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Propozycja modyfikacji rozgrywek 

Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej od 
sezonu 2020/2021 w kategorii:

✓Orlik

✓Żak

oraz wprowadzenie turniejów w kategorii:

✓Skrzat
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Propozycja modyfikacji rozgrywek ma na celu
zmianę organizacji wydarzeń sportowych dla
najmłodszych adeptów piłki nożnej.

Została ona opracowana w oparciu o
obserwację, wymianę poglądów, szereg rozmów
mających na względzie dbałość o jak najlepszy
rozwój zawodników w piłce nożnej dziecięcej i
młodzieżowej.
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Celem jest uczynienie turniejów dzieci
prawdziwymi festynami, podczas których
zaangażowani rodzice będą dopingować swoich
małych bohaterów i zadbają o dodatkowe
atrakcje dla wszystkich, a trenerzy pozbawieni
presji wyników uczyć będą swoich
podopiecznych współzawodnictwa, zasad fair
play, dbając w komfortowych warunkach
konsekwentnie o ich rozwój.
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Założenia

✓ Brak ewidencji wyników oraz tabel poszczególnych
kategorii rozgrywkowych

✓ Rozgrywki prowadzone wyłącznie według unifikacji
(NMG)

✓ Brak sędziów
✓ Formuła piłkarskiego pikniku
✓ Posiadanie ważnych licencji trenerskich
✓ Przygotowanie terminarza turniejów z wyprzedzeniem
✓ Nagrody dla wyróżniających się organizatorów turniejów

dzieci
✓ Obserwacja i wsparcie turniejów przez K-P ZPN
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Brak ewidencji wyników oraz tabel poszczególnych kategorii rozgrywkowych.

Raportowanie turniejów

Obowiązkiem organizatora turnieju będzie przesłanie do 2 dni roboczych po
organizowanym turnieju raportu turnieju, który zawierać będzie wyłącznie zwycięstwa, remisy
oraz porażki zespołów biorących udział w turnieju, bez wyników, wyłącznie do wiadomości
Wydziału Gier i Ewidencji, Wydziału Szkolenia K-PZPN. Organizator wskazuje wyróżniające się
zespoły oraz indywidualnych zawodników po konsultacji i ocenie trenerów.

Przykład:

Podsumowanie turnieju

Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki

X 3 3 0 0

Y 3 2 0 1

Z 3 1 0 2

U 3 0 0 3



OdPasjiDoFutbolu

Brak sędziów

Sędziowaniem zajmują się sami zawodnicy
podczas gry. Sytuacje sporne rozstrzygają
trenerzy.
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Organizację festynu piłkarskiego powinno charakteryzować:

➢ Przygotowanie boiska z właściwym wyprzedzeniem
➢ Zabezpieczenie opieki medycznej
➢ Zaangażowanie opiekunów i rodziców do organizacji turnieju
➢ Poczęstunek dla uczestników, ewentualnie dla rodziców
➢ Wspólny doping rodziców
➢ Konkursy piłkarskie
➢ Ewentualny udział spikera
➢ Fotorelacje z turniejów, relacje video
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Terminarz

Wydział Szkolenia oraz Wydział Gier i Ewidencji nie
wyraża zgody na rozgrywanie turniejów w dni powszednie
(od poniedziałku do piątku).

W przypadku chęci zmiany terminu spotkania
(najpóźniej 14 dni przed terminem), gospodarz musi
poinformować niezwłocznie wszystkich zainteresowanych
(baza kontaktów) oraz Wydział Gier i Ewidencji K-PZPN.
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Posiadanie ważnych licencji trenerskich

Organizator jest zobligowany do
umieszczenia w raporcie turnieju rodzaju i
numeru licencji trenerów prowadzących zespoły
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Nagrody za dobrą organizację

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej
wyróżni szkółki piłkarskie, które będą wyróżniać się
dobrą organizacją, kreatywnością podczas
organizowanych turniejów. Wybrane szkółki
nagrodzone zostaną podczas Ogólnopolskiej
Konferencji Trenerów organizowanej przez K-PZPN
(styczeń) oraz na zakończenie rozgrywek każdego
sezonu (czerwiec).
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Cele

Co osiągniemy przez zniesienie ewidencji wyników i tabel?

✓ Priorytetem jest rozwój zawodników
✓ Większy komfort pracy trenerów
✓ Rozwój kreatywności zawodników
✓ Zwiększoną rotację na pozycjach kształtującą wszechstronność

zawodników
✓ Zbliżony czas gry wszystkich zawodników
✓ Wyrównanie szans dzieci późno dojrzewających
✓ Trenerzy będą oceniani przez pryzmat postępów sportowych

prowadzonego zespołu
✓ Zmianę mentalności rodziców i opiekunów
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Zgłoszenia zespołów do uczestnictwa w turniejach

Planuje się: aby kluby zgłaszały swoje drużyny do rozgrywek najpóźniej do dnia 30.06 na
rundę jesienną oraz do 30.01 na rundę wiosenną – terminy ostateczne. Nie zgłoszenie
drużyn w terminie skutkuje przypisaniem do ostatniej grupy. Kluby powinny zgłaszać
swoje drużyny zaznaczając poziom sportowy drużyny:
➢ zaawansowany
➢ średnio zaawansowanym
➢ początkujący

Klub zgłaszający dwie drużyny na ten sam poziom musi mieć odpowiednią
liczbę zawodników. Zawodnicy na rundę powinni być przypisani do jednej drużyny, bez
możliwości zamian. W przypadku zakończenia rundy jesiennej, następuje możliwość
roszad w składach wewnątrz klubu z zachowaniem wymogów rejestracyjnych K-PZPN.

Drużyny zgłoszone do poziomu zaawansowanego powinny utworzyć jedną
grupę i rywalizować z zachowaniem lokalizacji w swoich podokręgach (bydgoskim,
toruńskim, włocławskim). Dryżyny o średnim i początkującym poziomie zaawansowania
powinny rywalizować w grupach utworzonych wg najbliższej lokalizacji.

W uzasadnionych przypadkach K-PZPN, jako podmiot nadzorujący rozgrywki
ma prawo do przesunięcia drużyny na poszczególnych poziomach w oparciu o duże
różnice w umiejętnościach.
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Zgłoszenia i kategorie zespołów od sezonu 
2020/2021:

➢Skrzat, G1/G2 (2014 i młodsi)

➢Żak, F1/F2 (2012 i młodsi)

➢Orlik, E1 (2010 i młodsi) oraz E2 (2011 i
młodsi)
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Rozgrywki – Skrzat G1/G2 i Żak F1/F2

Rozgrywki w sezonie z podziałem na rundę jesienną oraz
wiosenną.

Jesienna: Podzielone ze względu na lokalizację w Skrzacie oraz
Żaku z uwzględnieniem deklaracji poziomu umiejętności
zespołu.

Wiosenne: Podzielone ze względu na lokalizację w Skrzacie
oraz Żaku z uwzględnieniem deklaracji trenera prowadzącego,
rozwoju oraz obserwacji zespołu przez
obserwatorów/trenerów K-PZPN oraz trenerów klubowych.
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Rozgrywki – Orlik E2

Rozgrywki w sezonie z podziałem na rundę jesienną oraz
wiosenną.

Jesienna: Podzielone ze względu na lokalizację w Orliku E2 z
uwzględnieniem deklaracji klubu, odnośnie poziomu
umiejętności zespołu.

Wiosenne: Podzielone ze względu na lokalizację w Orliku E2 z
uwzględnieniem deklaracji trenera prowadzącego, rozwoju
oraz obserwacji zespołu przez obserwatorów/trenerów K-
PZPN oraz trenerów klubowych.
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Rozgrywki – Orlik E1

Rozgrywki Juniora E1 w sezonie 2020/2021, będą się odbywały z
zachowaniem obecnego systemu rozgrywek z podziałem na rundę jesienną oraz
wiosenną. Będzie prowadzona ewidencja wyników i tabel.

W rundzie jesiennej, podczas zgłaszania zespołów, kluby desygnują chęć
uczestnictwa w jednym z dwóch poziomów rozgrywkowych: zaawansowanym i
początkującym z uwzględnieniem lokalizacji.

W rundzie wiosennej/po 1 etapie turniejów, przejście do drugiego etapu
rozgrywek oraz utworzenie trzeciego pośredniego poziomu: średnio
zaawansowanego, gdzie odbiegające zespoły z poziomu zawansowanego i najlepsze z
początkującego poziomu z uwzględnieniem lokalizacji utworzą poziom rozgrywek
zbliżony do swoich umiejętności.

Zaawansowany

Jesień/Wiosna
Początkujący

Jesień/Wiosna

Średnio zaawansowany
Wiosna/2 etap
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Rozgrywki – Orlik E1

Ewidencja rozgrywek prowadzona w E1 w celu wyłonienia i
wyselekcjonowania zespołów do rozgrywek Juniora D2, zgodnie z
obowiązującym obecnie regulaminem rozgrywek Kujawsko-Pomorskiego
Związku Piłki Nożnej.

Wyłonienie uczestników do rozgrywek w D2: 1 ligi wojewódzkiej (4
drużyny z podokręgu bydgoskiego, 2 podokręgu toruńskiego, 2 z podokręgu
włocławskiego), 2 ligi wojewódzkiej (4 drużyny z podokręgu bydgoskiego, 2
podokręgu toruńskiego, 2 z podokręgu włocławskiego) oraz 3 i 4 ligi ze
względu na przynależność do podokręgu lub lokalizacji z uwzględnieniem listy
rankingowej po rozgrywkach w Juniorze E1.

Zgodnie z regulaminem rozgrywek do nowego sezonu D2 mogą
również zostać zgłoszone zupełnie nowe zespoły z zastrzeżeniem udziału w
rozgrywkach od najniższej ligi rozgrywkowej.
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Wsparcie medialne

Na stronie Kujawsko-Pomorskiego Związku
Piłki Nożnej dostępna będzie zakładka
dedykowana rozgrywkom OdPasjiDoFutbolu.

Publikowane tam będą informacje bieżące,
komunikaty i fotorelacje zgodnie z wytycznymi
RODO.



Junior B2 – I liga wojewódzka (8 zespołów)
Liga utworzona z zachowaniem dorobku ligowego z uwzględnieniem 
awansów i spadków zespołów ligi juniora C1 w sezonie 2019/2020.
II oraz III ligi po 8 zespołów w podokręgach bydgoskim, toruńskim i 

włocławskim z podziałem  według lokalizacji.

Junior B1 – I liga wojewódzka (8 zespołów)
Liga utworzona z zachowaniem dorobku ligowego z uwzględnieniem awansów 

i spadków zespołów ligi juniora B w sezonie 2019/2020.
II oraz III ligi po 8 zespołów w podokręgach bydgoskim, toruńskim i 

włocławskim  z podziałem na grupy według lokalizacji

Prace nad regulamin  (system spadków i awansów ) zostaną podjęte po ewentualnej 
zgodzie i zatwierdzeniu proponowanej modyfikacji przez Zarząd K-PZPN.

Propozycja
podziału rozgrywek kategorii Juniora B  na 

rozgrywki juniora B1 oraz juniora B2 w 
sezonie 2020/2021
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Przygotował: 

Magowski Andrzej

Żurowski Michał


