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„ ŻAK" 7-8 LAT 
Zawodnicy urodzeni w roku 2003 i 2004 

PRIORYTETY 

• rozwijanie koordynacji ruchowej 

• rozwijanie techniki indywidualnej poprzez ćwiczenia i gry 

                                               Ustawienia zawodników 

1 + 4 (5 na 5) preferowane 1 + 4 (5 na 5) preferowane 
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Warunki współzawodnictwa obowiązujące w turniejach. 

System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszeń 

Liczba zawodników na boisku: 1 + 4 

Boisko: szer. 18-20 m/dług. 24-30 m 

Bramki: 2 x 1 m lub z tyczek 

Rzut karny: 6 m 

Piłka: nr 3 

Zmiany: ilość zawodników; 5+13,liczba zmian -dowolna, system hokejowy, mogą grać 

dziewczęta 

Pole karne: prostokąt od linii końcowej do wysokości 6m pola gry(szerokość pola karnego 

6m+2m+6m=14m)  

Rzut rożny: 6 metrów od słupka bramki 

Sposób współzawodnictwa:  PROPOZYCJA: każdy zespół  podzielony jest  na  3  drużyny,  

które grają jednocześnie na 3 boiskach. Mecz składa się z trzech części, w których każda drużyna 

gra z inna spośród trzech drużyn przeciwnika. 

Obuwie; miękkie tzw. Lanki 

Ochraniacze; nie obowiązują, są wskazane 

Spalony; nie obowiązuje 

Kary; 2-3 minuty 

Badania lekarskie: Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy posiadający ważne zaświadczenie 

 lekarskie zezwalające na grę wydane przez lekarzy 

wyznaczonych przez Przychodnie Sportowo-Lekarskie lub posiadających 

 certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny 

Sportowej, oraz inni lekarze, którzy zawarli umowę z Narodowym 

Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu 
medycyny sportowej (ważność zaświadczenia- 3 miesiące, o ile 
lekarz nie zaleci inaczej) 

 

Dokumenty meczowe: lista zgłoszeń, karta zdrowia indywidualna, legitymacja 
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Poniżej prezentujemy jak można w kategorii „ŻAK", czyli w grupie wiekowej 7-8 lat (U-9), 

wyznaczyć boiska do rywalizacji na planie boiska pełnowymiarowego (co najmniej 4 boiska 

na jednej połowie)lub boiska typu „Orlik" (3 boiska). 
 

KATEGORIA WIEKOWA: U-9 FUNKCJA GRY 

POZIOM EDUKACYJNY: WYNIK  NIE  JEST  NAJWAŻNIEJSZY 

SZKOŁA PODSTAWOWA - KLASA I i II WALCZ i DRYBLUJ 

POZIOM ROZGRYWEK:  

•    MINI TURNIEJE, GRUPA MIEJSKA LUB GMINNA 

PEŁNOWYMIAROWE  BOISKO PIŁKARSKIE  ORLIK 
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„ORLIK" 9-10 LAT 
Zawodnicy urodzeni w roku 2001/2002 i 2003 za zgodą rodziców i lekarza 

sportowego 

PRIORYTETY 

• rozwijanie koordynacji ruchowej 

• kształtowanie szybkości 

• rozwijanie techniki indywidualnej poprzez ćwiczenia i gry 

Ustawienia zawodników 

1+6 (7 na 7) preferowane 1+6 (7 na 7) preferowane 
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Warunki współzawodnictwa obowiązujące w rozgrywkach ligowych klasyfikowanych. 

 

Orlik - w tej grupie występują chłopcy urodzeni w roku 2001/2002 i 2003 za zgodą rodziców 
i lekarza sportowego. System rozgrywek dwurundowy( w  rundzie jesiennej zespoły walczą 
o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej systemem każdy z każdym, mecz i rewanż, 
w rundzie wiosennej zespoły rywalizują w ligach w zależności od miejsc zajętych 
w pierwszej rundzie, systemem każdy z każdym ,mecz i rewanż). 

Zwycięzca I Ligi uzyskuje tytuł najlepszej drużyny  Częstochowskiego OZPN  

 

Czas gry: 2 x 30 min. 

Liczba zawodników na boisku: 1 + 6  

Boisko : szer. 34-36 m/dług. 50-54 m  ;szerokość.34 metry(przy boisku o wymiarach 100x60, 

gdzie połowa ma dł 50 m to odległość od linii środkowej do linii pola karnego), długość 50m 

(od linii bocznej boiska do przedłużenia linii pola karnego-ta wersja nie wymaga rysowania, 

ustawiania zbędnych linii- lub tak jak jest na rysunku, przy boisku 100x60 szerokość 36m, 

długość 50 metrów.  

Bramki: 2 x 5 m 

Rzut karny: 9 m 

Piłka: nr 4 

Zmiany: ilość zawodników; 7+11,  ilość zmian- dowolna, system hokejowy, mogą grać 

dziewczęta 

Pole karne: prostokąt od linii końcowej do wysokości 9 metrów pola gry(szerokość pola 

karnego 9m+5m+9m=22m)  

Rzut rożny: 9 metrów od słupka bramki, na orlikach z wyznaczonego przez linie miejsca 

Obuwie; miękkie tzw. Lanki 

Ochraniacze; nie obowiązują, są wskazane 

Spalony; nie obowiązuje 

Kary; 2-3 minuty 

Badania lekarskie: Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy posiadający ważne zaświadczenie 

 lekarskie zezwalające na grę wydane przez lekarzy 

wyznaczonych przez Przychodnie Sportowo-Lekarskie lub posiadających 

 certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny 

Sportowej, oraz inni lekarze, którzy zawarli umowę z Narodowym 

Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu 
medycyny sportowej (ważność zaświadczenia- 3 miesiące, o ile 
lekarz nie zaleci inaczej) 

 

Dokumenty meczowe: indywidualna karta zgłoszeń, karta zdrowia indywidualna, 

legitymacja 
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Poniżej prezentujemy, jak można w kategorii „Orlik", czyli w grupie wiekowej 9-10 lat (U-11), 

wyznaczyć boiska do rywalizacji na planie boiska pełnowymiarowego (2 boiska) 

lub skorzystać z boiska typu „Orlik". 
 

KATEGORIA WIEKOWA: U-11 FUNKCJA GRY 

POZIOM EDUKACYJNY: Bądź najlepszy na boisku wykonując swoje 

SZKOŁA PODSTAWOWA - KLASA III i IV zadania 

 „Koncentracja na technice gry" 

POZIOM ROZGRYWEK:  

•    LIGA REGIONALNA  

PEŁNOWYMIAROWE BOISKO PIŁKARSKIE  ORLIK 
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 Etap wszechstronny - nauczania podstawowego 

Etap edukacji ogólnej: szkoła podstawowa 

klasa V (11-12 lat) 

klasa VI (12-13 lat)  

Etap edukacji piłkarskiej:      Młodzik - D2 (11-12 lat) 

Młodzik - D 1 (12-13 lat ) 

  

Cele etapu - główne kierunki oddziaływania 

- wzmacnianie systematycznego uczestnictwa w zajęciach z piłką, 

- wzmacnianie pozytywnego nastawienia do gry w piłkę nożną, 

- wychowywanie poprzez sport zgodnie z zasadami etyki obowiązującymi w grach sportowych, 

- wielostronne rozwijanie sprawności ogólnej, 

- kształtowanie techniki indywidualnej z piłką („czucie piłki”), techniki indywidualnej bez piłki 

w zakresie skoordynowanej i ekonomicznej umiejętności biegania, 

- nauczanie działań indywidualnych występujących  podczas gry w ataku  i obronie w aspekcie 

celowości ich stosowania, 

- rozwijanie   zdolności   motorycznych,   szczególnie   koordynacji   ruchowej   ogólnej 

w aspekcie zwinności, zwrotności i gibkości, 

- rozwijanie  koordynacji  ruchowej  ukierunkowanej,  np.  podczas czynności z piłką, 

eksponowanie: 
 

• zachowanie równowagi, 

• orientacji przestrzenno-czasowej, 

• rytmizacji,   różnicowania   kinestetycznego,   dostosowania   ruchów  do  sytuacji, 

elastycznego łączenia ruchów w sytuacji itp. 
 

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, 

- kształtowanie motywacji wewnętrznej: 
 

• aspiracji osiągnięć, „waleczności”, potrzeb, 

• umiejętności rywalizacji z własnymi słabościami (samodoskonalenie), 
 

- intelektualizacja zajęć piłkarskich (podstawowe wiadomości o grze i jej uczestnikach), 

- określenie uzdolnień do gry w piłkę nożną (etap selekcji właściwej), 

- indywidualizacja zajęć piłkarskich. 
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„MŁODZIK" 11-12 LAT 
Zawodnicy urodzeni w roku 1999/2000 i 2001 za zgodą rodziców i lekarza 

sportowego 

 

PRIORYTETY 

• rozwijanie techniki indywidualnej poprzez ćwiczenie i gry 

• kształtowanie koordynacji ruchowej 

• kształtowanie szybkości 

• rozwijanie myślenia taktycznego 

Ustawienia zawodników 

1+9 (10 na 10) preferowane 1+9 (10 na 10) preferowane 
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Warunki współzawodnictwa obowiązujące w rozgrywkach ligowych klasyfikowanych.        
W kategorii Młodzika występuje podział na dwie grupy; 

 Młodzik D1 - w tej grupie występują chłopcy urodzeni w roku 1999/2000 i 2001 za zgodą 
rodziców i lekarza sportowego. System rozgrywek dwurundowy( w  rundzie jesiennej 
zespoły walczą o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej systemem każdy z każdym, 
mecz i rewanż, w rundzie wiosennej zespoły rywalizują w ligach w zależności od miejsc 
zajętych w pierwszej rundzie, systemem każdy z każdym ,mecz i rewanż). 

 Zwycięzca I Ligi uzyskuje tytuł najlepszej drużyny Częstochowskiego OZPN i prawo gry 
w barażach o miejsce w Śląskiej Lidze Trampkarzy w roczniku 1999 w sezonie 2012/2013 

Młodzik D2 - w tej grupie występują chłopcy urodzeni w roku 2000 i 2001 za zgodą rodziców 
i lekarza sportowego. System rozgrywek dwurundowy( w  rundzie jesiennej zespoły walczą 
o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej systemem każdy z każdym, mecz i rewanż, 
w rundzie wiosennej zespoły rywalizują w ligach w zależności od miejsc zajętych 
w pierwszej rundzie, systemem każdy z każdym ,mecz i rewanż). 

Zwycięzca I Ligi uzyskuje tytuł najlepszej drużyny Częstochowskiego OZPN i prawo gry 
w Śląskiej Lidze Młodzików w roczniku 2000 w sezonie 2012/2013 

Zawodnicy w trakcie sezonu, mogą być zgłoszeni tylko do jednego zespołu w kategorii 
Młodzika.  

Czas gry: 2x30 min 

Liczba zawodników na boisku: 1 + 9  

Boisko: szer. 64-68 m/dług. Od pola karnego do pola karnego pełnowymiarowego boiska 

(ok. 73 m) 

Bramki: 2 x 5m 

Rzut karny: 9 m 

Piłka: nr 4 

Zmiany: ilość zawodników:10+8, liczba zmian- dowolna, system hokejowy, mogą grać 

dziewczęta max 2 

Pole karne : prostokąt od linii końcowej do wysokości 9m pola gry(szerokość pola karnego 

9m+5m+9m=22m)  

Rzut rożny: 9 metrów od słupka bramki 

Obuwie; miękkie tzw. Lanki 

Ochraniacze;  obowiązują 

Spalony; obowiązuje 

Kary; wykluczenia czasowe 3,5.10 minut, czwarta kara czasowa wykluczenie do końca 

meczu(czerwona kartka) 
 
 
 Badania lekarskie: Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy posiadający ważne zaświadczenie 

 lekarskie zezwalające na grę wydane przez lekarzy 

wyznaczonych przez Przychodnie Sportowo-Lekarskie lub posiadających 

 certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny 

Sportowej, oraz inni lekarze, którzy zawarli umowę z Narodowym 

Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu 
medycyny sportowej (ważność zaświadczenia- 6 miesięcy, o ile 
lekarz nie zaleci inaczej) 

Dokumenty meczowe: karta zgłoszeń indywidualna, karta zdrowia indywidualna, 

legitymacja 
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Poniżej prezentujemy, jak należy wyznaczyć boisko w kategorii „Młodzik", czyli w grupie 

wiekowej 11-12 lat (U-13 ), na planie boiska pełnowymiarowego. 
 

KATEGORIA WIEKOWA: U-13 FUNKCJA GRY 

POZIOM EDUKACYJNY: Bądź najlepszy na boisku wykonując swoje 

SZKOŁA PODSTAWOWA - KLASA V i VI zadania 

 „Koncentracja na technice gry" 

POZIOM ROZGRYWEK:  

•    LIGA REGIONALNA  

PEŁNOWYMIAROWE  BOISKO  PIŁKARSKIE  
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Etap ukierunkowany – nauczania i doskonalenia 

Etap edukacji ogólnej : szkoła ponadpodstawowa - gimnazjum 

klasa I (13-14 lat) 

klasa II (14-15 lat) 

klasa III (15-16 lat)  

Etap edukacji piłkarskiej :     Trampkarz - C2 (13-14 lat) 

Trampkarz - C1 (14-15 lat) 

Junior młodszy - B2 (15-16 lat) 

Cele etapu - główne kierunki oddziaływania 

- systematyczne uczestnictwo ucznia sportowca w procesie edukacji, 

- pozytywne zastawienie do gry w piłkę nożną, 

- wychowywanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki i etyki, 

- wielostronne rozwijanie sprawności ogólnej, 

- doskonalenie techniki indywidualnej z piłką („czucie piłki”), techniki indywidualnej bez piłki 

w zakresie skoordynowanej i ekonomicznej umiejętności biegania, 

- nauczanie i doskonalenie działań indywidualnych i grupowych, występujących podczas gry 

w ataku i obronie w aspekcie celowości ich stosowania, 

- ustalenie wstępne pozycji zajmowanej w grze (gra na każdej pozycji), 

- rozwijanie zdolności motorycznych, szczególnie koordynacji ruchowej ogólnej w aspekcie 

zwinności, zwrotności i gibkości, szybkości lokomocyjnej i specyficznej wytrzymałości 

(potencjału tlenowego), 

- rozwijanie koordynacji ruchowej ukierunkowanej, np. podczas czynności z piłką, 

eksponowanie: 
 

• zachowanie równowagi, 

• orientacji przestrzenno-czasowej, 

• rytmizacji, różnicowania kinestetycznego, dostosowania ruchów do sytuacji, 

elastycznego łączenia ruchów w sytuacji, podejmowania decyzji itp. 
 

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, 

- kształtowanie motywacji wewnętrznej: 

• aspiracji osiągnięć, „waleczności” potrzeb, 
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• umiejętności rywalizacji z własnymi słabościami (samodoskonalenie), 

• umiejętność wyciągania wniosków z błędów podczas gry (samoocena), 
 

- intelektualizacja zajęć piłkarskich (wiadomości o grze i jej uczestnikach, znaczenie 

wysiłku i odżywiania), 

- określenie uzdolnień do gry w piłkę nożną (etap selekcji właściwej i specjalistycznej) 

- indywidualizacja zajęć piłkarskich. 

„TRAMPKARZ"13-14 lat 
Zawodnicy urodzeni w roku 1997/1998 i 1999 za zgodą rodziców i lekarza 

sportowego 

PRIORYTETY 

• rozwijanie umiejętności działania indywidualnego 

• rozwijanie umiejętności podstawowego działania zespołowego 

• kształtowanie zdolności motorycznych ogólnych 

Ustawienie zawodników 

1:4:4 : 2 (11 na 11) preferowane 1:4:3 :3 (11 na 11) preferowane 
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Ustawienie zawodników 

1:3:4:3 (11 na 11) pomocnicze 1:3:2:3:2 (11 na 11) pomocnicze 
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Warunki współzawodnictwa obowiązujące w rozgrywkach ligowych klasyfikowanych:  

W kategorii Trampkarza występuje podział na dwie grupy; 

Trampkarz C1 - w tej grupie występują chłopcy urodzeni w roku 1997/1998 i 1999 za zgodą 
rodziców i lekarza sportowego. System rozgrywek dwurundowy( w  rundzie jesiennej 
zespoły walczą o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej systemem każdy z każdym, 
mecz i rewanż, w rundzie wiosennej zespoły rywalizują w ligach w zależności od miejsc 
zajętych w pierwszej rundzie, systemem każdy z każdym ,mecz i rewanż). 

Zwycięzca I Ligi uzyskuje tytuł najlepszej drużyny Częstochowskiego OZPN i prawo gry 
w barażach o miejsce w Śląskiej Lidze Juniorów Młodszych w roczniku 1997 w sezonie 
2012/2013 (dezyzja zależna od Śląskiego ZPN) 

Trampkarz C2 - w tej grupie występują chłopcy urodzeni w roku 1998 i 1999 za zgodą 
rodziców i lekarza sportowego. System rozgrywek dwurundowy( w  rundzie jesiennej 
zespoły walczą o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej systemem każdy z każdym, 
mecz i rewanż, w rundzie wiosennej zespoły rywalizują w ligach w zależności od miejsc 
zajętych w pierwszej rundzie, systemem każdy z każdym ,mecz i rewanż). 

Zwycięzca I Ligi uzyskuje tytuł najlepszej drużyny Częstochowskiego OZPN i prawo gry 
w barażach o miejsce Śląskiej Lidze Trampkarzy w roczniku 1998 w sezonie 2012/2013 

Zawodnicy w trakcie sezonu, mogą być zgłoszeni tylko do jednego zespołu w kategorii 
Trampkarza.  

Czas gry: 2 x 35 min. 

Liczba zawodników na boisku: 1 + 10 

 Boisko: szer. 64-75/dług. 100-110 m  

Bramki: 2,44 x 7,32 m  

Rzut karny: 11 m  

Pole karne: 16,5 x 40,32 m  

Piłka: nr 5 

Zmiany: ilość zawodników:11+7, liczba zmian -7 

Obuwie; miękkie tzw. Lanki 

Ochraniacze;  obowiązują 

Spalony; obowiązuje 

Kary; wykluczenia czasowe 3,5.10 minut, czwarta kara czasowa wykluczenie do końca 
meczu(czerwona kartka) 

 
 Badania lekarskie: Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy posiadający ważne zaświadczenie 

 lekarskie zezwalające na grę wydane przez lekarzy 

wyznaczonych przez Przychodnie Sportowo-Lekarskie lub posiadających 

 certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny 

Sportowej, oraz inni lekarze, którzy zawarli umowę z Narodowym 

Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu 
medycyny sportowej (ważność zaświadczenia- 6 miesięcy, o ile 
lekarz nie zaleci inaczej) 

 

Dokumenty meczowe: lista zgłoszeń, karta zdrowia indywidualna, legitymacja 
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Etap ukierunkowany - trenowania 

Etap edukacji ogólnej: szkoła ponad gimnazjalna - liceum 

klasa I (16-17 lat) 

klasa II (17-18 lat) 

klasa III (18-19 lat)  

Etap edukacji piłkarskiej:      trenowania 

Junior młodszy - B1 (16-17 lat) 

Junior starszy - A2 (17-18 lat) 

Junior Starszy - A 1 (18-19 lat) 

Cele etapu - główne kierunki oddziaływania 

- systematyczne uczestnictwo ucznia - sportowca w procesie edukacji, 

- pozytywne nastawienie do gry w piłkę nożną - myślenie profesjonalne, 

- wychowywanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki i etyki, 

- wielostronne rozwijanie sprawności ogólnej, 

- doskonalenie techniki indywidualnej z piłką („czucie piłki”), techniki indywidualnej bez piłki 

w zakresie skoordynowanej i ekonomicznej umiejętności biegania, 

- nauczanie   i   doskonalenie   działań   indywidualnych,   grupowych   i   zespołowych, 

występujących podczas gry w ataku i obronie, w aspekcie celowości ich stosowania, 

- rozwijania umiejętności działania w różnych systemach gry na różnych pozycjach, 

- wstępne przypisanie sportowca do gry na określonej pozycji i wynikający z tego trening 

indywidualny, 

- rozwijanie    zdolności    motorycznych,    szczególnie    szybkości,    siły    dynamicznej, 

skoczności, specyficznej wytrzymałości (potencjału tlenowego i beztlenowego), 

- rozwijanie  koordynacji  ruchowej  ukierunkowanej,  np.  podczas czynności z piłką, 

eksponowanie: 
 

• zachowanie równowagi, 

• orientacji przestrzenno-czasowej, 

• rytmizacji, różnicowania kinestetycznego, dostosowania ruchów do sytuacji, 

elastycznego łączenia ruchów w sytuacji, podejmowania decyzji itp. 

- wzmacnianie motywacji wewnętrznej: 

• aspiracji osiągnięć „waleczności", 
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potrzeb, samooceny, samodoskonalenia 

- intelektualizacja zajęć piłkarskich (umiejętności realizacji zadań w grze, wiadomości o grze 

i jej uczestnikach, znaczenie wysiłku i odżywiania, rozumienie gry, rozumienie uwag trenera, 

umiejętność podejmowania właściwych decyzji w sytuacji gry zgodnie z przyjętą koncepcją), 

- indywidualizacja zajęć piłkarskich (rozwijanie zdolności)i umiejętności do gry na określonej 

pozycji). 

 

„JUNIOR MŁODSZY-15-16 lat 

Zawodnicy urodzeni w roku 1995/1996 i 1997 za zgodą rodziców i lekarza 
sportowego 

 

 

JUNIOR STARSZY" 17-18 LAT 

Zawodnicy urodzeni w roku 1993/1994 i 1995 za zgodą rodziców i lekarza 
sportowego 

 

 

 

PRIORYTETY 

• rozwijanie umiejętności działania zespołowego 

• rozwijanie umiejętności działania grupowego 

• rozwijanie umiejętności działania indywidualnego 

• kształtowanie specjalnych zdolności motorycznych 
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Ustawienia zawodników 

1:4:4:2 (11 na 11) preferowane 1:4:3:3 (11 na 11) preferowane 
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Ustawienia zawodników 

1:4:2:3:1 (11 na 11) pomocnicze 1:4:1:4:1 (11 na 11) pomocnicze 
 

Warunki współzawodnictwa obowiązujące w rozgrywkach ligowych klasyfikowanych.  

Junior Młodszy - w tej grupie występują chłopcy urodzeni w roku 1995/1996 i 1997 za zgodą 
rodziców i lekarza sportowego. System rozgrywek dwurundowy( w  rundzie jesiennej 
zespoły walczą o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej systemem każdy z każdym, 
mecz i rewanż, w rundzie wiosennej zespoły rywalizują w ligach w zależności od miejsc 
zajętych w pierwszej rundzie, systemem każdy z każdym ,mecz i rewanż). 

Zwycięzca I Ligi uzyskuje tytuł najlepszej drużyny Częstochowskiego OZPN i prawo gry 
w Śląskiej Lidze Juniorów Młodszych w roczniku 1996/1997 w sezonie 2012/2013 

Junior Starszy - w tej grupie występują chłopcy urodzeni w roku 1993/1994 i 1995 za zgodą 
rodziców i lekarza sportowego. W zależności od ilości zgłoszeń utworzone zostaną 
II grupy(gr.A i gr.B) System rozgrywek jesień-wiosna, mecz i rewanż. 

Zwycięzca gr A uzyskuje tytuł najlepszej drużyny  Częstochowskiego OZPN i prawo gry 
w Śląskiej Lidze Juniorów Starszych w roczniku 1994/1995 w sezonie 2012/2013 
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Czas gry: 2 x 40 min. (JUNIOR MŁODSZY) 

 2 x 45 min. (JUNIOR STARSZY)  

Składy: 1 + 10 

Boisko: szer. 64-75 m/dług. 100-110 m 

Bramki: 2,44 x 7,32 m  

Rzut karny: 11 m  

Pole karne: 16,5 x 40,32 m  

Piłka: nr 5 

Zmiany: ilość zawodników-11+7, liczba zmian- 7 

Obuwie; dowolne, wkręty lub miękkie tzw. Lanki 

Ochraniacze;  obowiązują 

Spalony; obowiązuje 

Kary; wykluczenia czasowe 3,5.10 minut, czwarta kara czasowa wykluczenie do końca 

meczu(czerwona kartka) 
 

 

 Badania lekarskie: Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy posiadający ważne zaświadczenie 

 lekarskie zezwalające na grę wydane przez lekarzy 

wyznaczonych przez Przychodnie Sportowo-Lekarskie lub posiadających 

 certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny 

Sportowej, oraz inni lekarze, którzy zawarli umowę z Narodowym 

Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu 
medycyny sportowej (ważność zaświadczenia- 6 miesięcy, o ile 
lekarz nie zaleci inaczej) 

 

Dokumenty meczowe: lista zgłoszeń, karta zdrowia indywidualna, legitymacja 
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4. Współzawodnictwo dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce - 

wybrane przepisy 
 

Kat. szkole-             
nia! symbole A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 

wgUEFA             

Nazewnictwo 

polskie 
JUNIOR 

STARSZY 
JUNIOR 

MŁODSZY 

TRAMPKARZ MŁODZIK ORLIK ŻAK 

 WOJ. LIGA WOJ. LIGA WOJ. LIOA WOJ. LIGA 
MŁODZIKA 

OKRĘGOWA 
LIGA MŁODZIKA 

TURNIEJE  
Klasy rozgryw-

kowe 
JUNIORA ST. 

OKRĘGOWA 
JUNIORA MŁ 

OKRĘGOWA 
TRAMPKARZY 

OKRĘGOWA 
WOJEWÓDZ-

KIE 

TURNIEJE 

LIGA JUNIORA 

ST 
LIGA JUNIORA 

MŁ. 
LIGA TRAMPKA-

RZY 
TURNIEJE 

OKRĘGOWE 
 

 Pełnowymiaro-      

 we trawiaste Pełnowymiarowe Pełnowymiarowe 64-68 szer.   
 64-75 szero- trawiaste trawiaste dług. od pola   

Boisko kość 64-75 szerokość 64-75 szerokość karnego do pola 38-40 szer. 18-20 szer. 
100-110 dłu- 100-110 długość 100-110 długość karnego pełno- 54-60 dł. 24-30 dł. 

 gość (zalecane (zalecane wymiarowego   
 (zalecane 64x100) 64x100) boiska (ok. 73 m)   
 64x100)      

Pole karne 16,5+7,32+16,5 
szer 

16,5dł. 

16,5+7,32+16,5 
szer. 

1 6,5 dł. 

16,5+7,32+16,5 
szer 

16,5dł. 

linia pola 
karnego 

w odległości 
9m od bramki 

linia pola 
karnego 

w odległości 
7m od bramki 

 

Rzut karny 11 m 11 m 11 m 9 m 9 m 6 m 

Bramki 7,32 X 2,44 m 7,32 X 2,44 rn 7,32 X 2,44 m 2x 5 m 2x 5rn 2x 1m  lub z 

tyczek 
Piłki Nr 5 Nr 5 Nr 5 Nr 4 Nr 4 Nr 3 

 2x 45 min. 2x 40 min. 2x 35 min. 2x 30 min. 2x 20 min. do 3x 10 min. 

  każdy zespół po- 

   dzielony jest na 3 

   drużyny, które gra- 

   ją jednocześnie na 
Czas gry Zawodnik do lat 19 (rocznik 1991 i młodsi w jednym terminie 

(w jednym dniu lub dzień po dniu) może rozegrać w różnych 
drużynach swojego klubu nie  więcej niż jeden pełny mecz. Czas gry 

System turnie-

jowy w zale-

żności od ilości 

drużyn, np. 4 

mecze x 10 min 

3 boiskach. Mecz 
składa się z trzech 

części, 

 tego zawodnika = czasowi gry wg przepisów dla jego kategorii w których każda 

 lub klasy, do której został uprawniony drużyna gra z inną 

 przez Wydział Gier Wojewódzki lub Okręgowy spośród trzech 

   drużyn przeciwni- 

   ka. Suma bramek 

   z trzech boisk daje 

   wynik końcowy 

Liczba zawod-

ników 

11 + 7 11 + 7 1 1 + 7  10+8 zmiany 
powrotne/ mogą 
grać dziewczęta 

max 2 

7+11 (zmiany 

powrotne, mogą 

grać dziewczę-

ta) 

5 (zmiany powrot-

ne, mogą grać 

dziewczęta) 

Obuwie Dowolne, wkrę- Dowolne, wkręty Miękkie-tzw. Miękkie-tzw. Miękkie-tzw. Miękkie-tzw. 
ty lub lanki" Lub ,lanki" lanki" lanki" lanki" lanki" 
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Kat. szkole-             

nia i symbole A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 
wgUEFA             

Ochraniacze Obowiązują Obowiązują Obowiązują Obowiązują Nie obowiązują, 

są wskazane 
Nie obowiązują, są 

wskazane 

Spalony 

(przepis) 

Obowiązuje Obowiązuje Obowiązuje Obowiązuje Nie obowiązuje Nie obowiązuje 

  Niezależnie od kar przewidzianych   
 Według obowiązujących w przepisach gry - wykluczenia   

Kary przepisów gry (żótte i czerwone 

kartki) 
czasowe 3-5-10 min, czwarta kara 

czasowa wykluczenie do końca 
meczu (czerwona kartka) 

 2-3 minuty 

 Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy posiadający ważne zaświad-   
 czenie lekarskie zezwalające na grę wydane przez lekarzy:   

Badania 

lekarskie 

wyznaczonych przez Przychodnie Sportowo-Lekarskie lub posia- Jak w wierszu po lewej przy czym 
dających certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny ważność zaświadczenia 
Sportowej, oraz inni lekarze, którzy zawarli umowę z Narodowym  wynosi 3 miesiące, 

 Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu 
medycyny sportowej (ważność zaświadczenia- 6 miesięcy, o ile 

lekarz nie zaleci inaczej) 

o ile lekarz nie  zaleci inaczej 

 Zgłoszenie klubowe tzw. karta sztywna, karta zdrowia indywidualna,   
Dokumenty dokument tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty, Lista zgłoszeń, karta zdrowia 
meczowe paszport), zgłoszenie sprawdzenia tożsamości można zgłaszać indywidualna, legitymacja szkolna 

 sędziemu najpóźniej przed zakończeniem meczu   

 Przy czerwonej kartce patrz: Regulaminy Rozgrywek PZPN i Związ-   
 ków Wojewódzkich. Przekroczenie czasu gry przez zawodnika = gra   

Ważne zaw. nieuprawnionego + kara regulaminowa. Zawodnik otrzymuje   
informacje prawo gry w kat. Senior z chwilą ukończenia 16-tego roku + 1 dzień. 

Przejście do wyższej kategorii wiekowej wg Regulaminów Rozgrywek 
PZPN i Związków Wojewódzkich 

  

 Mistrzostwa Mistrzostwa Pol-  Nike    
Rodzaj Polski Juniora 

Starsze- 
ski Juniora Młod-

szego (w czasie 
Coca-

Cola 

Premier 
Coca-Cola 

  
Coca- 

go (w czasie 

mistrzostw 

mistrzostw obo-  Cola  Puchar „Z podwórka na stadion" 

(rozgrywki w gminach zawodów 
finałowych 

w kat. klubów 
i UKS-ów. 

wiązuje Regula-  im. Mar- 

obowiązuje min Rozgrywek  ka Wie I- i powiatach) 

Regulamin 

Rozgrywek 
Młodzieżowych 

PZPN) 
Czas gry meczy i turnieju ustala 

organizator 

gusa finał wojewódzki 

 Młodzieżowych     

 PZPN)     
  W czasie poniższych zawodów obowiązuje Wstęp-  
Rodzaje zawo-

dów w kat. re-

prezentacji wo-

jewódzkich i 

inne 

 Regulamin Roz gry wek Młodzież o wy eh PZPN na oce-

na przy-

datności 

zawod-

ników 
do 

repre-

zentacji 

woje-

wódzkiej 

 
Promocja uzdolnionych 
do poszczególnych 
reprezentacji 

narodowych 
PZPN  

Ogólno-

polska 

Olimpia-

da Mło-

dzieży o 

Puchar 

im. K. 

Deyny 

Puchar 

im. J. 

Micha-

łowicza 

Puchar 
im. W. 
Kucha- 

ra 

Puchar 

im. K. 

Gór-

skiego 

Puchar 
im. L 

Jezier-

skiego 

Z  finałów  wojewódzkich 
sportowe wakacje z piłką 

dla wybranej grupy 
chłopcowi dziewcząt 

(sponsor + PZPN) 

Opracowanie:  Wydział Szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej 

Wydział Piłkarstwa Młodzieżowego Polskiego Związku Piłki Nożnej 

Wydział Szkolenia Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 


