konsekwencje: 



a) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem (żółta kartka) w kolejnym meczu 

eliminacyjnym oraz w  turnieju finałowym nie może wystąpić w następnym meczu, 

b) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem w meczu (żółta,  

a konsekwencji czerwona kartka) jest odsunięta od gry w danym meczu, 

c) zawodniczka ukarana napomnieniem w meczu (żółta kartka), a następnie wykluczona  

z gry (czerwona kartka) zostanie odsunięta od gry także w następnym meczu, 

d) zawodniczka wykluczona z gry (czerwona kartka) za faul taktyczny jest odsunięta od gry  

w danym oraz następnym meczu, 

e) zawodniczkom, których drużyny awansowały do turnieju finałowego anuluje się żółte kartki 

z meczów eliminacyjnych, 

f) wysokość kary za wykluczenie z innej przyczyny, uzależniona jest od stopnia  

i rodzaju przewinienia. Karę orzeka Komisja Dyscyplinarna PZPN w meczach eliminacyjnych 

oraz Komisja Techniczno-Dyscyplinarna na turnieju finałowym, w skład, której wchodzi sędzia 

główny oraz przedstawiciel PZPN. 

13. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje następująca zasada: 

a) w rozgrywkach eliminacyjnych pierwszą instancją jest Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego 

PZPN, a drugą Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

b) protesty do pierwszej instancji w sprawie rozgrywek eliminacyjnych należy składać 

najpóźniej 48 godz. po zakończeniu meczu, a odwołanie od tych decyzji do drugiej instancji w 

terminie 3 dni od dnia podjęcia decyzji w pierwszej instancji. 

c) w turnieju finałowym jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju. 

d) protesty w turnieju finałowym należy składać w terminie 6 godzin po zakończonym meczu. 

e) wszelkie protesty należy składać w formie pisemnej. Wysokość kaucji protestacyjnej przy 

składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie rozgrywek grupowych i finałowych wynosi 

200 zł, a kaucji odwoławczej 400 zł.   

f) decyzje podjęte w II instancji są ostateczne. 

g) w przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

14. Mecze będą prowadzone przez sędziów wyznaczonych przez Kolegium Sędziów PZPN. 

 

           § 8 

 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu zawody w piłce nożnej kobiet wg niniejszego Regulaminu 

objęte są Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży. 

 

           § 9 

 

W sprawach spornych nie objętych Regulaminem decyzje podejmować będzie Komisja  

ds. Piłkarstwa Kobiecego Polskiego Związku Piłki Nożnej.              

    

 

           § 10 

 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 


