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ZAŁĄCZNIK  
 

 DO REGULAMINU ROZGRYWEK PIŁKARSKICH 
O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH 

LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
na sezon 2021/2022 

DOTYCZĄCY ROZGRYWEK DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH 
W KATEGORIACH 

 (U-19, U-17, U-15, U-13, U-11, U-9)  
(Junior, Junior Młodszy, Trampkarz, Młodzik, Orlik, Żak) 

 

http://www.lubuskizpn.pl/


SCHEMAT ORGANIZACJI ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH 
 

1 Kat. wiek. U-19 U-18 U-17 U-16 U-15 U-14 U-13 U-12 

2 Rocznik 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3 Oznacz. UEFA A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

4 Kategoria Junior Junior młodszy Trampkarz starszy Trampkarz młodszy Młodzik starszy Młodzik młodszy 

5 Klasa rozgrywkowa 

Rozgrywki ligowe 

I liga Wojewódzka 
II liga Okręgowa 
III liga Okręgowa 

I liga Wojewódzka 
II liga Okręgowa 
III liga Okręgowa 

I liga Wojewódzka 
II liga Okręgowa 
III liga Okręgowa 

I liga Wojewódzka 
II liga Okręgowa 
III liga Okręgowa 

6 Ilość grup 
1 Grupa - liga Wojewódzka 

II i III liga Okręgowa wg potrzeb 

1 Grupa - liga Wojewódzka  
2 Grupy - II liga Okręgowa  

III liga Okręgowa – wg potrzeb 

1 Grupa - liga Wojewódzka  
2 Grupy - II liga Okręgowa 

III liga Okręgowa – wg potrzeb 

1 Grupa - liga Wojewódzka  
2 Grupy - II liga Okręgowa  

III liga Okręgowa – wg potrzeb 

7 
Ilość zespołów w grupie i 
system rozgrywek 

6-8 drużyn - (mecz i rewanż w rundzie) 

10-12 drużyn - (System jednorundowy) 
6-8 drużyn - (mecz i rewanż w rundzie) 

10-12 drużyn - (System jednorundowy) 
6-8 drużyn - (mecz i rewanż w rundzie) 

10-12 drużyn - (System jednorundowy) 
6-8 drużyn - (mecz i rewanż w rundzie) 

10-12 drużyn - (System jednorundowy) 

8 
Limit drużyn klubu w 
grupie 

W rozgrywkach dzieci i młodzieży za zgodą Lubuskiego ZPN może wziąć udział większa ilość drużyn danego klubu w danej klasie /lidze. Zgodnie z tymże przepisem, w sytuacji 
udziału w jednych rozgrywkach, prowadzonych systemem jesień/wiosna, dwóch lub więcej drużyn tego samego klubu, zawodnik może w jednym sezonie uczestniczyć w 
rozgrywkach tylko jednej drużyny danego klubu, a w sytuacji udziału w jednych rozgrywkach, prowadzonych systemem jednorundowym zamkniętym tj. tylko w rundzie 
jesiennej lub tylko w rundzie wiosennej, dwóch lub więcej drużyn tego samego klubu, zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach tylko jednej drużyny danego klubu. Drużyny 
rezerwowe klubu uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich niższych klas noszą nazwę klubu z dodatkiem kolejnych cyfr, np.: ORKAN II, itp. 

9 UWAGI Terytorialnego i ilościowego podziału drużyn na grupy w poszczególnych klasach i kategoriach wiekowych dokonuje Wydział Gier Lubuskiego ZPN. 

 
 



 
SCHEMAT ORGANIZACJI ROZGRYWEK DZIĘCIĘCYCH 

 
1 Kategoria wiekowa U-11 U-10 U-9 U-8 

2 Rocznik 2011 2012 2013 2014 

3 Oznaczenie UEFA E1 E2 F1 F2 

4 Kategoria Orlik Żak 

5 Klasa rozgrywkowa 
Rozgrywki turniejowe/mecze towarzyskie Turnieje 

Rozgrywki prowadzone przez dany Podokręg Turnieje prowadzone przez dany Podokręg 

6 Ilość grup Wg potrzeb Wg potrzeb 

7 
Ilość zespołów w grupie i system 
rozgrywek 

4-6 drużyn liga/mecze towarzyskie (mecz i rewanż) 
4 drużyny  

8-siem turniejów 

8 Limit drużyn klubu w grupie 

W rozgrywkach dzieci i młodzieży za zgodą Lubuskiego ZPN może wziąć udział większa ilość drużyn danego klubu w danej klasie /lidze. Zgodnie z tymże 

przepisem, w sytuacji udziału w jednych rozgrywkach, prowadzonych systemem jesień/wiosna, dwóch lub więcej drużyn tego samego klubu, zawodnik 

może w jednym sezonie uczestniczyć w rozgrywkach tylko jednej drużyny danego klubu, a w sytuacji udziału w jednych rozgrywkach, prowadzonych 

systemem jednorundowym zamkniętym tj. tylko w rundzie jesiennej lub tylko w rundzie wiosennej, dwóch lub więcej drużyn tego samego klubu, zawodnik 

może uczestniczyć w rozgrywkach tylko jednej drużyny danego klubu. Drużyny rezerwowe klubu uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich niższych klas 

noszą nazwę klubu z dodatkiem kolejnych cyfr, np.: ORKAN II, itp. 

9 Obsada sędziowska turniejów 

Rolę arbitrów sprawują trenerzy drużyn biorących udział w turnieju lub inne osoby uzgodnione przez zainteresowanych trenerów. 
1/ Przy rozgrywaniu Turnieju na jednym boisku - przestrzegamy zasady, nie sędziowania meczów , w których gra drużyna prowadzona przez danego 
trenera, dopuszcza się możliwość sędziowania przez 2 trenerów, których drużyny w tym momencie nie grają. 
2/ Przy rozgrywaniu meczów na 2 boiskach przy 4 zespołach: 

a) Sędziuje jeden z trenerów zainteresowanych drużyn cały mecz - jeżeli grają bez przerwy, lub po połowie - jeżeli mecz jest rozgrywany z przerwą, 
b) Sposób sędziowania trenerzy ustalają przed każdym turniejem, 
c) Dopuszcza się możliwość rozgrywania meczów bez żadnego z sędziów i trenerów w roli sędziego .Trenerzy pełnią w tym momencie rolę 

sędziów czasowych. Sporne kwestie trenerzy rozwiązują między sobą. 
d) Możliwym rozwiązaniem jest również wybór jednego z trenerów, który będzie sędziował wszystkie spotkania lub innej osoby, która uzyskała 

akceptację trenerów. Decyzja o takim wyborze musi być zapisana w sprawozdaniu z turnieju. 

10 Obowiązki gospodarza turnieju 

Gospodarz turnieju po rozegraniu wszystkich meczy w turnieju, zobowiązany jest przesłać sprawozdanie wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub faxem do Komisji Gier Podokręgu prowadzącego dane rozgrywki w ciągu 48-miu godzin od zakończenia turnieju. Sprawozdanie 
powinno zawierać następujące dane: a/ Wyniki poszczególnych spotkań, b/ Imienne listy zawodników poszczególnych drużyn występujących w turnieju. 

11   
Terytorialnego i ilościowego podziału drużyn na grupy w poszczególnych klasach i kategoriach wiekowych dokonuje Wydział Gier Lubuskiego ZPN  

 



OGÓLNE ZASADY ROZGRYWEK - KATEGORIE WIEKOWE, RODZAJE ROZGRYWEK, SKRÓCONE PRZEPISY GRY, WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH 
 
 

1 Kat. wiek. Seniorzy U-19 U-18 U-17 U-16 U-15 U-14 U-13 U-12 U-11 U-10 U-9 U-8 

2 Rocznik Nielimitowany 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

3 Oznaczenie UEFA - A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 

4 Kategoria Senior Junior starszy Junior młodszy Trampkarz Młodzik Orlik Żak 

5 
Klasa/liga 

 Rozgrywkowa 

IV liga, Klasa Okręgowa, 
Klasa „A, Klasa „B” 

1 liga wojewódzka 
2 liga okręgowa 
3 liga okręgowa      

1 liga wojewódzka 
2 liga okręgowa 
3 liga okręgowa  

1 liga wojewódzka 
2 liga okręgowa 
3 liga okręgowa  

1 liga wojewódzka 
2 liga okręgowa 
3 liga okręgowa  

Turnieje/Liga Orlików 
Lub mecze towarzyskie 

Turnieje Żaków 

6 Limit wiekowy 

Zawodnicy, którzy 
ukończyli 16-ty rok życia 

Lub 15 lat – warunek 
§ 27 pkt. 4 Reg. Rozgrywek 

Zawodnicy urodzeni w roku odpowiednim dla danej kategorii wiekowej i młodsi: 
- (w przypadku juniora – zawodnicy po ukończeniu 14-go roku życia) 
- ( w przypadku Trampkarza zawodnicy do kat. U-12) 
- ( w przypadku młodzika zawodnicy do kat. U-10) 

Zawodnicy urodzeni w roku 
odpowiednim do kategorii 

wiekowej i młodsi z kategorii U-8 

Zawodnicy urodzeni w roku 
odpowiednim do kategorii 

wiekowej i młodsi – warunek 
ukończone 7 lat 

7 Gra dziewcząt 
Nie mogą grać dziewczęta 

 (dla nich jest przewidziana III liga kobiet) 

Dopuszcza się 

możliwość udziału 

dziewcząt (zarówno 

pojedynczych 

zawodniczek, jak i 

drużyny). Do udziału 

dziewcząt w 

rozgrywkach chłopców 

w kategorii U-15, 

wymagana jest zgoda 

rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

Dopuszcza się możliwość 

udziału dziewcząt (zarówno 

pojedynczych zawodniczek, 

jak i drużyny). W 

rozgrywkach chłopców w 

kategorii Młodzik U-13 mogą 

uczestniczyć dziewczęta, 

odpowiednio z kategorii 

Młodziczka U-13, 

maksymalnie do kategorii 

Trampkarka U-15.Do udziału 

dziewcząt w rozgrywkach 

chłopców w kategorii U-12, 

wymagana jest zgoda 

rodziców lub opiekunów 

prawnych. 

Dopuszcza się możliwość udziału 
dziewcząt (zarówno 

pojedynczych zawodniczek, jak i 
drużyny) – mogą uczestniczyć 

dziewczęta odpowiednio z 
kategorii Młodzik U-13 i U-12. 

Dopuszcza się możliwość udziału 
dziewcząt (zarówno pojedynczych 

zawodniczek, jak i drużyny) – mogą 
uczestniczyć dziewczęta 

odpowiednio z kategorii Orlik U-11 
i Orlik U-10. 

8 
Zawodnicy 

podstawowi 

11 (10 + 1) 
Minimalna liczba  
Zawodników – 7 

11 (10 + 1) 
Minimalna liczba 
zawodników – 7 

11(10 + 1)  
Minimalna liczba 
zawodników – 7 

11 (10 + 1) 
Minimalna liczba 
zawodników – 7 

9 (8 + 1) 
Minimalna liczba  
Zawodników - 6 

7 (6 +1) 
Minimalna liczba zawodników - 4 

5 (4 + 1) 
Minimalna liczba zawodników - 4 

9 Rezerwowi 7 7 7 7 9 7 5 

10 
Zawodnicy 

młodzieżowi 
Zawodnikiem o statusie młodzieżowca ( w rozgrywkach seniorów) jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego ukończy 

21 rok życia i młodszy. W sezonie 2021/2022 – jest to rocznik 2001 i młodszy.  

11 Ilość zmian 6 7 7 
7 – Liga Woj. 

2 i 3 liga zm. Powrotne 
Zmiany powrotne 



12 
Czas trwania 

zawodów 
2 x 45 minut (przerwa 15 min.) 

2 x 40 minut 
Przerwa 15 minut 

2 x 30 minut 
Przerwa 15 minut 

System turniejowy: 

1/ Przy 3-4 meczach dziennie 2x 20 min.     
     lub 1x25 minut 
2/Przy 5-6 meczach dziennie 2x 10 min.  
      lub 1x20 minut, 
3/Powyżej 6 meczy dziennie 
     max. 1x 15min. 
4/Mecz towarzyski 4x15 minut – przerwa   
   5-minutowa 

1/ Przy 3-4 meczach dziennie 2x 15 min. 
     lub 1x20 minut 
2/Przy 5-7 meczach dziennie 2x 8 min.  
     lub 1x15 minut 
3/Powyżej 7 meczy dziennie 1x 12min. 
4/ Mecz towarzyski 4x12 minut z przerwą 5   
     minut 

13 
Czas trwania 

dogrywki 
2 x 15 minut 2 x 15 minut 2 x 10 minut 2 x 7 minut 

14 

Udział 
zawodników w 

meczach różnych 
drużyn tego 

samego klubu 
(szczegółowy opis 

RR § 30. 
 

1. O ile w przepisach szczególnych nie postanowiono inaczej, Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry zgodnie z 
następującymi zasadami:  
a) Jeżeli zawodnik, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego 

klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji 
bramkarza);  

b) Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w 
wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry; 

c) Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego 
klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza); 

Szczegółowy opis znajduje się w Reg. Rozgrywek Art. 16 § 30. 

15 
Miejsce gry 

boisko 

Pełno wymiarowe, trawiaste lub sztuczne, zalecane 100 x 64 m, maksymalne 105 x 68 m. 
posiadające aktualną weryfikację dla danej klasy rozgrywkowej, określone w licencji dla klubu. 
Minimalne wymogi wielkości pola gry: 
1/w IV lidze długość nie mniejsza niż 100 m, szerokość nie mniejsza niż 60 m, 
2/w Klasie Okręgowej długość nie mniejsza niż 100m, szerokość nie mniejsza niż 55m, 
3/w Klasie „A” długość nie mniejsza niż 95m, szerokość nie mniejsza niż 55m, 
4/w Klasie „B” długość nie mniejsza niż 90m, szerokość nie mniejsza niż 45m, 
5/ W lidze Woj. A1, B1, C1 – minimum 100m x 55 m 
5/w rozgrywkach 2 ligi juniorów, juniorów młodszych i trampkarzy minimum 90 x 45m 

Boisko naturalne lub 
sztuczne Wymiary:  
- Długość: 70-75m 
Szerokość standard.  
 - 45-68m od pola karnego 
do pola karnego (na 16 m) 

Boisko „ORLIK” 
 

 Boisko trawiaste o wymiarach 
Długość: 50-56m 

Szerokość: 26-30m 
 

Boisko „ORLIK” 
(dł. od pola karnego do pola karnego 

Szer. – szerokość Orlika 
 

Boisko trawiaste o wymiarach 
Długość - 40-46m 

Szerokość – 26-30m 
 

16 Bramki 7,32 x 2,44m. Słupki i poprzeczka o średnicy 10-12 cm 
5 x 2 m ustawione na 16-stce 5 x 2 m 3x 1,55m 

Bramki ze względów bezpieczeństwa muszą być przytwierdzone do podłoża w taki sposób, aby się nie 
przewróciły. 

17 Piłki Piłka Nr 5 Piłka Nr 4 Nr 4 lub Nr 3 - ewentualnie piłka siatkowa 

18 Obuwie 
Na boiskach naturalnych ‘wkręty” lub „lanki” 
Na boiskach ze sztuczną nawierzchnią „lanki” 

Miękkie tzw. Lanki 

19 Pole karne Przepisy gry w piłkę nożną PZPN 18,32 x 9m 15 x 9m 11 x 7 m 

20 Rzut karny 11 m 9 m 7 m 

21 Rzut wolny Przepisy gry w piłkę nożną PZPN – odległość muru – 9,15 m Bramkę nie można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m. 

22 Rozpoczęcie gry Przepisy gry w piłkę nożną PZPN Nie można zdobyć bramki bezpośrednio 

23 Rzut od bramki Przepisy gry w piłkę nożną PZPN 

Rzut od bramki musi być wykonany z zachowaniem pryncypiów Art. 16 Przepisy 
Gry (z nieruchomo ustawionej piłki, nogą. Przez dowolnego zawodnika 
uprawnionej drużyny, poza pole karne). Wykonanie rzutu „z ręki” przez 
bramkarza jest niedozwolone. Piłka po prawidłowo wykonanym rzucie od bramki 
musi zostać dotknięta przez innego zawodnika jeszcze na połowie drużyny 
wznawiającej grę – jeżeli tak się nie stanie, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni 
dla przeciwników z linii środkowej (chyba że jest szansa na zastosowanie 
korzyści). 

24 Wrzut  Przepisy gry w piłkę nożną PZPN 
Zawodnik samodzielnie wprowadza piłkę nogą po ziemi - nie może zdobyć bramki 
bezpośrednio, przeciwnik w odległości 3-ch metrów. 



25 
Wznowienie gry 
przez bramkarza 

Przepisy gry w piłkę nożną PZPN 

Piłka będąca w grze, wyrzucona (wykopana) przez bramkarza, musi być dotknięta 
przez innego zawodnika jeszcze na tej połowie pola gry. Jeżeli przeleci na dugą 
połowę, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej 
(chyba że jest szansa na zastosowanie korzyści). 

26 Rzut rożny Przepisy gry w piłkę nożną PZPN 

Przepisy PZPN 
(punkt środkowy pomiędzy linią 
boczną a linią pola karnego – ok. 

26m). 

(Przepisy gry w piłkę nożną) 
Z pola rożnego 

27 Kary Przepisy gry w piłkę nożną PZPN - (Kartki: żółta, czerwona) 

Kary czasowe: 2 minuty, 2 
minuty, trzecia kara 

wykluczenie 

Kary czasowe: 
2 minuty, 2 minuty, wykluczenie, 
zawodnik kończy grę, zespół gra w 
komplecie 

Kary czasowe: 
Zmiana zawodnika ukaranego na 2 
minuty, zespół gra w komplecie 

Odbywanie kary przez bramkarza 

Bramkarz opuszcza boisko, miejsce w bramce zajmuje odpowiednio ubrany jeden z zawodników z pola 

28 Spalony Przepisy gry w piłkę nożną PZPN (Obowiązuje) Nie obowiązuje 

29 Ochraniacze  We wszystkich klasach rozgrywkowych zawodnicy zobowiązani są posiadać ochraniacze goleni. 

30 
Dokumenty 

meczowe 
zawodników 

Zawodnik powinien posiadać: Licencję zawodnika a w przypadku jej braku inny dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport itp. Na podstawie, którego można stwierdzić tożsamość 
zawodnika). Zawodnicy wpisani do protokołu muszą posiadać również aktualne badania lekarskie potwierdzone w książeczce zdrowia zawodnika lub zaświadczeniu. Badanie lekarskie jest ważne zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Ważność badań określa lekarz. W rozgrywkach w Kategorii ORLIK i ŻAK, listę zgłoszeń zawodników uprawniającą do występowania w danej klasie/grupie rozgrywkowej 
potwierdzoną przez WG nadzorujący dane rozgrywki (sporządzona w oparciu o system EXTRANET). 

31 UWAGA: W rozgrywkach w kategorii Młodzik, Orlik i Żak – dopuszcza się wytyczanie linii boisk za pomocą tzw. „kapturków” z miękkiego plastiku. 

 



 

1 

ZASADY AWANSÓW I SPADKÓW W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH 
 
 

L. p Kategoria Klasa/liga Awanse i spadki 

1 
Junior Starszy 

A1-A2 
U-19 

1 Liga Woj. 

W rundzie jesiennej rozgrywki prowadzone będą w dwóch grupach: 
a) Grupa nr 1 – Zielona Góra 
b) Grupa nr 2 Gorzów Wlkp.  

1) Składy grup uzależnione będą w zależności od ilości zgłoszeń drużyn do danej grupy. 
2) Każda z grup winna liczyć minimum od 6-8 drużyn. System rozgrywek dwurundowy – mecz i rewanż. Po rozegraniu wszystkich meczy, drużyna, 

która zajmie 1 miejsce w tabeli końcowej w danej grupie, uzyska awans do Makroregionalnej Ligi Juniorów Starszych U-19 Grupa „C”.  W 
przypadku rezygnacji tej drużyny z udziału w rozgrywkach MLJ U-19, prawo udziału w tych rozgrywkach uzyska drużyna zajmująca kolejne 
najwyższe miejsce w danej grupie.  

3) W przypadku zgłoszenia do rozgrywek mniejszej ilości drużyn (brak możliwości zbudowania 2-ch grup), wówczas zostanie utworzona jedna 
grupa. W takim przypadku kiedy grupa będzie liczyła więcej niż 8-m drużyn rozgrywki prowadzone będą jednorundowo. Pozycja drużyny w 
terminarzu określona będzie poprzez losowanie. Po rozegraniu wszystkich meczy, drużyny które zajmą 1 i 2 miejsce w tabeli końcowej, uzyskują 
awans do Makroregionalnej Ligi Juniorów Starszych U-19 Grupa „C”.  W przypadku rezygnacji którejś z tych drużyn z udziału w rozgrywkach MLJ 
U-19, prawo udziału w tych rozgrywkach uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce.  

Runda wiosenna 
Drużyny, które nie uzyskały awansu do MLJ Starszych, w rundzie wiosennej będą występowały w 2-j lidze Okręgowej Grupa 1 i Grupa 2, lub w 
jednej grupie w przypadku większej ilości drużyn. Po rozegraniu wszystkich meczy rundy wiosennej, drużyny które zajmą miejsca od 1-4 
zagwarantują dla swoich klubów udział w następnym sezonie w rozgrywkach 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych. 

 

2 i 3 liga 
okręgowa 

RUNDA Jesienna i wiosenna:  
Rozgrywki 2 i 3 ligi Okręgowej Juniorów Starszych zostaną utworzona w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. 

2 
Junior Młodszy 

B1-B2 
U-17 

1 Liga Woj. 

 
RUNDA Jesienna:  
Rozgrywki prowadzone są w jednej grupie 8-mio drużynowej w systemie dwurundowym. Udział biorą drużyny, uwzględnione w terminarzach rundy 
wiosennej sezonu 2020/2021 (ogółem 8 drużyn), które prześlą zgłoszenie (ankieta) w wymaganym terminie tj. do 30.06.2020. Po rozegraniu wszystkich 
meczów rundy jesiennej, drużyna która zajmie 1 miejsce w tabeli weźmie udział w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-17 Grupa „C”. W przypadku 
rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej, z udziału w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-17, prawo uzyska drużyna 
zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych. Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych.  
 
Runda wiosenna: 
Rozgrywki prowadzone są w jednej grupie 8-mio drużynowej w systemie dwurundowym. W rozgrywkach udział bierze 8 drużyn. Skład grupy - drużyny po 
rundzie jesiennej z miejsc 1-6 (lub z miejsc 2-7 w przypadku awansu naszej drużyny do rozgrywek CLJ U-17) plus 2 drużyny z 2 ligi (zwycięzca grupy 1 i 
zwycięzca grupy 2). W rundzie wiosennej po wyzerowaniu punktów i żółtych kartek oraz po rozegraniu wszystkich meczy drużyna, która zajmie pierwsze 
miejsce, weźmie udział w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-17 Grupa „C” na rundę jesienną następnego sezonu. W przypadku rezygnacji drużyny 
zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy wiosennej z udziału w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-17, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne 
najwyższe miejsce w rozgrywkach 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych. Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych 
 



 

2 

L. p Kategoria Klasa/liga Awanse i spadki 

3 
Junior Młodszy 

B1-B2 
U-17 

2 liga 
Okręgowa 

RUNDA Jesienna:  
Rozgrywki prowadzone będą w dwóch grupach 8-mio drużynowych. Grupa nr 1 – drużyny z południa województwa oraz grupa nr 2 – drużyny z północy 
województwa. System dwurundowy – mecz i rewanż. Po rozegraniu wszystkich meczy, drużyna które zajmie 1 miejsce w tabeli końcowej danej grupy, 
uzyska awans do 1 Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych natomiast drużyna, która zajmie miejsce ostatnie w danej grupie uzyska status drużyny 
spadkowej. W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej z awansu do rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów 
Młodszych, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 2 ligi Okręgowej Juniorów Młodszych. Drużyny z miejsc 7-8 
otrzymują status drużyn spadkowych.  
Runda wiosenna: 
System rozgrywek dwurundowy. Skład grupy - drużyny po rundzie jesiennej z miejsc 2-6 plus zwycięzcy grup 3 ligi. W rundzie wiosennej po wyzerowaniu 
punktów i żółtych kartek oraz po rozegraniu wszystkich meczy drużyna, która zajmie pierwsze miejsce uzyska awans do rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej 
Juniorów Młodszych na rundę jesienną następnego sezonu. W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy wiosennej z 
awansu do rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 2 ligi 
Okręgowej Juniorów Młodszych. Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych. 
Uwaga:  
Dopuszcza się udział w rozgrywkach 2 ligi w danej grupie zarówno w rundzie jesiennej jak i wiosennej więcej niż 8 drużyn jednak nie więcej niż 12, w takim 
przypadku kolejność drużyn w terminarzu ustala się na podstawie losowania. Rozgrywki jednorundowe bez meczów rewanżowych. Po rozegraniu 
wszystkich meczów drużyna, która zajmie 1 miejsce w grupie uzyska awans do ligi Wojewódzkiej. Ilość miejsc spadkowych uzależniona będzie od ilości 
grup 3-cio ligowych, z których awans do 2-ligi uzyskają zwycięzcy swoich grup. 
 

3 liga 
Okręgowa 

 
III liga Okręgowa Juniorów Młodszych (B1-B2) zostanie utworzona w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Zasady awansu podobne jak w drugiej lidze. 
Do drugiej ligi awans uzyska drużyna , która zajęła 1 miejsce w swojej grupie 3 ligi. 
 

4 
Trampkarz 

C1-C2 
U-15 

1 Liga Woj. 

RUNDA Jesienna:  
Rozgrywki prowadzone są w jednej grupie 8-mio drużynowej w systemie dwurundowym. Udział biorą drużyny, uwzględnione w terminarzach rundy 
wiosennej sezonu 2020/2021 (ogółem 8 drużyn), które prześlą zgłoszenie (ankieta) w wymaganym terminie tj. do 30.06.2021. Po rozegraniu wszystkich 
meczów rundy jesiennej, drużyna która zajmie 1 miejsce w tabeli weźmie udział w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-15 Grupa „C”. Mecze barażowe o 
awans do rozgrywek CLJ U-15 w rundzie wiosennej danego sezonu są rozgrywane pomiędzy właściwymi terytorialnie dla danej grupy mistrzami lig 
wojewódzkich w kategorii wiekowej U-15 (C1). W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej, z udziału w 
barażu o awans do rozgrywek CLJ U-15, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 1 ligi Wojewódzkiej Trampkarzy. 
Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych.  
Runda wiosenna: 
Rozgrywki prowadzone są w jednej grupie 8-mio drużynowej w systemie dwurundowym. W rozgrywkach udział bierze 8 drużyn. Skład grupy - drużyny po 
rundzie jesiennej z miejsc 1-6 (lub z miejsc 2-7 w przypadku awansu naszej drużyny do rozgrywek CLJ U-15) plus 2 drużyny z 2 ligi (zwycięzca grupy 1 i 
zwycięzca grupy 2). W rundzie wiosennej po wyzerowaniu punktów i żółtych kartek oraz po rozegraniu wszystkich meczy drużyna, która zajmie pierwsze 
miejsce, weźmie udział w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-15 Grupa „C” na rundę jesienną następnego sezonu. Mecze barażowe o awans do 
rozgrywek CLJ U-15 na rundę jesienną następnego sezonu są rozgrywane pomiędzy właściwymi terytorialnie da danej grupy mistrzami lig 
wojewódzkich w kategorii wiekowej U-15. W barażach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy U-14 z rocznika 2008 i młodsi). W przypadku rezygnacji 
drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy wiosennej z udziału w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-15, prawo uzyska drużyna zajmująca 
kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 1 ligi Wojewódzkiej Trampkarzy. Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych. 
 

 



 

3 

L. p Kategoria Klasa/liga Awanse i spadki 

5 
Trampkarz 

C1-C2 
U-15 

2 liga 
Okręgowa 

 
RUNDA Jesienna:  
Rozgrywki prowadzone będą w dwóch grupach 8-mio drużynowych. Grupa nr 1 – drużyny z południa województwa oraz grupa nr 2 – drużyny z północy 
województwa. System dwurundowy – mecz i rewanż. Po rozegraniu wszystkich meczy, drużyna które zajmie 1 miejsce w tabeli końcowej danej grupy, 
uzyska awans do 1 Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych natomiast drużyna, która zajmie miejsce ostatnie w danej grupie uzyska status drużyny 
spadkowej. W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej z awansu do rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów 
Młodszych, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 2 ligi Okręgowej Juniorów Młodszych. Drużyny z miejsc 7-8 
otrzymują status drużyn spadkowych.  
 
Runda wiosenna: 
System rozgrywek dwurundowy. Skład grupy - drużyny po rundzie jesiennej z miejsc 2-6 plus zwycięzcy grup 3 ligi. W rundzie wiosennej po wyzerowaniu 
punktów i żółtych kartek oraz po rozegraniu wszystkich meczy drużyna, która zajmie pierwsze miejsce uzyska awans do rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej 
Juniorów Młodszych na rundę jesienną następnego sezonu. W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy wiosennej z 
awansu do rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 2 ligi 
Okręgowej Juniorów Młodszych. Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych. 
 
Uwaga:  
Dopuszcza się udział w rozgrywkach 2 ligi w danej grupie zarówno w rundzie jesiennej jak i wiosennej więcej niż 8 drużyn jednak nie więcej niż 12, w takim 
przypadku kolejność drużyn w terminarzu ustala się na podstawie losowania. Rozgrywki jednorundowe bez meczów rewanżowych. Po rozegraniu 
wszystkich meczów drużyna, która zajmie 1 miejsce w grupie uzyska awans do ligi Wojewódzkiej. Ilość miejsc spadkowych uzależniona będzie od ilości 
grup 3-cio ligowych, z których awans do 2-ligi uzyskają zwycięzcy swoich grup. 
 

3 liga 
Okręgowa 

 
III liga Okręgowa Trampkarzy (C1-C2) zostanie utworzona w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Zasady awansu podobne jak w drugiej lidze. Do drugiej 
ligi awans uzyska drużyna , która zajęła 1 miejsce w swojej grupie 3 ligi. 
 

6 
Młodzik 
D1-D2 
U-13 

1 Liga Woj. 

 
RUNDA Jesienna:  
Rozgrywki prowadzone będą w jednej grupie 8-mio drużynowej w systemie dwurundowym. Udział w rozgrywkach biorą drużyny wytypowane przez Wydział 
Szkolenia Lubuskiego ZPN w oparciu o zasady przyjęte przez ten Wydział. Po rozegraniu wszystkich meczów rundy jesiennej, drużyny które w tabeli uplasują 
się na miejscu od 1-6 utrzymają się w rozgrywkach 1 ligi wojewódzkiej Młodzika, natomiast drużyny z miejsc 7-8 otrzymają status drużyn spadkowych. 
Brakujące dwa miejsca uzupełnią mistrzowie 2-gich lig (mistrz grupy Nr 1 – Zielona Góra oraz mistrz grupy Nr 2 – Gorzów Wlkp.) W przypadku rezygnacji z 
awansu którejkolwiek drużyny drugoligowej, skład grupy zostanie uzupełniony o drużynę/drużyny spadkowe z najwyższego miejsca w rozgrywkach 
Wojewódzkiej ligi Młodzika po rundzie jesiennej.  
 
Runda wiosenna: 
Rozgrywki prowadzone są w jednej grupie 8-mio drużynowej w systemie dwurundowym. W rozgrywkach udział bierze 8 drużyn. Po wyzerowaniu punktów 
i żółtych kartek oraz po rozegraniu wszystkich meczów drużyna, która zajmie pierwsze miejsce zostanie mistrzem Województwa Lubuskiego w danym 
sezonie. Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych. 
 

 



 

4 

L. p Kategoria Klasa/liga Awanse i spadki 

7 
Młodzik 
D1-D2 
U-13 

2 liga 
Okręgowa 

 
RUNDA Jesienna: 
Rozgrywki prowadzone będą w 2-ch grupach po 8 drużyn w grupie. 

 Grupa 1 – drużyny z południowej części województwa, 
 Grupa 2 – drużyny z północnej części województwa. 

Składy poszczególnych grup utworzone będą na podstawie zgłoszeń. 
Rozgrywki prowadzone będą dwurundowo – mecz i rewanż. Po rozegraniu wszystkich meczów rundy jesiennej (14 meczów), drużyny które zajmą w 
swoich grupach 1 miejsce uzyskają awans do ligi Wojewódzkiej Młodzików (ogółem 2 drużyny). Drużyny, które zajmą w swoich grupach miejsca 7-8 
otrzymują status drużyn spadkowych. Brakujące miejsca uzupełnią mistrzowie 3-ch lig. W przypadku rezygnacji z awansu drużyny zajmującej 1 miejsce w 
tabeli końcowej rundy jesiennej danej 3-ciej ligi, skład grupy zostanie uzupełniony o drużynę spadkową z najwyższego miejsca w rozgrywkach 2 ligi 
Młodzika po rundzie jesiennej. 
 
Uwaga:  
Dopuszcza się udział w rozgrywkach 2-giej ligi w danej grupie więcej drużyn niż 8 jednak maksymalnie 12. Wówczas rozgrywki prowadzone będą 
jednorundowo. Kolejność drużyn w terminarzu ustali Wydział Gier w oparciu o przeprowadzone losowanie. Po rozegraniu wszystkich meczów drużyna, 
która zajmie pierwsze miejsce w danej grupie uzyska awans do 1 ligi. Ilość miejsc spadkowych uzależniona będzie od ilości grup 3-cio ligowych, z 
których awans do 2-giej ligi uzyskają zwycięzcy swoich grup. 
 

3 liga 
Okręgowa 

 
RUNDA Jesienna i wiosenna:  
III liga Okręgowa Młodzika (D1-D2) zostanie utworzona w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Zasady awansu podobne jak w drugiej lidze. Do drugiej 
ligi awans uzyska drużyna , która zajęła 1 miejsce w swojej grupie. 
 

 



Załącznik nr 1 

 
LISTA ZAWODNIKÓW w TURNIEJU ORLIKA, ŻAKA 

miejscowość:                                                                data turnieju: 

opiekun drużyny/trener: 

tel. kontaktowy: 

adres e-mail: 

Nazwa drużyny: ……………………………………………………………………………………………. 

L. p Nazwisko i Imię 
Numer 

zawodnika Data urodzenia 
Numer ewidencyjny w 

systemie EXTRANET 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Wykaz zawodników wyróżniających się swoją grą w turnieju 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

Wykaz dziewcząt biorących udział w turnieju 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     

1/ Oświadczam, że wyżej wymienieni zawodnicy, figurujący w składzie drużyny, są mi znani osobiście. 
2/ W/ w zawodnicy są zarejestrowani w systemie EXTRANET, posiadają aktualne badania lekarskie, są ubezpieczeni od 
NNW oraz posiadają zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w turnieju oraz do publikacji, pokazywania i 
wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych dziecka. 
3/ Potwierdzam, że wszyscy zawodnicy drużyny uwzględnieni na liście zawodników w/w turnieju złożyli w klubie 
stosowne orzeczenia lekarskie lub oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do bezpiecznego udziału we 
współzawodnictwie sportowym, o których mowa w § 23 ust. 1-2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
 
Powyższe oświadczenie składam pod skutkami odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej. 
 
Czytelny podpis kierownika/trenera:     ……………………………………………………. Nr licencji trenerskiej:…………………………………… 
 
*/niepotrzebne skreślić. 

 



Załącznik Nr 2 

PROTOKÓŁ TURNIEJU – ORLIKA, ŻAKA (3 - 4 drużyny w grupie) 

Kategoria: Grupa: 

Miejscowość: Data: Nr turnieju: 

Gospodarz turnieju: 

……………………………………… 

Opieka medyczna 

 

Protokół z zawodów dostarczyć do organu prowadzącego rozgrywki w 
terminie 48 godz. (Faksem, osobiście lub drogą elektroniczną). 

…………………………………………………… 

Obsada sędziowska 

 
Wyniki, punkty, bramki 

 

L. p Nazwa drużyny 1 2 3 4 Punkty Bramki 

1        

2        

3        

4        

 
Zestawy par w turnieju wg losowania 

 

Nr 
Kolejki 

Drużyna 
Mecz 

Pomiędzy 
drużynami 

Drużyna Wynik 

1. 
 1 - 4   

 2 - 3   

2. 
 4 - 3   

 1 - 2   

3. 

 2 - 4   

 3 - 1   

Uwagi dotyczące przebiegu turnieju: (kontuzje, zachowanie się zawodników, opiekunów, kibiców itp.) 

Podpisy: 

Inne uwagi Gospodarz turnieju: Sędzia główny zawodów: 

…………………………. …………………………… 

 



PROTOKÓŁ TURNIEJU – ORLIKA* /ŻAKA* (5-6 drużyn w grupie)                      Zał. Nr 3 

Kategoria: Grupa: 

Miejscowość: Data: Nr turnieju: 

Gospodarz turnieju: 

……………………………………… 

Opieka medyczna 

 

Protokół  z zawodów dostarczyć do organu prowadzącego rozgrywki  
w terminie 48 godz. (Faksem, osobiście lub drogą elektroniczną). 

…………………………………………………… 

Obsada sędziowska 

Wyniki, punkty, bramki 

L. p Nazwa drużyny 1 2 3 4 5 6 Punkty Bramki 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

Zestawy par w turnieju wg losowania 

Nr 
kolejki 

Drużyna 
Mecz 

Pomiędzy 
drużynami 

Drużyna Wynik 

1. 

 1 - 6   

 2 - 5   

 3 - 4   

2. 

 6 - 4   

 5 - 3   

 1 - 2   

3. 

 2 - 6   

 3 - 1   

 4 - 5   

4. 

 6 - 5   

 1 - 4   

 2 - 3   

5. 

 3 - 6   

 4 - 2   

 5 - 1   

Uwagi dotyczące przebiegu turnieju: (kontuzje, zachowanie się zawodników, opiekunów, kibiców itp.) 

Wylosowany Nr drużyny w terminarzu: Podpisy: 

1.  Gospodarz turnieju: Sędzia główny zawodów: 

2.  

…………………………. …………………………… 

3.  

4.  

5.  

6.  

 


