
 

 

Regulamin rozgrywek dziecięcych OdPasjiDoFutbolu K-PZPN  

na rundę wiosenną sezonu 2022/23 
 

§1 
CEL I UCZESTNICY ROZGRYWEK  

 
1. Aktywizacja sportowa zawodników w kategorii Skrzat, Żak i Orlik (G1, G2; F1, F2; E2; E1).  
2. Organizacja rozgrywek w podanych kategoriach odbywa się bez ewidencjonowania i publikowania 

wyników i tabel. 
3. Uczestnikami rozgrywek są dzieci w wieku od 5 do 10 lat (dziewczynki do 11 lat). 

E1 – 2012 i młodsi (dziewczynki 2011 i młodsze) 
E2 – 2013 i młodsi (dziewczynki 2012 i młodsze) 
F1 – 2014 i młodsi (dziewczynki 2013 i młodsze) 
F2 – 2015 i młodsi (dziewczynki 2014 i młodsze) 
G1 – 2016 i młodsi (dziewczynki od 2015 i młodsze) 
G2 – 2017 i 2018 (dziewczynki od 2016 do 2018). 

 
§2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

1. Udział w turniejach organizowany przez Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej jest bezpłatny. 
2. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek. 
3. Organizacja, nadzór i kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów gry i postanowień niniejszego 

regulaminu należy do właściwych Wydziałów i Komisji K-PZPN oraz powołanych do tego celu 
Koordynatorów.  

4. Dobór grup turniejowych odbywa się według dwóch składowych: 
I. Poziomu zaawansowania zespołu (deklarowanego przez Klub przed startem rozgrywek w 

ankiecie zgłoszeniowej tj. poziom w junior E1; E2 i F1: A – wojewódzki* / B – zaawansowany / C 

- średniozaawansowany / D – początkujący oraz w junior F2: A – zaawansowany / B - 

średniozaawansowany / C – początkujący. W kategorii junior G1 i G2 nie ma podziału na poziomy 

zaawansowania.  

II. Położenia geograficznego poszczególnych Klubów. 

 
*Poziom A – wojewódzki tylko w kategorii E1; E2 i F1. Deklaracja gry na tym poziomie wiąże się z 
uczestnictwem w turniejach organizowanych w całym województwie oraz zobowiązuje do organizacji 
turnieju na dwóch boiskach.  
 

§3 
UCZESTNICY I ZASADY ROZGRYWEK  

 
1. W rozgrywkach mogą reprezentować wyłącznie zawodnicy uprawnieni do gry przez Wydział Gier i 

Rozgrywek Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz zgłoszeni w systemie Extranet w 
kategoriach od G do E. 

2. Dopuszcza się możliwość udziału w grze zawodniczek o rok starszych w danej kategorii wiekowej. 
3. Od sezonu 2022/23 dopuszcza się do gry zawodników słabszych fizycznie z zawodnikami o rok 

młodszymi dla następujących kategorii wiekowych: z D2 do E1, z E1 do E2, z E2 do F1, z F1 do F2, F2 do 
G (rozgrywki bez ewidencji tabel i wyników) - możliwość gry maksymalnie 2 zawodników w zespole o 
jeden rok starszych. 

4. W przypadku wątpliwości w zakresie uprawnienia zawodnika do gry, trenerzy rywali mogą zgłaszać 
swoje zastrzeżenia organizatorowi turnieju oraz do Wydziału Szkolenia K-PZPN. 

5. Liczbę zawodników znajdujących się na boisku, czas gry, system zmian i inne wytyczne, są szczegółowo 
określone w Unifikacji PZPN. 



 

 

6. Boiska we wszystkich rozgrywkach wyznaczane są zgodnie z zasadami określonymi w Unifikacji PZPN. 
7. Do prowadzenia drużyny upoważniony jest trener posiadający licencję minimum Grassroots/UEFA C.  
8. Obsługę sędziowską sprawują wspólnie trenerzy rywalizujących ze sobą drużyn.   
9. W pozostałych przypadkach obowiązują aktualne Przepisy Gry w Piłkę Nożną. 

 
§4 

ZASADY USTALANIA TERMINÓW TURNIEJÓW  
 

1. K-PZPN ustala ramowy terminarz rozgrywek i podaje go do wiadomości najpóźniej 14 dni przed startem 
rozgrywek, uwzględniając przewidywany podział na grupy turniejowe, z możliwością zgłaszania sugestii 
przez kluby, w terminie do 7 dni przed startem rozgrywek. 

2. Turnieje powinny być rozgrywane w dni weekendowe tj. soboty lub niedziele. Rozgrywanie turniejów w 
innych dnach tygodnia jest możliwe wyłącznie za zgodą wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju. 

3. Gospodarz danego turnieju ustala termin zawodów nie później niż na 14 dni przed turniejem wysyłając 
informacje do K-PZPN na mail: odpasjidofutbolu.bydgoszcz@kpzpn.pl oraz pozostałych drużyn w grupie. 

4. Jakiekolwiek zmiany terminu turnieju możliwe są maksymalnie do 7 dni przed pierwotnie planowanym 
terminem zawodów za zgodą wszystkich drużyn z danej grupy i K-PZPN. 

5. W przypadku zmiany terminu turnieju, dopuszcza się ustalenie zawodów na weekend spoza terminarza, 
jednakże nie zaleca się organizacji turnieju podczas tzw. długich weekendów.  

6. Drużyna, która nie może się stawić na zawody w wyznaczonym terminie ma obowiązek najpóźniej 48 
godziny przed rozpoczęciem turnieju poinformować gospodarza oraz Koordynatora o tym fakcie, 
podając przyczynę nieobecności wraz ze stosownym zaświadczeniem. W przeciwnym razie zostaną 
zastosowane sankcje wynikające z §6 pkt. 2.5. 
 

§5 
OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW  

 
1. Zapewnienie boisk oraz bramek zgodnych z unifikacją PZPN. Zaleca się udostępnienie szatni dla 

uczestników. 
2. Zapewnienie dostępu do toalety uczestnikom rozgrywek, ich opiekunom i towarzyszącym im osobom. 
3. Wysłanie sprawozdania z turnieju w terminie 48 godzin od zakończenia, wyłącznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza i pod wskazany adres poczty elektronicznej. 
4. Zaleca się organizowanie turnieju w formie pikniku, z poczęstunkiem i napojami dla uczestników 

zawodów i towarzyszących im osób w dowolnej formie. 
 

§6 
SPRAWY DYSCYPLINARNE  

 
1. Za przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców stosuje się kary przewidziane w 

Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN i niniejszym regulaminie. 
2. K-PZPN ustala następujące kary finansowe: 

2.1 Nieustalenie terminu turnieju do 14 dni przed - 100 zł 
2.2 Zmiana terminu turnieju na mniej niż 7 dni przed turniejem - 200 zł 
2.3 Brak dostępu do toalet – 300 zł 
2.4 Nie zorganizowanie turnieju w trakcie rundy - 500 zł 
2.5 Nie stawienie się zespołu na turnieju bez uzasadnionej przyczyny - 300 zł. W przypadku drugiej 

nieobecności skutkuje usunięciem z turnieju oraz – 500 zł 
2.6 Brak opieki medycznej podczas turnieju – 300 zł 
2.7 Wycofanie zespołu po zgłoszeniu przed lub w trakcie rozgrywek – 300 zł 
2.8 Nie przesłanie sprawozdania z turnieju w terminie – 100 zł 

 
§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
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