
 
  Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego 

  Polskiego Związku Piłki Nożnej 
 

 

PIŁKA NOŻNA KOBIET - s. 2019/2020 
 

Kolumna  1 -  oznaczenia kategorii wiekowych + nazwa dla kategorii chłopców, kolumna 2 - rozgrywki kobiet + liczba 

zawodniczek + klasa w szkole, kolumna 3 -  rozgrywki w WZPN, CLJ, repr. WZPN/kadra woj. - kat. U14  

Mężczyźni -M Kobiety - K/nazewnictwo poszczególnych kategorii wiekowych 

1 2 3 

Określenie, nazwa 

- kat. wiekowa, 

rocznik jak obok 

 

Sezon 2019/2020 

Rozgrywki klubowe Repr. WZPN/kadra woj. 

A1/Junior 

 

 

 

2001/U19 

 

Juniorka 
11x11 

IV kl. bez rozgrywek/zawodniczki grają  w drużynach ligowych: 

Ekstraliga, I, II, III, IV liga  A2/Junior 2002/U18 Juniorka III  kl. 

B1/Jun. mł. 2003/U17 
Juniorka 

młodsza 
11x11 

II kl. U17, r. 2003-2004 (2005) - rozgrywki w WZPN jako elim. 

do CLJ U17 

CLJ U17, r.  2003-2004 (2005)*1 - liga,  2 grupy B2/Jun. mł. 2004/U16 

Juniorka 

młodsza 

I kl. szkoły  

średniej 

C1/Trampkarz 2005/U15 Trampkarka 
 

11x11 

 

 

 

 

8 kl. SP  
U15, r. 2005-2006 (2007) w WZPN jesień + wiosna, 

wiosna - CLJ U15, r. 2005-2006 (2007)*2 - liga,  4 grupy 

C2/Trampkarz 

 

 

2006/U14 Trampkarka 7 kl. SP 
- repr. WZPN/kadra woj. U14, r. 2006-2007 

-  trampkarka *3/wg MSiT - młodziczka  
4 turnieje, mecze 2x20’, gra 11x11/pilka nr 5/zmiany powrotne 

D1/Młodzik 2007/U13 Młodziczka 
9x9 

6 kl. SP 
U13, r. 2007-2008, 2009 elim. w WZPN - jesień plus wiosna,  

awanse - wiosną eliminacje i finał  MP U13 D2/Młodzik 2008/U12 Młodziczka 5 kl. SP 

E1/Orlik 2009/U11 Orliczka  

7x7 

 

4 kl. SP U11, r. 2009, 2010, 2011 - do poziomu WZPN 

(możliwe do zastosowania: bez punktacji za mecze-turnieje) E2/Orlik 2010/U10 Orliczka 3 kl. SP 

F1/Żak 2011/U9 Żaczka 
5x5 

2 kl. SP U9, r. 2011 i młodsze - do poziomu lokalnych turniejów 

(wskazane rozwiązania bez punktacji za mecze-turnieje) F2/Żak 2012/U8 Żaczka 
1 kl. SP 

G1/Skrzat 2013/U7 Skrzatka   

G2/Skrzat 2014/U6 Skrzatka    

  
                                 Rok szkolny 2019/2020 

4 letnie LO/5 letnie Technikum  

8 (4+4) letnia  Szkoła Podstawowa  

 
4.  Rozgrywki klubowe organizowane przez KPK PZPN oraz przez poszczególne WZPN 

U17, r. 2003-2004-2005*1, jesień plus wiosna rozgrywki w WZPN, baraże wiosną o prawo gry w CLJ U17 -  liga, 2 grupy 

 U15, r. 2005-2006-2007*2, jesienią plus wiosna w WZPN, wiosna - awanse i gra w  CLJ U15 - liga w  makroregionach - 4 grupy 

Zadanie dla WZPN: zapewnienie drużynom, które nie wywalczą awansu do CLJ dalszych rozgrywek w WZPN 

MMM/U13 - zmiana na MP U13, r. 2007-2008-2009/mecz 9x9/zmiany powrotne/jesień plus wiosna w WZPN,  wiosna - awanse     

do dalszych eliminacji i finału MP U13 

Zadanie dla WZPN: zapewnienie drużynom, które nie wywalczą awansu do  MP dalszych rozgrywek w WZPN 

Woj. Mistrz. Orliczek-WMO U11 (rozgrywki kat. orliczek w WZPN) - r. 2009 i młodsze/mecz 7x7, na hali np. 5x5/zmiany powrotne 

*1, 2 - wg właściwych regulaminów rozgrywek PZPN dla U17, U15, U13 (zasada gry w innych rocznikach, zasada liczby meczów w sezonie) 

*3  - nazewnictwo wg MSiT  młodziczka - dla wyliczania punków we współzawodnictwie sportowym KWM-K, w regulaminie rozgrywek 

PZPN - wpisano trampkarka posługując  się nazwą jak w rozgrywkach chłopców/jako nazwa pilotażowa 
 

Inne:  a) CLJ - rozgrywki centralne PZPN w nazwie dla  poszczególnych kategorii wiekowych: juniorzy(-rki), trampkarze(-rki), 

b)  repr. WZPN/kadry woj.  U14  - 2 turnieje jesienią, 2 turnieje wiosną organizowane przez WZPN, jako eliminacje do OOM 

 
x PRAWO OŚWIATOWE - od r. szk. 2017/2018 docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana w ustawie obejmuje: 

→  8-letnią szkołę podstawową  

→  4-letnie liceum ogólnokształcące /5 letnie technikum 

Do pierwszej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 poszły dzieci r. 2012 (mogły pójść także dzieci r. 2013) 

 


