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Uchwała nr VII/114 z dnia 7 lipca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Międzywojewódzkie Mistrzostwo Młodziczek
w piłce nożnej w sezonie 2017/2018
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Międzywojewódzkie Mistrzostwo Młodziczek w piłce nożnej
w sezonie 2017/2018 w następującym brzmieniu:
REGULAMIN ROZGRYWEK
O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWO MŁODZICZEK
W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2017/2018 (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 –
liga wojewódzka,
 wyłonienie najlepszej klubowej drużyny Młodziczek w Polsce w sezonie 2017/2018
(zawodniczki r. 2005-2007).

§2
1. Rozgrywki wojewódzkie prowadzą: Komisje ds. Rozgrywek/Komisje ds. Piłkarstwa Kobiecego
w danym ZPN. Półfinały oraz turniej finałowy prowadzone są przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN.
2. Rozgrywki o mistrzostwo Polski Młodziczek 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
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w zależności od ilości zgłoszonych drużyn:
a) eliminacje wojewódzkie na szczeblu ZPN:
- dowolny system rozgrywek (liga wojewódzka bądź minimum 4-6 turnieje - 2-3 jesienią
i 2 -3wiosną)
- regulamin ustalony przez dany ZPN (liczba zawodniczek, czas gry, wymiary boiska itd.)
- zakończenie rozgrywek do 31 marca 2018 r.
b) turniej strefowy, półfinałowy i finałowy (szczebel centralny) – kwiecień, maj i czerwiec 2018
r.
Rozgrywki na szczeblu centralnym rozgrywane są w jednolitej formule w każdym ZPN,
tj.:- mecze rozgrywane w składach 9-osobowych (1+8) na boiskach trawiastych lub ze sztuczną
nawierzchnią. Pole gry musi mieć kształt prostokąta .Wyznaczone na boisku ligowym przyjmuje
rozmiary pomiędzy polami karnymi: - długość: 65-73 m, - szerokość: 55-68 m. Pole karne
- oznacza się w odległości 9 metrów od linii bramkowej o długości 23 m /po 9 m w bok od każdego
słupka bramki. Bramki 5x2.

§4
1. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział wyłącznie zawodniczki potwierdzone
w systemie Extranet przez właściwy Związek Piłki Nożnej.
2. Zgłoszenia drużyn do rozgrywek wraz z listą zawodniczek (stanowiącą załącznik do regulaminu)
potwierdzonych przez macierzysty ZPN należy przesłać do PZPN. Każdy klub jest
w pełni odpowiedzialny za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na liście.
Lista musi być opatrzona pieczęcią oraz podpisana przez upoważnionych przedstawicieli
macierzystego Związku.
3. Przed każdym etapem rozgrywek istnieje możliwość dopisania zawodniczek uprawnionych do
gry w danym klubie. W tym celu należy przesłać do PZPN listę uzupełniającą.
4. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów: ważną legitymację szkolną
ze zdjęciem, dowód osobisty lub paszport.
5. Zobowiązuje się kluby do ścisłego przestrzegania postanowień PZPN w przedmiocie badań
lekarskich. Zawodniczka nie posiadająca aktualnego badania lekarskiego nie może uczestniczyć
w zawodach.
6. Obowiązują indywidualne karty zdrowia z aktualnymi (z 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).
§5
Rozgrywki zostaną przeprowadzone w czterech etapach:
- rozgrywki eliminacyjne na szczeblu wojewódzkim (zostaną rozegrane do 31 marca 2018). W
rozgrywkach wezmą udział drużyny, które zgłoszą się do macierzystego Związku Piłki Nożnej w
terminie do 31 sierpnia 2017 roku,
- turniej strefowy
- turnieje półfinałowe
- turniej finałowy
§6
Sposób prowadzenia rozgrywek na poszczególnych etapach:
1. eliminacje wojewódzkie:
System gier eliminacyjnych do wyłonienia najlepszych 2 drużyn w województwie ustala dany ZPN
(liga wojewódzka bądź turnieje) w zależności od liczby drużyn. Wymogiem obligatoryjnym jest
przeprowadzenie co najmniej 4 turniejów.

2.

rozgrywki szczebla centralnego
Rozgrywki strefowe (międzywojewódzkie):
W rozgrywkach strefowych biorą udział 32 drużyny (po 2 najlepsze z danej ligi wojewódzkiej)
Drużyny podzielone na 4 grupy półfinałowe po 8 zespołów, jak następuje:
Grupa I: Wielkopolski ZPN, Zachodniopomorski ZPN, Pomorski ZPN, Lubuski ZPN
Podgrupa A:
1 miejsce z Wielkopolskiego ZPN, 2 miejsce Zachodniopomorskiego ZPN, 1 miejsce
z Pomorskiego ZPN, 2 miejsce z Lubuskiego ZPN
Podgrupa B:
2 miejsce z Wielkopolskiego ZPN, 1 miejsce z Zachodniopomorskiego ZPN, 2 miejsce
z Pomorskiego ZPN, 1 miejsce z Lubuskiego ZPN
Grupa II: Mazowiecki ZPN, Warmińsko-Mazurski ZPN, Podlaski ZPN, Kujawsko-Pomorski ZPN

Podgrupa A:
1 miejsce z Mazowieckiego ZPN, 2 miejsce z Warmińsko-Mazurskiego ZPN, 1 miejsce
z Podlaskiego ZPN, 2 miejsce z Kujawsko-Pomorskiego
Podgrupa B:
2 miejsce z Mazowieckiego ZPN, 1 miejsce z Warmińsko-Mazurskiego ZPN, 2 miejsce
z Podlaskiego ZPN, 1 miejsce z Kujawsko-Pomorskiego ZPN.

Grupa III: Śląski ZPN, Łódzki ZPN, Dolnośląski ZPN, Opolski ZPN
Podgrupa A:
1 miejsce ze Śląskiego ZPN, 2 miejsce z Łódzkiego ZPN, 1 miejsce z Dolnośląskiego ZPN,
2 miejsce z Opolskiego ZPN
Podgrupa B:
2 miejsce ze Śląskiego ZPN, 1 miejsce z Łódzkiego ZPN, 2 miejsce z Dolnośląskiego ZPN,
1 miejsce z Opolskiego ZPN
Grupa IV: Małopolski ZPN, Lubelski ZPN, Podkarpacki ZPN, Świętokrzyski ZPN
Podgrupa A:
1 miejsce z Małopolskiego ZPN, 2 miejsce z Lubelskiego ZPN, 1 miejsce z Podkarpackiego ZPN,
2 miejsce ze Świętokrzyskiego ZPN.
Podgrupa B:
2 miejsce z Małopolskiego ZPN, 1 miejsce z Lubelskiego ZPN, 2 miejsce z Podkarpackiego
ZPN, 1 miejsce ze Świętokrzyskiego ZPN
Gospodarzami turniejów strefowych będą klubu reprezentujące dany ZPN oznaczone kolorem
czerwonym.
Zespoły z miejsc 1 i 2 z każdej z podgrup awansują do turnieju półfinałowego.
Zespoły z miejsc 3 zostaną sklasyfikowane we współzawodnictwie na miejscach 17-23
Drużyny z miejsc 4 zostaną sklasyfikowane we współzawodnictwie na miejscach 24-32.
PZPN dofinansuje udział 32 zespołów w etapie strefowym w kwocie po 1000 PLN netto. Wypłata
środków nastąpi po wystawieniu stosownego dokumentu obciążeniowego.

3.

Rozgrywki półfinałowe:
 wystąpi w nich 16 drużyn,
 przeprowadzone zostaną systemem turniejowym,
 drużyny zostaną podzielone na 4 grupy po 4 drużyny (w każdej grupie po
2 zespoły z dwóch podgrup rozgrywek strefowych) według następującego „klucza”:

Grupa 1
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy B,
Grupa 2
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy B,
Grupa 3
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy B,
Grupa 4
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy B.


A,
A,
A,
A,

gospodarzy turniejów ustali DRK PZPN (zgłoszenia do organizacji należy przesyłać do
PZPN). Zobowiązuje się do rozgrywania turnieju na 2 boiskach naturalnych bądź
sztucznych zweryfikowanych minimum do klasy Okręgowej.



turnieje odbywają się systemem „każdy z każdym”, według następującej kolejności
meczów: 1-4, 2-3, 4-3, 1-2, 2-4, 3-1 (bezpośrednio przed turniejem należy dokonać
losowania numerów drużyn). Po 2 i 4 meczu w turnieju należy zarządzić 20 minutową
przerwę,
 jeżeli w ROZGRYWKACH SĄ DRUŻYNY Z TEJ SAMEJ STREFY TO MAJĄ
NASTĘPUJĄCE NUMERY: 1 – 2 I 3 – 4.
Zespoły z miejsc 1 i 2 z każdej z grup awansują do turnieju finałowego.
Zespoły z miejsc 3 zostaną sklasyfikowane we współzawodnictwie na miejscach 9-12
Drużyny z miejsc 4 zostaną sklasyfikowane we współzawodnictwie na miejscach 13-16
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.
- PZPN dofinansuje udział 16 zespołów w półfinałach w kwocie po 1000 PLN netto. Wypłata
środków nastąpi po wystawieniu stosownego dokumentu obciążeniowego.
4. Turniej finałowy
- Z każdej grupy półfinałowej do turnieju finałowego awansują po 2 najlepsze drużyny
(8 drużyn).
- miejsce i termin rozegrania turnieju ustali Departament Rozgrywek Krajowych PZPN
- PZPN dofinansuje transport ośmiu najlepszych drużyn na turniej finałowy w kwocie po 1500 PLN
netto. Wypłata środków nastąpi po wystawieniu przez klub stosownego dokumentu
obciążeniowego. Dokument wystawiony przez firmę transportową nie będzie honorowany.
- Turniej Finałowy finansowany jest przez PZPN.
- System gier: Osiem uczestniczących zespołów podzielonych zostaje na dwie grupy jak następuje:

Grupa A:
A1.
A2.
A3.
A4.

pierwsza drużyna z grupy I
druga drużyna z grupy II
pierwsza drużyna z grupy III
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.

1. Zespoły w grupach rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” w 4-dniowym turnieju
zgodnie z następującym rozkładem:

pierwszy dzień - przyjazd uczestników

drugi dzień – rano mecze w grupach: A1-A4 ; A2-A3; B1-B4 ; B2-B3;
-po południu mecze w grupach: A4-A3; A1-A2; B4-B3; B1-B2;

trzeci dzień – rano ostatnie mecze w grupach: A2-A4; A3-A1; B2-B4; B3-B1;
po południu mecze półfinałowe:
drużyny, które zajmą miejsca 1 i 2 awansują do meczów półfinałowych,
natomiast drużyny z miejsc 3 i 4 będą rywalizowały o miejsca 5 - 8 według programu:

Zwycięzca grupy A (C1) - drużyna z II miejsca grupy B (C2)
Zwycięzca grupy B (C3) - drużyna z II miejsca grupy A (C4)
Drużyna z III miejsca grupy A (D1) - drużyna z IV miejsca grupy B (D2)
Drużyna z III miejsca grupy B (D3) - drużyna z IV miejsca grupy A (D4)

czwarty dzień:
mecze finałowe:
Mecz o VII miejsce (przegrany z meczu D1/D2 – przegrany meczu D3/D4)
Mecz o V miejsce (zwycięzca meczu D1/D2 – zwycięzca meczu D3/D4)
Mecz o III miejsce (przegrany z meczu C1/C2 – przegrany z meczu C3/C4)
Mecz o I miejsce (zwycięzca meczu C1/C2 – zwycięzca meczu C3/C4)
§7
1. W turniejach półfinałowych o ewentualnych nagrodach decyduje gospodarz zawodów.
2. Nagrody dla klubów oraz indywidualne w turnieju finałowym zapewnia PZPN.

§8
Kryteria ustalania kolejności miejsc w rozgrywkach:
1. W rozgrywkach eliminacyjnych, strefowych, półfinałowych i turnieju finałowym, przy równej
liczbie punktów uzyskanych przez 2 drużyny, o zajętym miejscu decydują kolejno:
a) liczba punktów zdobyta w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
b) korzystniejsza różnica bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
c) korzystniejsza różnica bramek we wszystkich rozegranych meczach,
d) większa liczba bramek strzelonych we wszystkich rozegranych meczach,
e) wynik rzutów karnych wykonywanych po meczu, w którym uzyskano wynik remisowy
(drużyny wykonują po 5 rzutów karnych strzelanych na przemian i ewentualnie kolejne
rzuty karne, do pierwszego niestrzelonego rzutu karnego), wynik rzutów karnych w takim
meczu ma znaczenie tylko w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie
drużyny.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż 2 drużyny sporządza
się dodatkową tabelę, wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się kolejno
zasadami podanymi w punktach a, b, c, d, e.
3. W turnieju finałowym, w meczach, w których musi być wyłoniony zwycięzca, po wyniku
remisowym drużyny wykonują po 5 rzutów karnych strzelanych na przemian i ewentualnie kolejne
rzuty karne, do pierwszego niestrzelonego rzutu karnego).
§9
Przepisy gry:
1. Zespół może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę zawodniczek, ale w meczach na
poszczególnych etapach może występować maksymalnie 14.
2. Obowiązuje przepis o „spalonym”.
3. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.
4. Drużyny muszą posiadać 2 komplety różniących się kolorami strojów.
5. Zawodniczki rozgrywają mecze w butach lankach tzn. z „laną” podeszwą .
6. Obowiązują ochraniacze piłkarskie.
7. Czas gry: W rozgrywkach wojewódzkich czas gry ustala dany ZPN.
W rozgrywkach strefowych oraz półfinałowych czas gry wynosi 2x15 minut.
Dodatkowo, po każdym meczu obowiązuje 30-minutowa przerwa.
Czas gry w turnieju finałowym wynosi 2 x 20 minut.

8. Organizator półfinałów zobowiązany jest do podania informacji, gdzie rozgrywane będą mecze
do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 14 dni przed ich planowanym
rozpoczęciem.
9. Dozwolona jest dowolna liczba zmian zawodniczek, tzw. zmiany powrotne w strefie technicznej
boiska.
10. Obowiązują wykluczenia czasowe z gry w celach wychowawczych na okres 2 minut, kolejnych
2 minut oraz wykluczenie z meczu.
11. 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:
a) na szczeblu wojewódzkim rozgrywek pierwszą instancją jest Komisja ds.
Rozgrywek/Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego ZPN, a drugą Komisja Odwoławcza ZPN
prowadzącego rozgrywki,
b) w rozgrywkach strefowych i półfinałowych pierwszą instancją jest Komisja ds. Piłkarstwa
Kobiecego ZPN, a drugą Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN,
c) protesty do pierwszej instancji należy składać najpóźniej 48 godz. po zakończeniu meczu, a
odwołanie od tych decyzji do drugiej instancji w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji w
pierwszej instancji,
d) w rozgrywkach finałowych jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna
turnieju.
13. Mecze będą prowadzone przez sędziów wyznaczonych przez Kolegium Sędziów ZPN
(w turniejach eliminacyjnych) oraz przez Kolegium Sędziów PZPN (od turnieju strefowego).
§ 10
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki Wojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek
w piłce nożnej objęte są Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa Sportowego Dzieci
i Młodzieży.
§ 11
W sprawach spornych nie objętych Regulaminem, decyzje podejmować będzie Komisja
ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN.
§ 12
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

