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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

1. Rozgrywki młodzieżowe w Lubuskim ZPN są prowadzone w następujących ligach i 
kategoriach wiekowych: 

1) Wydział Gier Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze: 
❖ Liga Wojewódzka Juniorów Starszych (A1 - A2) - U-19 
❖ Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych (B1 - B2) - U-17  
❖ Liga Wojewódzka Trampkarzy (C1 - C2) – U-15  
❖ Liga Wojewódzka Młodzika (D1 - D2) – U-13  
❖ 2 liga Okręgowa Juniorów Starszych (A1-A2) – U-19 
❖ 2 liga Okręgowa Juniorów Młodszych (B1 - B2) - U-17 
❖ 2 Liga Okręgowa Trampkarzy (C1 - C2) – U-15  
❖ 2 liga Okręgowa Młodzików (D1-D2) – U-11 

2) Podokręgi Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze:  
❖ Rozgrywki 3-cio ligowe we wszystkich kategoriach wiekowych oraz 

rozgrywki w kategorii ORLIK i ŻAK (poziom początkujący i średnio 
zaawansowany) - południe województwa. 

3) Wydziału Gier Lubuskiego ZPN w Gorzowie Wlkp.: 
❖ 2 i 3 liga Okręgowa we wszystkich kategoriach wiekowych oraz rozgrywki w 

kategorii ORLIK i ŻAK (poziom początkujący i średnio zaawansowany) – 
północ województwa 

4) Wydział Szkolenia Lubuskiego ZPN  
❖ Rozgrywki w kategorii ORLIK i ŻAK (poziom zaawansowany). 

2. Celem rozgrywek jest wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych ligach w sezonie 
rozgrywkowym 2022/2023 oraz ustalenie kolejności drużyn do awansu i spadku zgodnie z 
podziałem terytorialnym. 

3. Zasadniczym celem rozgrywek młodzieżowych jest szkolenie w formie przygotowujących 
do uczestnictwa zawodników w wyższych klasach rozgrywkowych. 

4. W rozgrywkach mogą brać udział kluby będące członkiem Lubuskiego ZPN oraz PZPN.  

§ 2 
1. Rozgrywki prowadzone są w następujących systemach: 

1) Systemem jednorundowy - (osobno w rundzie jesiennej i osobno w rundzie 
wiosennej) 

a) 1 liga Wojewódzka Juniorów Starszych, 2 i 3 liga Okręgowa Juniorów 
Starszych (U-19), 

b) 1 liga Wojewódzka Trampkarzy, 2 i 3 liga Okręgowa Trampkarzy (U-15), 
c) 1 liga Wojewódzka Młodzików, 2 i 3 liga okręgowa Młodzików (U-13) 

2) System dwurundowy – jesień i wiosna (rewanż) 
a) 1 liga Wojewódzka B1 Junior Młodszy (U-17), 2 i 3 Okręgowa liga B1 Junior 

Młodszy (U-17) 

Rozgrywki prowadzone są w oparciu o: 

a) niniejszy regulamin 
b) Rekomendacje dotyczące rozgrywek od Skrzata do Orlika PZPN  
c) Wytyczne Wydziału Szkolenia LZPN dotyczące rozgrywek w kategorii ORLIK i ŻAK 
d) akty prawne (Regulamin Rozgrywek dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych 

na sezon 2022/2023). 
2. Organizacja, nadzór i kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów gry i postanowień 

niniejszego regulaminu – należy do właściwych Wydziałów i Komisji Lubuskiego ZPN oraz 
Podokręgów Lubuskiego ZPN. 



Załącznik do Regulaminu Rozgrywek na sezon 2022/2023 - w zakresie rozgrywek drużyn młodzieżowych 

 

 

3 

3. Kluby wszystkich klas mogą zgłaszać do rozgrywek na następny sezon dowolną ilość 
zespołów młodzieżowych – w określonych terminach ( Regulamin Rozgrywek Art. 4 § 6.). 

4. Kluby, które zgłosiły się do rozgrywek po raz pierwszy lub reaktywowały swój udział w 
rozgrywkach muszą do 31 maja każdego roku poprzedzającego nowy sezon wystąpić do 
właściwej Komisji ds. Licencji Klubowych o wydanie licencji na grę w danej klasie 
rozgrywkowej. 

5. Kluby biorące udział w rozgrywkach są zobowiązane przed ich rozpoczęciem uregulować 
wszystkie opłaty statutowe (członkowskie, wpisowe) względem Lubuskiego ZPN. 
Nieuregulowanie powyższych opłat przez klub upoważnia właściwe Wydziały/Komisje do 
nieprzyjęcia drużyny tego klubu do rozgrywek. 

 

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WIEKOWYCH 
§ 3 

Junior Starszy (A1-A2) U-19 - rocznik 2004-2005 . 

1) Zawody trwają 2 x 45 minut, z 15 minutową przerwą. 
2) Mecze rozgrywane są na boiskach pełnowymiarowych, trawiastych. 

Wymiar/światło bramki: 7,32x2,44; słupki i poprzeczka o średnicy 10-12 cm.  
3) Drużyny grają w składach 11 osobowych, w protokole sędziowskim może być wpisanych 

maksymalnie 18 zawodników. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić łącznie z 
bramkarzem siedmiu zawodników, bez prawa ich powrotu do gry. Aby zawody były 
prowadzone zgodnie z przepisami PZPN na boisku musi przebywać nie mniej niż 7 
zawodników. 

4) Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów. 
5) Obowiązuje obuwie sportowe, wkręty lub lanki; na nawierzchniach sztucznych – zgodnie z 

wymaganiami gospodarza obiektu. 
6) Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać na nogach ochraniacze. 
7) Mecze rozgrywane są piłką nr 5 (obwód 68-70 cm, ciężar 410-453 g, ciśnienie 0,6-1,1 at.) 
8) Obowiązuje przepis o spalonym. 
9) Kary: wg obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną, czyli żółte i czerwone kartki. 
10) Rzut karny wykonywany jest z odległości 11 m. Odległość przy rzutach wolnych wynosi 9,15 

m. 
11) W rozgrywkach Juniorów Starszych (U-19) mogą brać udział zawodnicy po ukończeniu 14-

tego roku życia.  
12) Zawodnik w tej kategorii wiekowej może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w 

różnych drużynach swojego klubu zgodnie z zasadami Art. 16 § 30 Regulaminu Rozgrywek 
dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2022/2023. 

13) Dokumenty meczowe: 
1) Zawodnik powinien posiadać aktualny ważny dokument tożsamości, na podstawie, 

którego sędzia będzie mógł stwierdzić tożsamość zawodnika (Art. 15 § 29 punkt 1 
Reg. Rozgrywek) 

2) Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne badania 
lekarskie, zgodnie z Ustawą o Sporcie. Termin ważności badania określa lekarz 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.  

14) Nie mogą grać dziewczęta (dla nich jest przewidziana III liga kobiet), 
15) Żółte kartki po rundzie jesiennej zostają anulowane (dotyczy tylko tych rozgrywek w 

których są awanse i spadki po rundzie jesiennej), natomiast kary dyskwalifikacji 
wymierzone ilością meczów przechodzą na rundę wiosenną i kolejny sezon rozgrywkowy. 

16) Na mecze juniorów starszych wyznaczonych jest 3-ch sędziów przez Kolegium Sędziów 
jednostki prowadzącej rozgrywki, 
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17) Klub, który posiada więcej drużyn w tej samej lidze danej kategorii wiekowej, może 
uprawnić zawodników do gry tylko do jednej z tych drużyn. Możliwość zmiany uprawnienia 
danego zawodnika do innej drużyny tego klubu w tej lidze i kategorii wiekowej będzie 
możliwe dopiero w oknie transferowym. Niestosowanie się do powyższego zapisu będzie 
zweryfikowane, jako walkower dla drużyny przeciwnej, z tytułu gry nieuprawnionego 
zawodnika. Powyższy zapis nie dotyczy zawodników danego klubu występujących w 
różnych ligach danej kategorii wiekowej - np. uprawniony jest do 1 ligi to może być 
uprawniony również do – 2-giej lub 3-ciej ligi. 

 
§ 4 

Junior Młodszy (B1-B2) U-17 - rocznik 2006-2007 

1) Zawody trwają 2 x 45 minut, z 15 minutową przerwą. 
2) Mecze rozgrywane są na boiskach pełnowymiarowych (trawiastych lub posiadających 

sztuczną murawę).  
3) Wymiar/światło bramki: 7,32x2,44; słupki i poprzeczka o średnicy 10-12 cm.  
4) Drużyny grają w składach 11 osobowych, w protokole sędziowskim może być wpisanych 

maksymalnie 18 zawodników. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić łącznie z 
bramkarzem siedmiu zawodników, bez prawa ich powrotu do gry. Aby zawody były 
prowadzone zgodnie z przepisami PZPN na boisku musi przebywać nie mniej niż 7 
zawodników. 

5) Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów. 
6) Obowiązuje obuwie sportowe, wkręty lub lanki; na nawierzchniach sztucznych – zgodnie z 

wymaganiami gospodarza obiektu. 
7) Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać na nogach ochraniacze. 
8) Mecze rozgrywane są piłką nr 5 (obwód 68-70 cm, ciężar 410-453 g, ciśnienie 0,6-1,1 at.) 
9) Obowiązuje przepis o spalonym. 
10) Kary: wg obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną, czyli żółte i czerwone kartki. 
11) Rzut karny wykonywany jest z odległości 11 m. Odległość przy rzutach wolnych wynosi 9,15 

m. 
12) W rozgrywkach w kategorii Juniorów Młodszych mogą brać również udział zawodnicy po 

ukończeniu 14-tego roku życia. 
13) Zawodnik w tej kategorii wiekowej może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w 

różnych drużynach swojego klubu zgodnie z zasadami Art. 16 § 30 Regulaminu Rozgrywek 
dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2022/2023. 

14) Zawodnik otrzymuje prawo do gry w kategorii Senior po ukończeniu 16 roku życia. W 
szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący rozgrywki może uprawnić do 
gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15 rok życia, po spełnieniu wszystkich 
poniższych warunków: 

15) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych; 
16) Uzyskaniu przez zainteresowanego pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub 

lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej. 
17) Dokumenty meczowe: 
18) Zawodnik powinien posiadać aktualny ważny dokument tożsamości, na podstawie, którego 

sędzia będzie mógł stwierdzić tożsamość zawodnika (Art. 15 § 29 punkt 1 Reg. Rozgrywek) 
19) Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne badania 

lekarskie, zgodnie z Ustawą o Sporcie. Termin ważności badania określa lekarz zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 

20) Nie mogą grać dziewczęta (dla nich jest przewidziana III liga kobiet) 
21) Na mecze juniorów młodszych wyznaczonych jest 3-ch sędziów przez Kolegium Sędziów 

jednostki prowadzącej rozgrywki, 
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22) Klub, który posiada więcej drużyn w tej samej lidze i kategorii wiekowej, może uprawnić 
zawodników do gry tylko do jednej z tych drużyn. Możliwość zmiany uprawnienia danego 
zawodnika do innej drużyny tego klubu w tej lidze i kategorii wiekowej będzie możliwe 
dopiero w oknie transferowym. Niestosowanie się do powyższego zapisu będzie 
weryfikowane, jako walkower dla drużyny przeciwnej, jako gra nieuprawnionego 
zawodnika. Powyższy zapis nie dotyczy zawodników danego klubu występujących w 
różnych ligach danej kategorii wiekowej - np. uprawniony jest do 1 ligi to zawodnik ten 
może być uprawniony również do – 2-giej lub 3-ciej ligi.  

a. Udział zawodników w meczach różnych drużyn tego samego klubu określa Reg. 
Rozgrywek dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych Art. 16 § 30. 

 
§ 5 

Trampkarz (C1-C2) U-15 – rocznik 2008-2009 

1) Zawody trwają 2 x 40 minut, z 15 minutową przerwą. 
2) Mecze rozgrywane są na boiskach pełnowymiarowych (trawiastych lub posiadających 

sztuczną murawę) 
Wymiar/światło bramki: 7,32x2,44; słupki i poprzeczka o średnicy 10-12 cm.  

3) Drużyny grają w składach 11 osobowych, w protokole sędziowskim może być wpisanych 
maksymalnie 18 zawodników. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić łącznie z 
bramkarzem następującą ilość zawodników i tak: 

➢ 1 liga Wojewódzka Trampkarzy - 7 zawodników bez prawa ich powrotu do gry. 
➢ 2 i 3 Liga Okręgowa Trampkarzy – (zmiany powrotne). 

4)  Aby zawody były prowadzone zgodnie z przepisami PZPN na boisku musi przebywać nie 
mniej niż 7 zawodników. 

5) Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów. 
6) Obowiązuje obuwie sportowe, miękkie (lanki) 
7) Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać na nogach ochraniacze. 
8) Mecze rozgrywane są piłką nr 5 (obwód 68-70 cm, ciężar 410-453 g, ciśnienie 0,6-1,1 at.) 
9) Obowiązuje przepis o spalonym. 
10) Kary: wg obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną, czyli żółte i czerwone kartki. 
11) Rzut karny wykonywany jest z odległości 11 m. Odległość przy rzutach wolnych wynosi 9,15 

m. 
12) W rozgrywkach w kategorii Trampkarz mogą brać również udział zawodnicy po ukończeniu 

12-tego roku życia. 
13) Zawodnik w tej kategorii wiekowej może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w 

różnych drużynach swojego klubu zgodnie z zasadami Art. 16 § 30 Regulaminu Rozgrywek 

dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2022/2023. 

14) Dokumenty meczowe: 
a) Zawodnik powinien posiadać aktualny ważny dokument tożsamości, na podstawie, 

którego sędzia będzie mógł stwierdzić tożsamość zawodnika (Art. 15 § 29 punkt 1 Reg. 
Rozgrywek) 

b) Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne badania 
lekarskie, zgodnie z Ustawą o Sporcie. Termin ważności badania określa lekarz zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 

15) W rozgrywkach prowadzonych przez Lubuski ZPN – dotyczy 2 i 3 ligi Okręgowej 
Trampkarzy, dopuszcza się możliwość udziału dziewcząt (zarówno pojedynczych 
zawodniczek, jak i drużyny) w kategorii TRAMPKARZA U-15, jednakże z zachowaniem 
poniższych zasad: 
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a) W rozgrywkach chłopców w kategorii TRAMPKARZ U-14 mogą uczestniczyć 
dziewczęta, odpowiednio z kategorii TRAMPKARKA U-14, maksymalnie do kategorii 
TRAMPKARKA U-15; 

b) W rozgrywkach chłopców w kategorii TRAMPKARZ U-15 mogą uczestniczyć 
dziewczęta, odpowiednio maksymalnie do kategorii TRAMPKARKA U-15; 

16) Do udziału dziewcząt w rozgrywkach chłopców w kategorii wiekowej TRAMPKARZA U-15, 
wymagana jest zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

17) Zawodnik wpisany do sprawozdania jest traktowany jako zawodnik grający w danym meczu 
(dot. rozgrywek przy zmianach powrotnych). 

18) Klub, który posiada więcej drużyn w tej samej lidze i kategorii wiekowej, może uprawnić 
zawodników do gry tylko do jednej z tych drużyn. Możliwość zmiany uprawnienia danego 
zawodnika do innej drużyny tego klubu w tej lidze i kategorii wiekowej będzie możliwe 
dopiero w oknie transferowym. Niestosowanie się do powyższego zapisu będzie 
zweryfikowane, jako walkower dla drużyny przeciwnej, jako gra nieuprawnionego 
zawodnika. Powyższy zapis nie dotyczy zawodników danego klubu występujących w 
różnych ligach danej kategorii wiekowej - np. uprawniony jest do 1 ligi to zawodnik ten 
może być uprawniony również do – 2-giej lub 3-ciej ligi.  
Udział zawodników w meczach różnych drużyn tego samego klubu określa Reg. Rozgrywek 
dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych Art. 16 § 30.  

19) Na mecze trampkarzy wyznaczonych jest 3-ch sędziów przez Kolegium Sędziów jednostki 
prowadzącej rozgrywki, 
 

§ 6 
MŁODZIK (D1-D2) U-13 – rocznik 2010-2011 

1. Zawody trwają 2x30 minut, z 10-minutową przerwą. 
2. Wymiary boiska: 

❖ 1 Liga Wojewódzka – boisko pełnowymiarowe 
❖ 2 i 3 Liga Okręgowa 70-75 m / 45-68 m (dopuszcza się przygotowanie linii z niskich 

płaskich pachołków lub taśm) 
3. Wymiary bramki: 

❖ 1 Liga Wojewódzka – 7,32m x 2,44m 
❖ 2 i 3 Liga Okręgowa – 5m x 2m 

4. Drużyny występują w składach: 
❖ 1 Liga Wojewódzka – 11 osobowych (bramkarz + 10 zawodników w polu), w 

protokole sędziowskim można wpisać maks. 18 zawodników 
❖ 2 i 3 Liga Okręgowa - 9 osobowych (bramkarz + 8 zawodników w polu), w protokole 

sędziowskim może być wpisanych maksymalnie 18 zawodników. 
5. Zmiany zawodników : powrotne. 

 Aby zawody były prowadzone zgodnie z przepisami PZPN na boisku musi przebywać: 
❖ 1 Liga Wojewódzka – nie mniej niż 7 zawodników. 
❖ 2 i 3 Liga Okręgowa - nie mniej niż 6 zawodników. 

6. Pole karne: 
❖ 1 Liga Wojewódzka – standard  
❖ 2 i 3 Liga Okręgowa - prostokąt o wymiarach 18,32 m x 9 m (należy wytyczyć 

znacznikami). 
7. Rzuty rożne : 

❖ 1 Liga Wojewódzka - standard 
❖ 2 i 3 Liga Okręgowa - tzw. krótkie (punkt środkowy pomiędzy linią boczną ,a linią pola 

karnego). 
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8. Rzut karny:  
❖ 1 Liga Wojewódzka – 11 m 
❖ 2 i 3 Liga Okręgowa -  9 m 

9. Odległość przy rzutach wolnych wynosi 9,15 m. 
10. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów. 
11. Obowiązuje obuwie sportowe, miękkie (lanki) 
12. Mecze rozgrywane są piłką : 

❖ 1 Liga Wojewódzka – nr 5 
❖ 2 i 3 Liga Okręgowa -  nr 4  

13. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać na nogach ochraniacze. 
14. Obowiązuje przepis o spalonym. 
15. W tej kategorii wiekowej w zawodach chłopców mogą brać udział dziewczęta (zarówno 

pojedynczych zawodniczek, jak i drużyny) z zachowaniem poniższych zasad: 
a) W rozgrywkach chłopców w kategorii MŁODZIK U-12 mogą uczestniczyć dziewczęta, 

odpowiednio z kategorii MŁODZICZKA U-12, maksymalnie do kategorii 
TRAMPKARKA U-14; 

b) W rozgrywkach chłopców w kategorii MŁODZIK U-13 mogą uczestniczyć dziewczęta, 
odpowiednio z kategorii MŁODZICZKA U-13, maksymalnie do kategorii 
TRAMPKARKA U-15; 

16. Do udziału dziewcząt w rozgrywkach Lubuskiego ZPN chłopców w kategorii wiekowej 
Młodzika U-12, wymagana jest zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

17. Sędzia zawodów w celach wychowawczych może okresowo odsunąć zawodnika od gry na 
2 minuty, 2 minuty, wykluczenie. To sformułowanie należy rozumieć tak, że zawodnik 
winien być wykluczony z powodu trzeciej (3) dwuminutowej kary. Jednak za naprawdę 
poważne przewinienie (np. poważny rażący faul, gwałtowne agresywne zachowanie, 
oplucie przeciwnika/innej osoby, używanie ordynarnego, obelżywego, obraźliwego 
języka/gestów), sędzia winien od razu stosować karę wykluczenia. Sędzia zaczyna 
mierzenie czasu trwania kary wychowawczej od momentu wznowienia gry. Drużyna, której 
zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry nie może w tych 
zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika. 

18. Odbywanie kary przez bramkarza: 
➢ Bramkarz opuszcza boisko, a miejsce w bramce zajmuje odpowiednio ubrany jeden 

z zawodników z pola. 
19. Podczas odbywania kary czasowego wykluczenia z gry zawodnik ma obowiązek 

oczekiwania w pozycji stojącej poza polem gry na wysokości linii środkowej w odległości 
minimum 1 metra od linii bocznej. 

20. W rozgrywkach w kategorii Młodzik mogą brać również udział zawodnicy po ukończeniu 
10-tego roku życia. 

21. Zawodnik wpisany do sprawozdania jest traktowany jako zawodnik grający w danym 
meczu. 

22. Zawodnik w tej kategorii wiekowej może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w 
różnych drużynach swojego klubu zgodnie z zasadami Art. 16 § 30 Regulaminu Rozgrywek 
dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2022/2023. 

23. Dokumenty meczowe: 
a) Zawodnik powinien posiadać aktualny ważny dokument tożsamości, na podstawie, 

którego sędzia będzie mógł stwierdzić tożsamość zawodnika (Art. 15 § 29 punkt 1 Reg. 
Rozgrywek) 

b) Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne badania 
lekarskie, zgodnie z Ustawą o Sporcie. Termin ważności badania określa lekarz zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 
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24. Klub, który posiada więcej drużyn w tej samej lidze i kategorii wiekowej, może uprawnić 
zawodników do gry tylko do jednej z tych drużyn w danej grupie. Możliwość zmiany 
uprawnienia danego zawodnika do innej drużyny tego klubu w tej lidze i kategorii wiekowej 
będzie możliwe dopiero w oknie transferowym. Niestosowanie się do powyższego zapisu 
będzie weryfikowane, jako walkower dla drużyny przeciwnej, jako gra nieuprawnionego 
zawodnika. Powyższy zapis nie dotyczy zawodników danego klubu występujących w 
różnych ligach danej kategorii wiekowej - np. uprawniony jest do 1 ligi to może być również 
uprawniony do – 2-giej lub 3-ciej ligi. 

25. Na mecze młodzika wyznaczony jest 1 sędzia przez Kolegium Sędziów jednostki 
prowadzącej rozgrywki, 

 

§ 7 

Rozgrywki w kategorii (E, F) ORLIK i ŻAK 
❖ ORLIK (E1-E2) – (U10 – U11) rocznik 2012-2013 i młodsi, 

❖ ŻAK (F1-F2) –(U8-U9) – rocznik 2014-2015 , warunek ukończone 7 lat. 
 
Rozgrywki prowadzone będą w oparciu o „Rekomendacje PZPN dotyczące rozgrywek dla kategorii 
od SKRZATA do ORLIKA” oraz „Wytyczne Wydziału Szkolenia LZPN dotyczące rozgrywek w kategorii 
ORLIK i ŻAK” 

1) Brak ewidencji wyników oraz tabel 
2) Brak sędziów podczas spotkań 
3) Brak presji – „wynikomani” 
4) Rozwój indywidualny zawodników 

 

§ 8 

ZASADY ROZGRYWEK - AWANSE I SPADKI 
 

A. JUNIOR STARSZY (A1-A2) U-19 
 

1 liga Wojewódzka Juniorów Starszych (A1-A2) U-19 

Runda Jesienna 

1) W rundzie jesiennej rozgrywki prowadzone będą w jednej grupie. 
2) Skład grupy uzależniony będzie w zależności od ilości zgłoszeń drużyn. 
3) Grupa winna liczyć minimum od 6-8 drużyn. System rozgrywek jednorundowy  – mecz i 

rewanż. Po rozegraniu wszystkich meczy, drużyny, które zajmą 1 i 2 miejsce w tabeli 
końcowej, uzyska awans do Makroregionalnej Ligi Juniorów Starszych U-19 Grupa „C”.  W 
przypadku rezygnacji, którejś z tych drużyn z udziału w rozgrywkach MLJ U-19, prawo 
udziału w tych rozgrywkach uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce.  

4) W przypadku zgłoszenia do rozgrywek większej ilości drużyn (powyżej 8-miu), wówczas 
rozgrywki prowadzone będą jednorundowo – bez rewanżów. Po rozegraniu wszystkich 
meczy, drużyny które zajmą 1 i 2 miejsce w tabeli końcowej, uzyskują awans do 
Makroregionalnej Ligi Juniorów Starszych U-19 Grupa „C”.  W przypadku rezygnacji którejś 
z tych drużyn z udziału w rozgrywkach MLJ U-19, prawo udziału w tych rozgrywkach uzyska 
drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce.  
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Runda wiosenna 

Drużyny, które nie uzyskały awansu do MLJ Starszych, w rundzie wiosennej będą 
występowały dalej w 1-szej lidze Wojewódzkiej Juniorów Starszych. Po rozegraniu 
wszystkich meczy rundy wiosennej, drużyny które zajmą miejsca od 1-4 zagwarantują dla 
swoich klubów udział w następnym sezonie w rozgrywkach 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów 
Starszych.  
 

2 i 3 liga Okręgowa Juniorów Starszych (A1-A2) U-19 

RUNDA Jesienna i wiosenna:  
Rozgrywki 2 i 3 ligi Okręgowej Juniorów Starszych zostaną utworzona w zależności od ilości 
zgłoszonych drużyn.  
 

B. Junior Młodszy (B1-B2) U-17. 
 

1 liga Wojewódzka Juniorów Młodszych (B1-B2) U-17 

Runda Jesienna i wiosenna 

Rozgrywki prowadzone będą w jednej grupie (12-14 drużyn). System dwurundowy (jesień-
wiosna). Udział biorą drużyny, uwzględnione w terminarzach rundy wiosennej sezonu 
2021/2022 (maksymalnie 8 drużyn oraz drużyny, które wyrażą zgodę na udział w tych 
rozgrywkach w sezonie 2022/2023 – maksymalnie grupa może liczyć 14 drużyn). Po 
rozegraniu wszystkich meczów, drużyna która zajmie 1 miejsce w tabeli weźmie udział w 
barażu o awans do rozgrywek CLJ U-17 Grupa „C”. Mecze barażowe o awans do rozgrywek 
CLJ U-17 są rozgrywane pomiędzy właściwymi terytorialnie dla danej grupy mistrzami lig 
wojewódzkich w tej kategorii wiekowej. W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 
miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej, z udziału w barażu o awans do rozgrywek CLJ 
U-17, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 1 ligi 
Wojewódzkiej Juniorów Młodszych. Dwie drużyny z ostatnich miejsc otrzymują status 
drużyn spadkowych.  

 

2 liga Okręgowa Juniorów Młodszych (B1-B2) U-17 

Runda Jesienna i wiosenna 
1) Rozgrywki prowadzone będą w dwóch grupach (12-14 drużyn).  

a) Grupa nr 1 – drużyny z południa województwa 
b) Grupa nr 2 – drużyny z północy województwa. 

2) System dwurundowy – (jesień-wiosna). Po rozegraniu wszystkich meczy, drużyna które 
zajmie 1 miejsce w tabeli końcowej po sezonie w danej grupie, uzyska awans do 1 Ligi 
Wojewódzkiej Juniorów Młodszych natomiast drużyna, która zajmie miejsce ostatnie w 
danej grupie uzyska status drużyny spadkowej. W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 
1 miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej z awansu do rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej 
Juniorów Młodszych, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w 
rozgrywkach 2 ligi Okręgowej Juniorów Młodszych.  
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3 liga Okręgowa Juniorów Młodszych (B1-B2) U-17 

1) III liga Okręgowa Juniorów Młodszych (B1-B2) zostanie utworzona w zależności od ilości 
zgłoszonych drużyn. Zasady awansu podobne jak w drugiej lidze. Do drugiej ligi awans 
uzyska drużyna , która zajęła 1 miejsce w swojej grupie 3 ligi. 

 
C. Trampkarz (C1-C2) U-15  

 
1 Liga Wojewódzka Trampkarzy (C1-C2) U-15 

 
1) RUNDA Jesienna: Rozgrywki prowadzone są w jednej grupie 8-mio drużynowej w systemie 

jednorundowym (mecz i rewanż). Udział biorą drużyny, uwzględnione w terminarzach 
rundy wiosennej sezonu 2021/2022 (maksymalnie 8 drużyn), które prześlą zgłoszenie 
(ankieta) w wymaganym terminie tj. do 30.06.2022. Po rozegraniu wszystkich meczów 
rundy jesiennej, drużyna która zajmie 1 miejsce w tabeli weźmie udział w barażu o awans 
do rozgrywek CLJ U-15 Grupa „C”. Mecze barażowe o awans do rozgrywek CLJ U-15 w 
rundzie wiosennej danego sezonu są rozgrywane pomiędzy właściwymi terytorialnie dla 
danej grupy mistrzami lig wojewódzkich w kategorii wiekowej U-15 (C1). W przypadku 
rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej, z udziału w 
barażu o awans do rozgrywek CLJ U-15, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe 
miejsce w rozgrywkach 1 ligi Wojewódzkiej Trampkarzy. Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują 
status drużyn spadkowych.  

2) Runda wiosenna: 
Rozgrywki prowadzone są w jednej grupie 8-mio drużynowej w systemie jednorundowym 
(mecz i rewanż). W rozgrywkach udział bierze 8 drużyn. Skład grupy - drużyny po rundzie 
jesiennej z miejsc 1-6 (lub z miejsc 2-7 w przypadku awansu drużyny do rozgrywek CLJ U-
15) plus 2 drużyny z 2 ligi (zwycięzca grupy 1 i zwycięzca grupy 2). W rundzie wiosennej po 
wyzerowaniu punktów i żółtych kartek oraz po rozegraniu wszystkich meczy drużyna, która 
zajmie pierwsze miejsce, weźmie udział w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-15 Grupa 
„C” na rundę jesienną następnego sezonu. Mecze barażowe o awans do rozgrywek CLJ    
U-15 na rundę jesienną następnego sezonu są rozgrywane pomiędzy właściwymi 
terytorialnie da danej grupy mistrzami lig wojewódzkich w kategorii wiekowej U-15. W 
barażach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy z rocznika 2009 i młodsi). W przypadku 
rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy wiosennej z udziału w 
barażu o awans do rozgrywek CLJ U-15, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe 
miejsce w rozgrywkach 1 ligi Wojewódzkiej Trampkarzy. Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują 
status drużyn spadkowych.  

 

2 liga Okręgowa Trampkarzy (C1-C2) U-15 
1) RUNDA Jesienna:  

Rozgrywki prowadzone będą w dwóch grupach 8-mio drużynowych – grupa nr 1 drużyny z 
południa województwa i grupa nr 2 drużyny z północy województwa. System 
jednorundowy (mecz i rewanż). Po rozegraniu wszystkich meczy, drużyna które zajmie 1 
miejsce w tabeli końcowej danej grupy, uzyska awans do 1 Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy, 
natomiast drużyna która zajmie miejsce ostatnie uzyska status drużyny spadkowej. W 
przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej z 
awansu do rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej Trampkarzy, prawo uzyska drużyna zajmująca 
kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 2 ligi Okręgowej Trampkarzy. Drużyny z miejsc 7-
8 otrzymują status drużyn spadkowych ( ilość miejsc spadkowych uwarunkowana jest 
ilością grup 3-cio ligowych). 
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2) Runda wiosenna: 
System rozgrywek jednorundowy (mecz i rewanż). Skład grupy - drużyny po rundzie 
jesiennej z miejsc 2-6 plus zwycięzcy grup 3 ligi. W rundzie wiosennej po wyzerowaniu 
punktów i żółtych kartek oraz po rozegraniu wszystkich meczy drużyna, która zajmie 
pierwsze miejsce uzyska awans do rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej Trampkarzy na rundę 
jesienną następnego sezonu. W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli 
końcowej rundy wiosennej z awansu do rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej Trampkarzy, prawo 
uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 2 ligi Okręgowej 
Trampkarzy. Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych. 

3 liga Okręgowa Trampkarzy (C1-C2) U-15 

1) RUNDA Jesienna i wiosenna: III liga Okręgowa Trampkarzy (C1-C2) zostanie utworzona w 
zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Zasady awansu podobne jak w drugiej lidze. Do 
drugiej ligi awans uzyska drużyna , która zajęła 1 miejsce w swojej grupie. 

 

D. MŁODZIK (D1-D2) U-13  
 

1 Liga Wojewódzka Młodzików D1-D2 (U-13) – Jedna grupa (12-14) drużyn. 
1) RUNDA  (jesień – wiosna)  

Rozgrywki prowadzone będą w jednej grupie 12-14 drużynowej w systemie jednorundowym - bez 
rewanżów. Udział w rozgrywkach biorą drużyny wytypowane przez Wydział Szkolenia Lubuskiego 
ZPN w oparciu o zasady przyjęte przez ten Wydział. Po rozegraniu wszystkich meczów rundy 
jesiennej, drużyny które w tabeli uplasują się na 2-ch ostatnich miejscach otrzymają status drużyn 
spadkowych. Brakujące dwa miejsca uzupełnią mistrzowie 2 lig (mistrz grupy Nr 1 – Zielona Góra 
oraz mistrz grupy Nr 2 – Gorzów Wlkp.) W przypadku rezygnacji z awansu którejkolwiek drużyny 
drugoligowej, skład grupy zostanie uzupełniony o drużynę/drużyny spadkowe z najwyższego 
miejsca w rozgrywkach Wojewódzkiej ligi Młodzika po rundzie jesiennej.  
 

2 liga Okręgowa Młodzików (D1-D2) U-13 
1) RUNDA  (jesień – wiosna) 

Rozgrywki prowadzone będą w 2-ch grupach po 14 drużyn w grupie. Kolejność drużyn w 
terminarzu ustali Wydział Gier w oparciu o przeprowadzone losowanie. 

➢ Grupa 1 – drużyny z południowej części województwa, 
➢ Grupa 2 – drużyny z północnej części województwa. 

• Składy poszczególnych grup utworzone będą na podstawie zgłoszeń oraz wyników z 
poprzedniego sezonu. 

• Rozgrywki prowadzone będą w systemie jednorundowym – bez rewanżów. Po 
rozegraniu wszystkich meczów, drużyny które zajmą w swoich grupach 1 miejsce 
uzyskają awans do ligi Wojewódzkiej Młodzików (ogółem 2 drużyny). Drużyny z 
najmniejszą ilością punktów w poszczególnych grupach uzyskają status drużyn 
spadkowych. Ilość spadających drużyn uzależniona jest od ilość grup 3-cio ligowych. W 
przypadku rezygnacji z awansu drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy 
jesiennej danej 3-ciej ligi, skład grupy zostanie uzupełniony o drużynę spadkową z 
najwyższego miejsca w rozgrywkach 2 ligi Młodzika po rundzie jesiennej. 

 

3 liga Okręgowa Młodzika (D1-D2) U-13 
1) RUNDA – (jesień i wiosna). III liga Okręgowa Młodzika (D1-D2) zostanie utworzona w 

zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Zasady awansu podobne jak w drugiej lidze. Do 
drugiej ligi awans uzyska drużyna , która zajęła 1 miejsce w swojej grupie. 

 
Zielona Góra, dnia 21 czerwiec 2022r                                                         Za Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej                                                      

            Prezes Robert Skowron 


