Zasady Rozgrywek Drużyn Dziewcząt w kategorii wiekowej U11 w WZPN
Drużyny klubowe - zawodniczki r. 2009 i młodsze
Główne cele rozgrywek:
- promocja i upowszechniania piłki nożnej dziewcząt,
- tworzenie współzawodnictwa dla drużyn klubowych na poziomie WZPN,
- wyłonienie najlepszej drużyny w rozgrywkach na poziomie WZPN,
- stworzenie odpowiedniej piramidy szkoleniowej dla rozwoju klubowej piłki nożnej kobiet
w Polsce.
Forma/system zawodów:
1. Zawody na poziomie każdego z 16 WZPN:
Każdy z 16 WZPN organizuje rozgrywki dla dziewcząt. Forma rozgrywek -mini liga lub turnieje
i zależy od liczby drużyn klubowych zainteresowanych uczestnictwem (w poszczególnych
turniejach, mogą występować inne, nowe drużyny dziewcząt).
Termin: wrzesień 2019 r. - czerwiec 2020 r.
Sugerowana forma turniejowa:
a) grupy turniejowe, 4 - 6 drużyn w grupie, system gry każdy z każdym,
b) miejsce zawodów: boisko typu ORLIK, boisko trawiaste wymiar jak ORLIK, hala - sugerowany
wymiar 40 x 20m,
b) miesiące, liczba turniejów i miejsce rozgrywania turniejów:
wrzesień/październik - boisko,
listopad - hala,
marzec/kwiecień - hala/boisko,
kwiecień/maj - boisko,
maj/czerwiec - boisko.
Organizator - WZPN i koordynator rozgrywek ,,Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku’’ wraz
z koordynatorem rozgrywek dziewcząt wyznaczają terminy na turnieje niekolidujące z ww.
rozgrywkami Tymbarku (eliminacje, finał wojewódzki, finał krajowy).
2. Zawody przy kilku grupach - w czerwcu 2020 r. należy rozegrać turniej z udziałem najlepszych
drużyn z każdej grupy. System rozgrywek: pucharowy - mecz i rewanż lub każdy z każdym,
3. Wynik końcowy/wyłonienie najlepszej drużyny na poziomie WZPN:
Zwycięską drużynę należy wyróżnić pucharem. Zwycięzca otrzymuje tytuł Mistrza WZPN
- WOJEWÓDZKI MISTRZ ORLICZEK w s. 2019/2020. Pozostałe drużyny należy uhonorować
dyplomami.
Organizator - WZPN może zaproponować dodatkową formę wyróżnienia np. puchary dla
drużyn, statuetki dla najlepszych zawodniczek.

Ogólne sugerowane zasady:
- na boisku liczba zawodniczek 7x7 (bramkarka + sześć zawodniczek w polu gry),
- przy zmniejszonym boisku lub przy turnieju na hali organizator podejmuje decyzję co do
zmniejszenia
liczby zawodniczek na boisku, parkiecie,
- kadra meczowa: 12-14 zawodniczek w każdej drużynie klubowej,
- bramki 5 x 2 m, na hali dopuszcza się bramki 3x2 m (konieczność: bramki zakotwiczone, lub
bramki
przenośne właściwie zabezpieczone przed przewróceniem),
- piłka rozmiar 4,
- czas gry: przy 5 meczach w turnieju: 2 x do 10-11 minut, do 2 x do 13-15 minut przy 4
drużynach,
- można zastosować łączny czas gry meczu - bez zmiany stron boiska np. 20, 25, maks. 30
minut,
- obowiązują zmiany powrotne (trener musi korzystać w grze, ze wszystkich zawodniczek),
- rozgrywki może prowadzić KPK w danym WZPN lecz pod nadzorem Wydziału Gier WZPN,
- zawodniczki muszą być zgłoszone do rozgrywek na liście zbiorczej (konieczność zgłoszenia
i rejestracji zawodniczek w Systemie Extranet),
- zawodniczki muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia, warunkujące udział w zawodach,
- należy przesłać do KPK PZPN plan i wybraną do realizacji formę rozgrywek wraz z wykazem
drużyn klubowych - uczestników Mistrzostw Orliczek (jest to warunek uruchomienia środków dla
WZPN),
- każdy WZPN otrzyma na organizację rozgrywek dofinansowanie w wysokości 8000 zł.
(płatne w dwóch ratach po 4000 zł na każdą z rund), po przesłaniu planu i formy rozgrywek
z wykazem drużyn i osobami/komórkami WZPN nadzorującymi rozgrywki,
- WZPN po zakończeniu danej rundy rozgrywek zobowiązane są dostarczyć do PZPN rozliczenia
niniejszej dotacji, wraz z dokumentami finansowymi potwierdzającymi poniesione koszty (opisane
kopie faktur i rachunków). Środki pieniężne winny być przeznaczone na zadania związane z
organizacją niniejszych rozgrywek,
- do 10 grudnia 2019 r. należy przesłać do KPK PZPN sprawozdanie z rozgrywek, rundy
jesiennej, a do 30 czerwca 2020 sprawozdanie z rundy wiosennej i podsumowującej sezon,
potwierdzone przez osoby funkcyjne z KPK i WG WZPN,
- WZPN lub poprzez zlecenie klubowi zabezpiecza na zawody/turnieje: obsadę sędziowską,
opiekę medyczną, napoje, oraz w miarę środków inne okolicznościowe wyróżnienia, nagrody dla
zawodniczek i klubów.

