
Kluby sportowe młodzieżowe piłki nożnej kobiet w Lubelskim ZPN 

 

Kluby sportowe KEEZA IV ligi piłki nożnej kobiet w Lubelskim ZPN 

 

Kluby sportowe KEEZA III ligi kobiet, grupa 4 - rozgrywek prowadzonych przez Lubelski ZPN 

  

 

W związku ze zbliżającym się startem rozgrywek kobiecych w sezonie 2021/2022  przypominamy główne 

zasady obowiązujące w rozgrywkach piłkarskich kobiet, które prowadzone  są w poszczególnych WZPN  

i przez PZPN. 

 

MP U-13 

Rozgrywki eliminacyjne prowadzą i terminy zgłoszeń ustalają we własnym zakresie WZPN, natomiast 

drużyny w tych kategoriach wiekowych do rozgrywek centralnych należy wyłonić w rundzie jesiennej, 

 do dnia 30 listopada br. Niezwłocznie po zakończeniu eliminacji WZPN zobligowane są do podania 

informacji  o dwóch najlepszych zespołach, które zakwalifikowały się do rozgrywek strefowych (runda 

wiosenna 2022). Dla pozostałych i zainteresowanych klubów/drużyn, które nie uzyskały awansu dany  WZPN 

powinien zorganizować wiosną 2022 r. system rozgrywek (przy dogodnym terminarzu rozgrywek WZPN                       

np. w formie turniejowej  możliwy jest  udział drużyn, uczestniczących  w  rozgrywkach strefowych, jeżeli 

będzie to korzystne od strony sportowej dla zawodniczek).  

  

CLJ U-15 

Rozgrywki pierwszego etapu zostaną przeprowadzone w 16 Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej, które 

niezwłocznie po zakończeniu eliminacji obowiązane są do przesłania do Departamentu Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN informacji o drużynie, która zakwalifikowała się do rozgrywek CLJ U-15. Należy 

również przesłać do DPP PZPN wykaz żółtych i czerwonych kartek. 

WZPN prowadzą rozgrywki wg. Regulaminów opracowanych przez te ZPN i załączonego Regulaminu 

PZPN. System rozgrywek leży w gestii Wojewódzkich ZPN. 

Do CLJ U-15 awansuje najlepsza drużyna w kat. U-15 z każdego województwa, która zajmie 1. miejsce  

w klasyfikacji końcowej rozgrywek wojewódzkich: 

– w rozgrywkach CLJ U-15 może występować tylko jedna drużyna danego klubu. W przypadku, gdy 

zwycięzcą rozgrywek eliminacyjnych jest zespół, który utrzymał się w rozgrywkach CLJ U-15 lub druga 

drużyna tego klubu, to awans przysługuje kolejnej drużynie w tabeli rozgrywek eliminacyjnych danego ZPN. 

– w przypadku rezygnacji z udziału w rozgrywkach CLJ U-15 przez drużynę zajmującą w tabeli końcowej 

po rundzie jesiennej Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15 1. miejsca, prawo udziału w rozgrywkach CLJ U-15 

uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach danej Wojewódzkiej Ligi Juniorek  

U-15. 

– w przypadku, gdy z danego województwa liczba drużyn, które zrezygnują z udziału w rozgrywkach CLJ  

U-15 spowoduje, że z danego województwa nie zostanie wyłoniony uczestnik rozgrywek CLJ U-15, „wolne” 

miejsce zostanie rozlosowane pomiędzy pozostałe (z danej grupy makroregionalnej) Wojewódzkie ZPN. 

- pozostałe zespoły z lig wojewódzkich, które nie awansowały do CLJ U-15, w rundzie wiosennej biorą 

udział w rozgrywkach zgodnie z regulaminem rozgrywek w danym ZPN. 

  

CLJ U-17 

1. Rozgrywki na szczeblu wojewódzkim zostaną przeprowadzone w 16 Wojewódzkich Związkach Piłki 

Nożnej, które niezwłocznie po zakończeniu rozgrywek obowiązane są do przesłania do Departamentu 

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN informacji o zwycięzcy. Należy również przesłać do DRK PZPN wykaz 

żółtych i czerwonych kartek. 

2. W rozgrywkach szczebla centralnego CLJ U-17 może występować tylko jedna drużyna danego klubu.  

W przypadku, gdy w rozgrywkach wojewódzkich 1. miejsce zajmie klub, którego drużyna występuje na 

szczeblu centralnym, zespół taki nie może awansować do baraży o awans do rozgrywek CLJ U-17 w sezonie 

2022/2023. Prawo gry w barażach uzyskuje kolejna drużyna w tabeli danej ligi wojewódzkiej. 

3. Drużyny z miejsc 9-10 końcowej tabeli rozgrywek centralnych sezonu 2021/22 z obydwu grup spadają  

z rozgrywek do Lig Wojewódzkich. Cztery wolne miejsca na następny sezon zostaną uzupełnione 

zwycięzcami meczów barażowych rozegranych w dwóch etapach z eliminacji w WZPN - Ligi Wojewódzkie 

U-17. System baraży zostanie ustalony przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

  
 

 

 

 



 

Reprezentacje WZPN U-15. 

  

Turnieje eliminacyjne w 4 makroregionalnych grupach: 

I) Podlaski ZPN, Pomorski ZPN, Kujawsko-Pomorski ZPN, Warmińsko-Mazurski ZPN 

II) Łódzki ZPN, Mazowiecki ZPN, Świętokrzyski ZPN, Lubelski ZPN 

III) Podkarpacki ZPN, Małopolski ZPN, Śląski ZPN, Opolski ZPN 

IV) Dolnośląski ZPN, Wielkopolski ZPN, Lubuski ZPN, Zachodniopomorski ZPN 

  

Każdy WZPN będzie organizatorem jednego turnieju/jesień 2021 - dwa turnieje w terminach  podanych                       

w kalendarzu rozgrywek (załącznik), wiosna 2022 - dwa turnieje. Awans do finału OOM uzyskają po dwie 

najlepsze reprezentacje WZPN z każdej grupy rozgrywkowej. W ramach makroregionów należy pilnie ustalić 

(sugerujemy, aby decyzje podjąć w sierpniu) kolejność organizacji turniejów przez poszczególne WZPN. 

Liderem w rozmowach/ustaleniach powinien być WZPN prowadzący rozgrywki III ligi. 

  

Puchar Polski kobiet. 

Cykl rozgrywek na poziomie Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej kończy się 14.10.2021 r. 

W I etapie, na poziomie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, uczestniczą drużyny III ligi kobiet                                  

plus z niższych klas rozgrywkowych.   

Pierwszy etap rozgrywek przeprowadzają Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej na podstawie opracowanych 

przez dany Związek regulaminów i w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady określone w Uchwale  

nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku (z późn. zmianami)  Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników 

oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz innych Uchwałach Zarządu PZPN. 

  

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PP, w niniejszych zawodach obowiązują następujące 

nagrody finansowe: 

 

- zdobywca PP na szczeblu WZPN                       - 5000 PLN netto; 

- drużyny wyeliminowane w III etapie                 - 8000 PLN netto; 

- drużyny wyeliminowane w 1/8 finału                - 10 000 PLN netto; 

- drużyny wyeliminowane w 1/4 finału                - 25 000 PLN netto; 

- drużyny wyeliminowane w 1/2 finału                - 50 000 PLN netto; 

- finalista PP                                                          - 100 000 PLN netto; 

- zdobywca PP                                                       - 400 000 PLN netto. 

 

Każdy WZPN  może w miarę posiadanych środków przygotować ofertę wsparcie dla klubów kobiecych 

uczestniczących w rozgrywkach PP na swoim terenie, włącznie z finałem wojewódzkim. 

 

Załączniki: 

1. Poszczególne REGULAMINY: CLJ U-17, CLJ U-15, MP U-13, repr. WZPN U-15, PP. 

2. Plan kalendarz piłkarskiego - jesień 2021.                                                                                                            
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