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SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZGRYWEK DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH 
 SPADKI I AWANSE 

 
§ 1 

Lubuski ZPN w Zielonej Górze oraz GOZPN w Gorzowie Wlkp. ustalają organizację rozgrywek 
młodzieżowych w podległych  Podokręgach w zależności od ilości zgłoszonych drużyn do 
rozgrywek. Zasady awansu i spadku do lig prowadzonych przez Lubuski ZPN i GOZPN winny 
być ustalone zgodnie z Uchwałą Nr VIII/197 z dnia 10 lipca 2013r Zarządu PZPN w sprawie 
przyjęcia projektu unifikacji organizacji szkolenia i systemu współzawodnictwa dzieci i 
młodzieży piłkarskiej w Polsce przed rozpoczęciem rozgrywek.  
W rozgrywkach drużyn młodzieżowych mogą brać udział kluby działające na podstawie: 

 Ustawa o sporcie z dnia 25.06.2010. kluby sportowe posiadające osobowość prawną, 
będące członkami PZPN. Kluby sportowe mogą posiadać formę stowarzyszenia 
kultury fizycznej, uczniowskiego klubu sportowego lub spółki akcyjnej. 

 inne osoby prawne których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje 
prowadzenie    działalności w sporcie piłka nożna. 

 
§ 2 

1. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza 
rozgrywek w oparciu o:  

 Przepisy gry w piłkę nożną;  

 Uchwałę nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożna (z późniejszymi 
zmianami);  

 Uchwałę nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach 
piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (z późniejszymi 
zmianami);  

 Uchwałę nr III/21 z dnia 26 lipca 2002 roku zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej - Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a 
zawodnikiem o statusie amatora (z późniejszymi zmianami);  

 Uchwałę nr V/37 z dnia 29 września 2000 Zarządu PZPN o członkostwie (z 
późniejszymi zmianami) 

 Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r. 

 Uchwałę Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13 luty 1995 roku - 

wytyczne PZPN w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla poprawy 

bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich;  

 Regulamin Dyscyplinarny PZPN;  

 Uchwałę nr II/27 z dnia 19 lutego 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych 
na sezon 2013/2014 i następne.  

 Uchwałę nr VI/116 z dnia 24.06.2014r Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 
niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, młodzieżowych oraz 
dziecięcych;  

 Regulamin Centralnej Ligi Juniorów Starszych Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
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 Regulamin Makroregionalnej Ligi Juniorów Młodszych Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, 

 „Unifikacji systemu współzawodnictwa i organizacji szkolenia dzieci i 

młodzieży piłkarskiej w Polsce” / Uchwała VIII/197 z dnia 10 lipca 2013 

Zarządu PZPN 

2. Przyjmuje się za zasadny system rozgrywek drużyn młodzieżowych opracowany na 
podstawie „Unifikacji organizacji szkolenia i systemu współzawodnictwa dzieci i 
młodzieży piłkarskiej w Polsce” wprowadzający wydzielone rozgrywki na szczeblu 
Lubuskiego ZPN w kategoriach: 

 Juniora (A1-A2), 

 Juniora Młodszego (B1-B2), 

 Trampkarza (C1-C2), 

 Młodzika (D1-D2). 
3. Organem prowadzącym rozgrywki są: 

 dla wszystkich 1-szych (pierwszych) lig - Wydział Gier Lubuskiego ZPN, 

 dla wszystkich 2-gich (drugich) lig – terytorialnie  WG w Zielonej Górze i WG 
GOZPN, 

 dla wszystkich 3-cich (trzecich) lig – terytorialnie  Podokręgi Lubuskiego ZPN, 
 

§ 3 
ROZGRYWKI JUNIOR STARSZY - (A1 -A2) 

 
W sezonie 2015/2016 występować mogą tylko zawodnicy urodzeni w latach 1997 - 1999 r.  
ZASADY I CEL ROZGRYWEK: 

1) Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut z przerwą 15 minut.  

2) Drużyny występują w składach 11 osobowych. W czasie trwania spotkania każda 
drużyna może  wymienić  7 zawodników bez prawa ich powrotu do gry.  

3) Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, jedno jako 
gospodarz, jedno jako gość;  

4) Stosuje się kary w g. obowiązujących przepisów (żółte i czerwone kartki).  

5) Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu (wkręty lub lanki).  

6) Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze.  

7) Zawodnicy rozgrywają mecze na boiskach pełnowymiarowych.  

8) Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.  

9) Rozgrywki prowadzone będą systemem cztero- rundowym, jesień (mecz i rewanż)-
wiosna (mecz i rewanż). 
 

AWANSE i SPADKI 
 

1 Liga Wojewódzka Juniorów Starszych (A1-A2) 
 
RUNDA WIOSENNA - GRUPA MISTRZOWSKA 

 

 Jedna grupa  8 drużyn (po 4 najlepsze drużyny po rundzie jesiennej z poszczególnej grupy 2 
ligi - Okręgowej). 
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W rundzie wiosennej zgodnie z opracowanym terminarzem drużyny rozegrają między sobą 
mecz i rewanż.  Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w rozgrywkach rundy wiosennej 
uzyska awans do baraży o udział w rozgrywkach CLJ. 

W sytuacji, kiedy klub uprawniony do udziału w meczach barażowych o awans do rozgrywek 
CLJ zrezygnuje z udziału, w jego miejsce wystąpi klub zajmujący kolejne miejsce w tabeli 
Wojewódzkiej Ligi Juniorów Starszy. 

W sezonie 2015/2016 w rozgrywkach CLJ będą uczestniczyć drużyny, które zajmą miejsce od 
1-12 po sezonie 2014/2015 oraz 4 drużyny z lig wojewódzkich po wygranych barażach. 
Drużyny z miejsc 13-16 spadają do terytorialnej ligi Wojewódzkiej.  W przypadku gdy drużyny 
Juniora Starszego z Lubuskiego ZPN uczestniczące w Centralnej Lidze Juniorów Starszych w 
sezonie 2014/2015 i następnych, prowadzonej przez PZPN otrzymają status drużyn 
spadkowych (miejsca 13-16), to nie będą one mogły uczestniczyć w rozgrywkach CLJ w 
sezonie 2015/2016 i następnych, mogą one jednak występować w Lubuskiej Lidze Juniorów 
Starszych. 

 

2 liga Okręgowa Juniorów (A1-A2) 
 

RUNDA JESIENNA - dwie grupy (2 liga - Okręgowa) po 8 drużyn w grupie  

 Grupa Nr 1 (Okręg Południe) – 8 drużyn (kluby III i IV ligi) 

 Grupa Nr 2 (Okręg Północ) - 8 drużyn (kluby III i IV ligi). 

W rundzie jesiennej zgodnie z opracowanym terminarzem drużyny rozegrają między sobą 
mecz i rewanż. Po rozegraniu wszystkich meczów po (4) cztery najlepsze drużyny z każdej 
grupy (z miejsc 1-4) uzyskują awansują do 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych (Grupa 
Mistrzowska).  

 
RUNDA WIOSENNA – 2 liga Okręgowa 

 dwie grupy po 8 drużyn w grupie (ogółem 16 drużyn), 

 Grupa Nr 1 (Okręg Południe) – 8 drużyn 

4 drużyny z miejsc 5-8 po rundzie jesiennej z 2 ligi Okręgowej oraz 4 
najlepsze drużyny po rundzie jesiennej z wszystkich grup 3 ligi Okręgu 
Południe. 

 Grupa Nr 2 (Okręg Północ) - 8 drużyn 

4 drużyny z miejsc 5-8 po rundzie jesiennej z 2 ligi Okręgowej oraz 4 
najlepsze drużyny po rundzie jesiennej z wszystkich grup 3 ligi Okręgu 
Północ. 

Po rozegraniu wszystkich meczów drużyny, które zajmą 1 miejsce w swojej grupie uzyskają 
awans dla swoich klubów w przyszłym sezonie do Wojewódzkiej 1 Ligi Juniorów Starszych.  

 

3 liga (Okręgowa – Terytorialna)  Juniorów (A1-A2) 
 

RUNDA JESIENNA 

Ilość grup uzależniona jest od ilości zgłoszeń. Grupa winna liczyć niemniej niż (6-8) drużyn. W 
rundzie jesiennej i wiosennej drużyny zgodnie z opracowanym terminarzem rozegrają 
między sobą mecz i rewanż. Grupa w przypadku mniejszej ilości drużyn może zasięgiem 
obejmować dwa Podokręgi. O liczbie drużyn w poszczególnej grupie i systemie rozgrywek 
decyduje WG Lubuskiego ZPN lub GOZPN nadzorujący rozgrywki. Po rundzie jesiennej 4 
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najlepsze drużyny z najlepszym bilansem punktowym i bramkowym z wszystkich grup 
uzyskują awans do 2 ligi Okręgowej.  
 

RUNDA WIOSENNA 

Skład poszczególnej grupy uzależniony będzie od ilości drużyn. Grupa winna liczyć niemniej 
niż (6-8) drużyn. Z powyższych drużyn utworzone będą nowe grupy rozgrywkowe z 
zachowaniem przynależności terytorialnej. W przypadku mniejszej ilości drużyn w danej 
grupie i danym Podokręgu, może ona zasięgiem obejmować dwa sąsiedne Podokręgi. 

 
§ 4 

ROZGRYWKI JUNIOR MŁODSZY (B1- B2) 
 
W sezonie 2015/16 występować mogą tylko zawodnicy urodzeni w latach 1999 do 2001r. 
 

ZASADY I CEL ROZGRYWEK: 

1) Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 minut z przerwą 15 minut.  

2) Drużyny występują w składach 11 osobowych. W czasie trwania spotkania każda 
drużyna może  wymienić  7 zawodników bez prawa ich powrotu do gry.  

3) Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, jedno jako 
gospodarz, jedno jako gość;  

4) Stosuje się kary w g. obowiązujących przepisów (żółte i czerwone kartki).  

5) Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu (wkręty lub lanki).  

6) Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze.  

7) Zawodnicy rozgrywają mecze na boiskach pełnowymiarowych.  

8) Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.  

9) Rozgrywki prowadzone będą systemem cztero- rundowym, jesień (mecz i rewanż)-
wiosna (mecz i rewanż). 

 
AWANSE i SPADKI 

 
1 liga Wojewódzka Juniorów (B1-B2) 

 
RUNDA JESIENNA 

 Jedna grupa 8 drużyn 

Występuje 8 drużyn (4) z Okręgu Północ i (4) z Okręgu Południe. W rundzie jesiennej zgodnie 
z  terminarzem rozgrywają pomiędzy sobą mecz i rewanż. Po rundzie jesiennej 2 zespoły z 
miejsc 1-2 uzyskują awans do Makroregionalnej Ligi Juniorów Młodszych.  
 

RUNDA WIOSENNA 

 Jedna grupa  8 drużyn 

Występują drużyny, które w rundzie jesiennej zajęły miejsca od 3-8 oraz 2 zespoły 
awansujące z 2 ligi (Okręgowej) po jednej drużynie z danego Okręgu. W rundzie wiosennej 
rozgrywają pomiędzy sobą mecz i rewanż po wyzerowaniu tabeli. 

Dwa zespoły, które awansowały do Ligi Makroregionalnej oraz zespoły z miejsc 1-6 na koniec 
rundy wiosennej utrzymują 1 ligę dla swoich klubów. Zespoły z miejsc 7-8 spadają do 2 ligi. 
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2 liga Okręgowa Juniorów (B1-B2) 
 

RUNDA JESIENNA 

 dwie grupy po 8 drużyn w grupie (ogółem 16 drużyn), 

 Grupa Nr 1 (Okręg Południe) – 8 drużyn  

 Grupa Nr 2 (Okręg Północ) - 8 drużyn. 

W rundzie jesiennej zgodnie z opracowanym terminarzem drużyny rozegrają między sobą 
mecz i rewanż (po 14 spotkań). Po rundzie jesiennej mistrz danej grupy uzyskuje awans do 1 
ligi Wojewódzkiej. Drużyny z miejsc 7-8 z poszczególnej grupy – spadek do terytorialnej 3 ligi. 
 

RUNDA WIOSENNA  

dwie grupy po 8 drużyn w grupie (ogółem 16 drużyn), 

 Grupa Nr 1 (Okręg Południe) – 8 drużyn 

 Grupa Nr 2 (Okręg Północ) - 8 drużyn 

Występują drużyny, które w rundzie jesiennej zajęły miejsca 2-6  oraz 3 drużyny awansujące 
z 3-ciej ligi – drużyny z najlepszym bilansem punktowym i bramkowym z wszystkich grup 
danego Okręgu. W rundzie wiosennej drużyny rozgrywają mecz i rewanż po wyzerowaniu 
tabeli. Zespoły z miejsc 1-6 utrzymują 2 ligę dla swoich klubów a zespoły z miejsc 7-8 spadek 
do 3 ligi. 

 

3 liga Terenowa  Juniorów (B1-B2) 
 

RUNDA JESIENNA 

Ilość grup w zależności od ilości zgłoszeń. 

Grupa minimum  6 do 8  zespołów. Grupa w przypadku mniejszej ilości drużyn może zasięgiem 
obejmować dwa Podokręgi. O liczbie drużyn w poszczególnej grupie i systemie rozgrywek 
decydują WG Lubuskiego ZPN i GOZPN. 
W rundzie jesiennej zgodnie z opracowanym terminarzem drużyny rozegrają między sobą 
mecz i rewanż. Po rozegraniu wszystkich meczów (3) trzy najlepsze drużyny z najlepszym 
bilansem punktowym i bramkowym danego Okręgu uzyskują awans na wiosnę do Okręgowej 
Ligi Juniorów Młodszych (2 liga).  
 

RUNDA WIOSENNA 

Ilość grup w zależności od ilości zgłoszeń. 

Grupa minimum  od 6 do 8  zespołów. Grupa w przypadku mniejszej ilości drużyn może 
zasięgiem obejmować dwa Podokręgi. O liczbie drużyn w poszczególnej grupie i systemie 
rozgrywek decydują WG Lubuskiego ZPN i GOZPN. 
W rundzie wiosennej zgodnie z opracowanym terminarzem drużyny rozegrają między sobą 
mecz i rewanż po wyzerowaniu tabeli.  

Po rozegraniu wszystkich meczów drużyna, która zajmie 1-wsze miejsce w grupie na koniec 
rundy wiosennej uzyskuje awans do 2 ligi dla swojego klubu na następny sezon.  

 

 

 

 

 



Załącznik do Regulaminu Rozgrywek na sezon 2015/2016 - rozgrywki młodzieżowe – (Załącznik Nr 1) 

 

 

6 

§ 5 

ROZGRYWKI TRAMPKARZY – (C1- C2) 
 
W sezonie 2015/16 występować mogą tylko zawodnicy urodzeni w latach 2001 do 2003. 
  
W sezonie 2015/2016 system rozgrywek w klasie trampkarzy uzależniony jest od ilości 
zgłoszonych drużyn do rozgrywek. Rozgrywany będzie według  terminarza opracowanego 
przez organ prowadzący rozgrywki. Każda z grup liczyć będzie od 6 do 8 drużyn przy czym 
zalecane jest aby grupa liczyła  8 drużyn. Grupa w przypadku mniejszej ilości drużyn może 
zasięgiem obejmować dwa Podokręgi. O liczbie drużyn w poszczególnej grupie i systemie 
rozgrywek decydują WG Lubuskiego ZPN i GOZPN. 
W rozgrywkach trampkarzy obowiązuje zasada, że miejsce w rozgrywkach przypisane jest do 
drużyny/rocznika, a nie klubu. 

 

ZASADY I CEL ROZGRYWEK: 

 Rozgrywki prowadzone będą systemem cztero -rundowym, jesień i wiosna (mecz i 
rewanż)  

 Czas gry 2 x 35 minut z przerwą do 15 minut.  

 Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.  

 Drużyny występują w składach 11 osobowych. W czasie trwania spotkania każda 
drużyna może wymienić 7 zawodników bez prawa ich powroty do gry.  

 Zawodnicy rozgrywają mecze na boiskach pełnowymiarowych.  

 Stosuje się kary wg. obowiązujących przepisów (żółte i czerwone kartki).  

 Zawodnicy występują w obuwiu (wkręty lub lanki). 

 Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze.  

 
AWANSE i SPADKI 

 

1 liga Wojewódzka Trampkarzy (C1-C2) 
 

RUNDA WIOSENNA - GRUPA MISTRZOWSKA 

 Jedna grupa – 8 drużyn 

Występuje 8 drużyn po 4 najlepsze drużyny z poszczególnego Okręgu, które uzyskały awans z 
2- Ligi Okręgowej po rundzie jesiennej. W rundzie wiosennej rozegrają ze sobą mecz i 
rewanż. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce uzyska tytuł mistrza Wojewódzkiej Ligi 
Trampkarzy. 

 

2 liga Okręgowa Trampkarzy (C1-C2) 
 

RUNDA JESIENNA 

 dwie grupy po 8 drużyn w grupie (ogółem 16 drużyn), 

 Okręg Południe – 8 drużyn, 

 Okręg Północ - 8 drużyn, 

W rundzie jesiennej zgodnie z opracowanym terminarzem drużyny rozegrają między sobą 
mecz i rewanż (po 14 spotkań). Po rundzie jesiennej po 4-ry najlepsze drużyny z miejsc 1-4  z 
poszczególnej grupy uzyskują awans do 1 ligi Wojewódzkiej Trampkarzy. 
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RUNDA WIOSENNA  

 dwie grupy po 8 drużyn w grupie (ogółem 16 drużyn), 

 

 Grupa Nr 1 (Okręg Południe) – 8 drużyn. 

4 drużyny z miejsc 5-8 po rundzie jesiennej oraz 4 najlepsze drużyny z wszystkich grup 
3 ligi z najlepszym bilansem punktowym i bramkowym. 

 Grupa Nr 2 (Okręg Północ) - 8 drużyn 

4 drużyny z miejsc 5-8 po rundzie jesiennej oraz 4 najlepsze drużyny z wszystkich 
grup 3 ligi z najlepszym bilansem punktowym i bramkowym. 

 

3 liga Terenowa Trampkarzy (C1-C2) 
 

RUNDA JESIENNA 

Ilość grup uzależniona od ilości zgłoszeń. Grupa winna liczyć od 6-8 drużyn. W rundzie 
jesiennej zgodnie z opracowanym terminarzem drużyny rozegrają między sobą mecz i 
rewanż. Po rozegraniu wszystkich meczów (4) cztery najlepsze drużyny z najlepszym 
bilansem punktowym i bramkowym z wszystkich grupy 3 Ligi danego Okręgu awansują do 
terytorialnej Okręgowej (2 ligi) Trampkarzy.  
 

RUNDA WIOSENNA 

W rundzie wiosennej zgodnie z opracowanym terminarzem drużyny rozegrają między sobą 
mecz i rewanż po wyzerowaniu tabeli. 

 

§ 6 

ROZGRYWKI MŁODZIK – (D1- D2) 
 

W rozgrywkach kategorii Młodzik w sezonie 2015/2016 występują zawodnicy urodzeni w 
latach 2003 do 2005r.  
 
W sezonie 2015/2016 system rozgrywek w klasie Młodzik (D1) uzależniony będzie od ilości 
zgłoszonych drużyn do rozgrywek i rozgrywany będzie wg. terminarza opracowanego przez 
organ prowadzący rozgrywki. Ilość grup w zależność od ilości zgłoszeń. Grupa składać się 
będzie niemniej jak 6 zespołów. Grupa w przypadku mniejszej ilości drużyn może zasięgiem 
obejmować dwa Podokręgi. O liczbie drużyn w poszczególnej grupie i systemie rozgrywek 
decydują WG Lubuskiego ZPN i GOZPN. 
W rozgrywkach młodzików obowiązuje zasada, że miejsce w rozgrywkach przypisane jest 
do drużyny/rocznika, a nie klubu. 

 

ZASADY I CEL ROZGRYWEK: 

 Rozgrywki prowadzone będą systemem cztero - rundowym, jesień (mecz i rewanż)-
wiosna (mecz i rewanż). 

 Czas trwania spotkania wynosi 2 x 30 minut z 10 minutowa przerwą.  

 Drużyny występują w składach 9 osobowych (8 zawodników w polu + bramkarz). W 
czasie spotkania obowiązuje dowolna ilość zmian, dokonana podczas przerw w grze. 
Dopuszczalne są zmiany powrotne.  

 Wymiary bramki 2m x 5m ustawione na środku linii pola karnego pełnowymiarowego 
boiska.  
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 Pole karne wyznaczone prostokątem do wysokości 9 metrów od linii końcowej. Rzut 
karny z odległości 9 metrów.  

 Wymiary boiska: długość od pola karnego do pola karnego pełnowymiarowego boiska 
(długość ok. 73 m), szerokość od 64-68 m, (przykładowe wymiary boiska stanowi 
załącznik Nr 16 do Regulaminu). 

 Rzut rożny - krótki, 

 Przepis o spalonym – obowiązuje, 

 Mogą grać dziewczęta. 

 Kary minutowe 3, 5 i 10 minut oraz wykluczenia do końca meczu (czerwona kartka).  

 Zawodnicy występują w obuwiu o spodach miękkich (lanki).  

 Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze.  

 Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.  

 Rozgrywki prowadzone są przez Wydział Gier Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze i 
OZPN w Gorzowie Wlkp.  
 

2 liga - Okręgowa Liga Młodzików (D1-D2) 
  

RUNDA JESIENNA 

Rozgrywki w rundzie jesiennej prowadzone są: 

 Okręg Południe –  4 grupy po 6 drużyn (24 drużyny) 

 Okręg Północ – 4 grupy po 6 drużyn (24 drużyny) 

W rundzie jesiennej zgodnie z opracowanym terminarzem drużyny rozegrają między sobą 
mecz i rewanż (10 kolejek). Po rozegraniu wszystkich meczów po (2) dwie najlepsze drużyny 
z każdej grupy w danym Okręgu awansują na wiosnę do  Mistrzowskiej Ligi Młodzików 
danego Okręgu (po 8 drużyn).  
 

RUNDA WIOSENNA 

 dwie grupy po 8 drużyn w grupie (ogółem 16 drużyn), 

 Okręg Południe – 8 drużyn, 

 Okręg Północ - 8 drużyn, 

Występują drużyny, które w rundzie jesiennej zajęły w swoich grupach 1 i 2 miejsce. Zgodnie 
z opracowanym terminarzem drużyny rozegrają ze sobą mecz i rewanż (14 kolejek). Drużyna, 
która zajmie pierwsze miejsce w danej grupie zdobywa tytuł mistrza Okręgu.  

Mistrzowie Okręgów rozgrywają miedzy sobą mecz i rewanż o mistrzostwo Wojewódzkiej 
Ligi Młodzików. Termin rozegrania tych spotkań zostanie podanym osobnym komunikatem 
Wydziału Szkolenia. 

 
3 liga - Terenowa Liga Młodzików (D1-D2) 
 

RUNDA JESIENNA 

Ilość grup uzależniona od ilości zgłoszeń. Grupa liczyć 6 drużyn. W rundzie jesiennej zgodnie z 
opracowanym terminarzem drużyny rozegrają między sobą mecz i rewanż. Po rundzie 
jesiennej 8 najlepszych drużyn z wszystkich grup 3 ligi uzyskają awans do 2 ligi Okregowej. 
 
 RUNDA WIOSENNA 

Okręg Południe 
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Ilość grup uzależniona od ilości drużyn. Grupa liczy 6 drużyn. Występują drużyny z miejsc 3-6  
z Okręgowej Ligi Młodzika oraz drużyny występujące w rundzie jesiennej w Lidze Terenowej. 
W rundzie wiosennej utworzone będą nowe grupy. Grupa w przypadku mniejszej ilości 
drużyn może zasięgiem obejmować dwa Podokręgi. O liczbie drużyn w poszczególnej grupie i 
systemie rozgrywek decyduje WG Lubuskiego ZPN. Rozmieszczenie drużyn w grupie z 
uwzględnieniem przynależności terytorialnej. W rundzie wiosennej zgodnie z opracowanym 
terminarzem drużyny rozegrają między sobą mecz i rewanż po wyzerowaniu tabeli.  
 

Okręg Północ 

Ilość grup uzależniona od ilości drużyn. Grupa liczy 6 drużyn. Występują drużyny z miejsc 3-6  
z Okręgowej Ligi Młodzika oraz drużyny występujące w rundzie jesiennej w Lidze Terenowej. 
W rundzie wiosennej utworzone będą nowe grupy. Grupa w przypadku mniejszej ilości 
drużyn może zasięgiem obejmować dwa Podokręgi. O liczbie drużyn w poszczególnej grupie i 
systemie rozgrywek decyduje WG GOZPN. Rozmieszczenie drużyn w grupie z 
uwzględnieniem przynależności terytorialnej. W rundzie wiosennej zgodnie z opracowanym 
terminarzem drużyny rozegrają między sobą mecz i rewanż po wyzerowaniu tabeli.  

 

Klub, który do rozgrywek zgłosił więcej jak jeden zespół w przypadku zakwalifikowania się 
do grupy mistrzowskiej na szczeblu Okręgu, wystawia tylko jeden zespół. Do tego zespołu 
może zgłosić najlepszych zawodników swojego klubu w danej kategorii wiekowej. Listę z 
uprawnionymi zawodnikami należy przesłać do Wydziału Gier prowadzącego rozgrywki.  
 

§ 7 

ROZGRYWKI ORLIK (E1- E2) 
 
W rozgrywkach kategorii ORLIK w sezonie 2015/2016 występują zawodnicy urodzeni w 
latach 2005 do 2007r 
W sezonie 2015/2016 system rozgrywek w klasie ORLIK E-1, E-2 uzależniony będzie od ilości 
drużyn zgłoszonych do rozgrywek i rozgrywany będzie turniejowo wg terminarza 
opracowanego przez organ prowadzący rozgrywki. Zaleca się aby grupa liczyła – 4 zespoły. 

SYSTEM ROZGRYWEK - TURNIEJOWY 

 Rozgrywki prowadzone są na boiskach typu ORLIK lub na połówkach boisk 
pełnowymiarowych (długość 50-56m, szerokość 26-35m, pole karne – 15 x 9m). 
(Przykładowe boiska dla kategorii „ORLIK” stanowi załącznik Nr 16). 

 Czas trwania zawodów uzależniony jest od ilości drużyn uczestniczących w turnieju i 
tak:  

a) przy 3 zespołach 2 x 15 minut; 
b) przy 4 zespołach 2 x 12 minut;  
c) przy 5 zespołach 2 x 10 minut;  
d) przy 6 zespołach 2 x 8 minut.  

 Drużyny występują w składach 7 osobowych (6 zawodników w polu + bramkarz). W 
czasie spotkania obowiązuje dowolna ilość zmian, dokonywana podczas przerw w 
grze, dopuszczalne są zmiany powrotne.  

 Bramki 2m x 5 m.  

 Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.  

 Gra bez przepisu o spalonym.  

 Rzut karny: wykonywany z odległości 9 metrów.  
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 Rzut wolny: bramkę bezpośrednio można zdobyć tylko z połowy przeciwnika, 
odległość muru 5m,  

 Auty: zawodnik samodzielnie wprowadza piłkę – nie można wcześniej wykonać 
podania. Odległość przeciwnika 3m. 

 Rzut od bramki: bramkarz wprowadza piłkę nogą tylko do połowy, 

 System kar 2 i 3 minuty oraz wykluczenie do końca meczu.  

 Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu miękkim (np. lanki, halówki, 
tenisówki).  

 Wskazane posiadanie ochraniaczy.  

 Mogą grać dziewczęta, 

 Trener /pełnoletni opiekun/ zespołu jest zobowiązany do przekazania przed 
rozpoczęciem turnieju sędziemu wypełnionego protokołu ze składem drużyny / 
jeden egzemplarz na cały turniej – (stanowi załącznik Nr 15 do Regulaminu).  Sędzia 
nie ma prawa dopuścić do turnieju drużyny, która nie dostarczy na czas druku ze 
składem drużyny, dokumentów tożsamości i ważnych badań lekarskich 
zawodników.  

 Gospodarz turnieju jest zobowiązany zabezpieczyć w czasie trwania turnieju 
przedstawiciela służby zdrowia/ lekarz, pielęgniarz lub co najmniej osoba 
przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy i posiadającej odpowiedni 
dokument/.  

 Sporządzone z turnieju sprawozdanie (zał. Nr 15) winno być dostarczone do organu 
prowadzącego rozgrywki w terminie 48 godzin po zakończeniu turnieju. Za 
terminowe dostarczenie sprawozdania do WG odpowiedzialny jest sędzia a w 
przypadku braku sędziego, organizator turnieju. 

 
RUNDA JESIENNA  

 Ilość grup uzależniona będzie od ilości zgłoszeń przy podziale na grypy (4 zespoły w 
grupie) z uwzględnieniem terytorialności. Po rundzie jesiennej mistrzowie 
poszczególnych grup utworzą wiosną  grupy  mistrzowskie po 4 drużyny, 

 
RUNDA WIOSENNA 
 
Jedna grupa Mistrzowska – od 4-6 zespołów  

  Rozegrany będzie  jeden turniej, który wyłoni najlepszą drużynę  Okręgu w kategorii 
„ORLIK”. Do rozgrywek szczebla wojewódzkiego awansują dwie drużyny, które na 
szczeblu Okręgu zajęły 1 i 2 miejsce.  

Klub, który do rozgrywek zgłosił więcej jak jeden zespół w przypadku zakwalifikowania się do 
dalszej fazy rozgrywek na szczeblu Okręgu bądź województwa może wystawić tylko jeden 
zespół z najlepszych zawodników swojego klubu w danej kategorii wiekowej. Listę z 
uprawnionymi zawodnikami należy przesłać do Wydziału Gier prowadzącego rozgrywki.  
Mistrz i wicemistrz z poszczególnego Okręgu rozegrają turniej o mistrza Województwa w 
kategorii ORLIKA. Data i miejsce rozegrania turnieju podana będzie oddzielnym 
Komunikatem WG po uzgodnieniu z Wydziałem Szkolenia Lubuskiego ZPN. 
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§ 8 

ROZGRYWKI ŻAK  (F1- F2) 
 

W kategorii ŻAK w sezonie 2015/2016 występują zawodnicy urodzeni w latach 2007 do 
2009 -  warunkiem jest ukończenie 7 roku życia.  

W sezonie 2015/2016 system rozgrywek w kategorii ŻAK F-1, F-2 uzależniony będzie od ilości 
drużyn zgłoszonych do rozgrywek i rozgrywany wg. Terminarza (turniejów) opracowanego 
przez organ prowadzący rozgrywki przy podziale na zespoły z uwzględnieniem 
terytorialności. 

SYSTEM ROZGRYWEK - TURNIEJOWY.  

 Rozgrywki prowadzone są na boiskach typu ORLIK lub na połówkach boisk 
pełnowymiarowych o długości 50-56m, szerokość 26-30m. Przykładowe wymiary 
boisk dla kategorii „Żak” (stanowi załącznik Nr 16). 

 Pole karne – linie wyznacza się w odległości 6 metrów od linii bramkowej i po 3 m na 
zewnątrz, prostokąt o wymiarach 11x6m. 

 Czas trwania zawodów w czasie turnieju uzależniony jest od ilości drużyn 
uczestniczących w turnieju i tak:  

 przy 3 drużynach 2 x 15 minut, 

 przy 4 drużynach 2 x 10 minut;  

 przy 5 drużynach 2 x 8 minut;  

 przy 6 drużynach 2 x 6 minut.  
Drużyny występują w składach 7 osobowych (6 zawodników w polu + bramkarz). W czasie 
spotkania obowiązuje dowolna ilość zmian, dokonywana podczas przerw w grze, 
dopuszczalne są zmiany powrotne,  

 Mogą grać dziewczęta, 

 Gra bez przepisu o spalonym.  

 Bramki o wymiarach 2x5m.  

 Piłka nr. 4,  

 Rzut karny wykonywany z odległości 7 metrów.  

 Rzut wolny – pośredni i bezpośredni – zgodnie z przepisami PZPN. Mur w odległości 5 
metrów od przeciwnika. 

 Rzut autowy – zawodnik samodzielnie wprowadza piłkę nogą – nie może wcześniej 
wykonać podania. Odległość przeciwnika 3 metry. 

 System kar 1, 2 i 3 minuty.  

 Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu miękkim dowolnym Lanki, halówki 
tenisówki.  

 Wskazane posiadanie ochraniaczy.  

 Trener /pełnoletni opiekun/ zespołu jest zobowiązany do przekazania sędziemu 
przed rozpoczęciem turnieju wypełnionego protokołu ze składem drużyny / jeden 
egzemplarz na cały turniej/ (stanowi załącznik Nr 15). Sędzia nie ma prawa 
dopuścić do turnieju drużyny, która nie dostarczy na czas druku ze składem drużyny, 
dokumentów tożsamości i ważnych badań lekarskich zawodników.  

 Gospodarz turnieju jest zobowiązany zabezpieczyć w czasie trwania turnieju 
przedstawiciela służby zdrowia/ lekarz, pielęgniarz lub co najmniej osoba 
przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy i posiadającej odpowiedni 
dokument/.  
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 Sporządzone z turnieju sprawozdanie (zał. Nr 15) winno być dostarczone do organu 
prowadzącego rozgrywki w terminie 48 godzin po zakończeniu turnieju. Za 
terminowe dostarczenie sprawozdania do WG odpowiedzialny jest sędzia a w 
przypadku braku sędziego, organizator turnieju. 

 
RUNDA JESIENNA  

 Ilość grup uzależniona będzie od ilości zgłoszeń przy podziale na grypy (4 zespoły w 
grupie) z uwzględnieniem terytorialności. Po rundzie jesiennej mistrzowie 
poszczególnych grup utworzą wiosną  grupy  mistrzowskie po 4 drużyny, 

 
RUNDA WIOSENNA 
 
Jedna grupa MISTRZOWSKA – od 4-6 zespołów  

  Rozegrany będzie  jeden turniej, który wyłoni najlepszą drużynę  Okręgu w kategorii 
„ORLIK”. Do rozgrywek szczebla wojewódzkiego awansują dwie drużyny, które na 
szczeblu Okręgu zajęły 1 i 2 miejsce.  

Klub, który do rozgrywek zgłosił więcej jak jeden zespół w przypadku zakwalifikowania się do 
dalszej fazy rozgrywek na szczeblu Okręgu bądź województwa może wystawić tylko jeden 
zespół z najlepszych zawodników swojego klubu w danej kategorii wiekowej. Listę z 
uprawnionymi zawodnikami należy przesłać do Wydziału Gier prowadzącego rozgrywki.  
Mistrz i wicemistrz z poszczególnego Okręgu rozegrają turniej o mistrza Województwa w 
kategorii ORLIKA. Data i miejsce rozegrania turnieju podana będzie oddzielnym 
Komunikatem WG po uzgodnieniu z Wydziałem Szkolenia Lubuskiego ZPN. 
 
Zawodnicy w kategorii „Orlik” oraz „Żak” uczestniczą w zawodach na podstawie 
potwierdzonej listy zgłoszeń przez WG Lubuskiego ZPN lub GOZPN.  
 

Wydział Gier 
 
 


