Warszawa, czerwiec 2015
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO
REGULAMIN ROZGRYWEK
O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK
W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016
§1
Celem rozgrywek jest:
 popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce,
 podwyższenie poziomu wyszkolenia zawodniczek,
 wyłonienie Klubowego Mistrza Polski Juniorek w sezonie 2015/2016.
§2
1. Rozgrywki prowadzi Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego Polskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Rozgrywki o Mistrzostwo Polski juniorek starszych rozgrywa się na podstawie przepisów gry
w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN oraz
Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej.
3. Zgłoszenia drużyn do rozgrywek wraz z listą zawodniczek należy przesłać do KPK PZPN
w terminie do 30 września 2015 r.
§3
1. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone
w latach 1997-1999 i urodzone w roku 2000-2001 (nie biorące udziału w rozgrywkach
o mistrzostwo Polski juniorek młodszych).
2. Zawodniczki muszą być zgłoszone i potwierdzone do danego klubu przez właściwy Związek Piłki
Nożnej (lista zgłoszenia zawodniczek – według wzoru dołączonego do regulaminu – z dowolną liczbą
nazwisk, musi być przesłana do Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN). Przed turniejem finałowym
istnieje możliwość dopisania zawodniczek uprawnionych do gry w danym klubie w tym celu należy
przesłać do PZPN, w terminie do 3 dni przed turniejem, dane zawodniczki niezbędne do uzupełnienia
listy zgłoszenia).
3. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z podanych dokumentów tożsamości:
ważną legitymację szkolną ze zdjęciem, dowód osobisty, paszport oraz indywidualną (nie lista
zbiorowa) kartę zdrowia – zaświadczenie lekarskie stwierdzającą zdolność do gry (ważność badań
lekarskich - maksymalnie 6 miesięcy).
4. W przypadku udziału klubu, zarówno w rozgrywkach klubowych o Mistrzostwo Polski
w kategorii - juniorek młodszych jak i juniorek - zawodniczka może brać udział tylko
w rozgrywkach w jednej kategorii wiekowej.
5. Zawodniczka zmieniająca barwy klubowe w okienku transferowym, może reprezentować barwy
nowego klubu.
6. Weryfikację dokumentów przeprowadza sędzia główny zawodów oraz przedstawiciel PZPN przed
rozpoczęciem zawodów.
7. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych § 3 pkt. 3 spowoduje nie dopuszczenie
zawodniczki do meczu, a w przypadku uczestnictwa nieuprawnionej zawodniczki wynik zostanie
zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej.
§4
Sposób prowadzenia rozgrywek na poszczególnych etapach:
Rozgrywki eliminacyjne:




w rozgrywkach wezmą udział drużyny, które zgłoszą się do rozgrywek do 30 września
2015 roku,
system rozgrywek w turniejach eliminacyjnych ustali Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego
Polskiego Związku Piłki Nożnej po ostatecznym terminie zgłoszeń,
zgłoszone drużyny podzielone zostaną na 8 grup eliminacyjnych,





turnieje przeprowadzi Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN po wcześniejszym
gospodarza rozgrywek. Zaleca się przeprowadzenie turniejów na 2 trawiastych lub 2
ze sztuczną trawą na boiskach zweryfikowanych minimum do klasy okręgowej.
do rozgrywek półfinałowych awansuje 16 najlepszych drużyn (po dwie
eliminacyjnych),
po zakończeniu turnieju /w ciągu 7 dni / organizator zobowiązany jest
do PZPN protokoły sędziowskie oraz komunikat końcowy turnieju,

ustaleniu
boiskach
z grup
przesłać

Turnieje półfinałowe:
- termin zawodów ustalony zostanie przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN.
- Półfinały zostaną rozegrane w 4 grupach po 4 zespoły. O podziale grup zdecyduje miejsce
zajęte w poprzednim sezonie, jak również klucz geograficzny (np. rozstawione najlepsze zespoły
z poprzedniego sezonu, plus dołączone terytorialnie zespoły).
- Bezpośrednio przed turniejem należy dokonać losowania numerów drużyn. Po 2 i 4 meczu w turnieju
należy zarządzić 30 minutową przerwę.
- jeśli w Turnieju Półfinałowym są drużyny z tego samego województwa mają następujące numery 1-2 i
3-4.
- Awans do turnieju finałowego uzyska zwycięzca każdej z grup i zespół z drugiego miejsca.
- Do turnieju finałowego może awansować tylko jedna drużyna z danego klubu. Wówczas zawodniczki
z drużyny, która odpadła mogą grać w drużynie zakwalifikowanej do dalszych gier.
W przypadku zajęcia przez drugą drużynę danego klubu miejsca premiowanego awansem,
w finale wystąpi kolejna drużyna z tabeli danej grupy.
Turniej finałowy:
1. Z każdej grupy półfinałowej do turnieju finałowego awansują dwa najlepsze
(8 zespołów).
2. Osiem uczestniczących zespołów podzielonych zostaje na dwie grupy jak następuje:

kluby

Grupa A:
A1.
pierwsza drużyna z grupy I
A2.
druga drużyna z grupy II
A3.
pierwsza drużyna z grupy III
A4.
druga drużyna z grupy IV
Grupa B:
B1.
druga drużyna z grupy I
B2.
pierwsza drużyna z grupy II
B3.
druga drużyna z grupy III
B4.
pierwsza drużyna z grupy IV.
3. 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.
4. Zwycięzcy grup spotykają się w meczu o I miejsce, zdobywcy drugich miejsc
w grupach grają mecz o III miejsce w turnieju.
5. Drużyny, które zajmą trzecie i czwarte miejsca w swoich grupach, kończą rozgrywki w turnieju
i wyjeżdżają do domu, zajmując odpowiednio miejsca 5-6 i 7-8.
6. Nagrody
Zespołowe:
a) I miejsce – tytuł Mistrza Polski Juniorek w piłce nożnej, puchar PZPN, medale
w kolorze złotym, koszulki z godłem,
b) II miejsce – tytuł Wicemistrza Polski juniorek w piłce nożnej, puchar PZPN, medale
w kolorze srebrnym,

c)

III miejsce – tytuł
w kolorze brązowym,

II

Wicemistrza

Polski

Juniorek,

puchar

PZPN,

medale

Indywidualne:)
a) upominki ufundowane przez gospodarza turnieju
7. Zgłoszenia do organizacji turnieju finałowego Związki Piłki Nożnej winny przesyłać do Komisji
ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN do dnia 31 stycznia 2016 roku.
8. Koszty związane z organizacją turnieju finałowego ponosi PZPN.
§5
Kryteria
ustalania
kolejności
miejsc
w
turniejach
grupowych
(obowiązują
zarówno
w turnieju finałowym jak i turniejach eliminacyjnych) oraz wyłaniania zwycięzcy w meczach, które
muszą zakończyć się wynikiem rozstrzygniętym.
1. W rozgrywkach grupowych o kolejności zajętych miejsc decyduje ilość zdobytych punktów.
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 pomiędzy zainteresowanymi
drużynami
na następujących zasadach: po meczach remisowych sędzia zarządza wykonywanie rzutów
karnych według ogólnie przyjętych w przepisach gry zasad, aż do wyłonienia zwycięzcy,
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 i e.
4. W przypadku gdyby kryteria określone w punktach 1-3 nie pozwoliły wyłonić zwycięzcy,
o kolejności zespołów w tabeli decyduje losowanie.
5. W przypadku uzyskania wyniku remisowego w meczach o miejsca, sędzia zarządza wykonywanie
rzutów karnych wg ogólnie obowiązujących przepisów gry.
§6
Przepisy gry:
1. Klub może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę zawodniczek, ale w turniejach
na poszczególnych ich etapach może występować maksymalnie 18 a minimalnie 15. W turnieju
finałowym ekipa wraz z osobami towarzyszącymi (kierownictwo, inne osoby) może liczyć maksymalnie
22 osoby (w tym kierowca). Liczba zawodniczek nie może być większa niż 18. Zespół, który stawi się
na turniej na każdym etapie z liczbą zawodniczek mniejszą niż 15, nie zostanie dopuszczony do
zawodów.
2. Zawodniczki występują w rozgrywkach w drużynie, do której są uprawnione do gry zgodnie
z obowiązującymi przepisami transferowymi.
3. Mecze odbywają się według ogólnie przyjętych przepisów gry w piłkę nożną.
(m.in. drużyny w składach 11-osobowych, mecze rozgrywane na boiskach pełnowymiarowych,
obowiązuje przepis o „spalonym”).
4. Mecze rozgrywane będą piłką nr 5.
5. Zawodniczki rozgrywają mecze w dowolnym obuwiu piłkarskim.
6. Czas gry w turnieju eliminacyjnym i półfinałowym 2 x 20 minut /przerwa do 10 minut/, natomiast
w turnieju finałowym: (w meczach grupowych – 2 x 30 minut, przerwa do 10 minut),
(w meczach finałowych - 2 x 40 minut /przerwa do 15 minut/.
7. Mecze rozgrywane na boiskach trawiastych lub z trawą sztuczną – na boiskach zweryfikowanych
prze dany ZPN do rozgrywek klasy okręgowej.
8. Drużyny zobowiązane są do posiadania dwóch kompletów strojów w różnych barwach.
9. Dozwolona jest zmiana 7 zawodniczek (bez prawa powrotu).
10. W turniejach obowiązują kary wynikające z przepisów gry w piłkę nożną (żółte
i czerwone kartki), które pociągają za sobą następujące konsekwencje:
a) zawodniczka,
która
została
ukarana
trzecim
napomnieniem
(żółta
kartka)
w turnieju nie może wystąpić w następnym meczu turnieju,
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 w danym i następnym meczu,

d) zawodniczka wykluczona z gry (czerwona kartka) za faul taktyczny jest odsunięta
od gry w danym i następnym meczu,
e) zawodniczką których drużyny awansowały do turnieju finałowego anuluje się żółte kartki
z turniejów eliminacyjnych
f) wysokość kary za wykluczenie z innej przyczyny, uzależniona jest od stopnia
i rodzaju przewinienia. Karę orzeka Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju, w skład której
wchodzi sędzia główny oraz przedstawiciel PZPN.
11. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje następująca zasada:
a) w rozgrywkach eliminacyjnych i półfinałowych pierwszą instancją jest Komisja ds. Piłkarstwa
Kobiecego PZPN, a drugą Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN,
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) W turnieju finałowym jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju.
d) Protesty w turnieju finałowym należy składać w terminie 6 godzin.
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.
12. Drużyny, które zgłosiły się do rozgrywek w sezonie 2014/2015 i nie wzięły w nich udziału, nie
zostaną dopuszczone do gier klubowych MP Juniorek w sezonie 2015/2016.
Ponadto, klub, który wycofa się z rozgrywek zostanie ukarany karą finansową w wysokości 1000
PLN.
13. Sędziowie na turnieje eliminacyjne, półfinałowe oraz turniej finałowy zostaną wyznaczeni przez
Kolegium Sędziów PZPN.
§7
1. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki klubowe Mistrzostwa Polski Juniorek
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 obywatele państw Unii Europejskiej, mieszkający
na terenie Polski i posiadający licencję właściwego PZS.
§8
W sprawach spornych nie objętych regulaminem decyzje podejmować będzie Komisja ds. Piłkarstwa
Kobiecego PZPN.
§9
Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego Polskiego Związku
Piłki Nożnej w dniu 12 czerwca 2015 roku.

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

LISTA ZGŁOSZENIA ZAWODNICZE DO ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO POLSKI
JUNIOREK
W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016
KLUB ZGŁASZAJĄCY .......................................................................................................
Nazwisko Imię

L.p.

Data urodz.

Nr karty
zgłoszenia

Data potw. do
klubu przez ZPN

Uwagi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Data

Pieczęć klubu

Nazwisko Imię, nr telefonu osoby do kontaktu.

Podpis osoby zgłaszającej

Potwierdzenie ZPN

Potwierdzenie PZPN

