
 

 

 

 

 

XXV OGÓLNOPOLSKA 

OLIMPIADA MŁODZIEŻY 2019 

PIŁKA NOŻNA KOBIET 

 

Oficjalna strona: www.oom2019.zgora.pl 

http://www.oom2019.zgora.pl/


 

 

 

 

 

Baza noclegowa – adres, dane kontaktowe 

Gorzów Wielkopolski 

 Hotel MIESZKO ul. Kosynierów Gdyńskich 82 

o Tel. 95 733 99 99 

o http://www.hotel-mieszko.pl/ 

 

 

 

Turniej finałowy dla reprezentacji dziewcząt odbędzie się w 

terminie 24.06.2019-30.06.2019 na obiektach OSiR w 

Gorzowie Wielkopolskim ul. Olimpijska. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotel-mieszko.pl/


 

 

Program pobytu uczestników XXV Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży w piłce nożnej kobiet. 

 

24.06.2019 (poniedziałek) 

 15:00-16:00 przyjazd zespołów dziewcząt i zakwaterowanie w 

hotelu Mieszko 

 19:00 kolacja w hotelu 

 20:00 odprawa techniczna – Hotel Mieszko, sala konferencyjna 

 

25.06.2019 (wtorek) 

 7:00 śniadanie w hotelu 

 9:00 Pomorski ZPN – Dolnośląski ZPN – boisko A 

 9:00 Mazowiecki ZPN – Śląski ZPN – boisko B 

 11:00 uroczyste Otwarcie Olimpiady Stadion OSiR  

ul. Olimpijska 

 13:00-14:30 obiad w hotelu 

 18:00 Łódzki ZPN – Kujawsko-Pomorski ZPN – boisko A 

 18:00 Małopolski ZPN – Wielkopolski ZPN – boisko B 

 19:00-20:30 kolacja w hotelu 

26.06.2019 (środa) 

 7:00 śniadanie w hotelu 

 9:00 Dolnośląski ZPN- Śląski ZPN – boisko B 

 9:00 Pomorski ZPN – Mazowiecki ZPN 

 13:00-14:30 obiad w hotelu 



 

 

 18:00 Kujawsko-Pomorski ZPN – Wielkopolski ZPN – boisko B 

 18:00 Łódzki ZPN – Małopolski ZPN – boisko A 

 19:00-20:30 kolacja w hotelu 

 

27.06.2019 (czwartek) 

 7:30 śniadanie w hotelu 

 CZAS WOLNY – w gestii sztabu szkoleniowego 

 13:00-14:00 obiad w hotelu 

 CZAS WOLNY – w gestii sztabu szkoleniowego 

 19:00-20:00 kolacja w hotelu 

 20:00 spotkanie integracyjne przedstawicieli drużyn (po 2 

osoby) oraz zaproszonych gości 

28.06.2019 (piątek) 

 7:00 śniadanie w hotelu 

 9:00 Mazowiecki ZPN – Dolnośląski ZPN – boisko A 

 9:00 Śląski ZPN – Pomorski ZPN – boisko B 

 13:00-14:30 obiad w hotelu. Wyjazd zespołów z miejsca 3 i 4 

(zespoły grupy A). 

 13:00 Małopolski ZPN – Kujawsko-Pomorski ZPN – boisko A 

 13:00 Wielkopolski ZPN – Łódzki ZPN – boisko B 

 15:00-16:00 obiad w hotelu. Wyjazd zespołów z miejsca 3 i 4  

(zespoły grupy B) 

 CZAS WOLNY – w gestii sztabu szkoleniowego 

 19:00-20:00 kolacja w hotelu 

 



 

 

29.06.2019 (sobota) 

 7:30 śniadanie w hotelu 

 CZAS WOLNY – w gestii sztabu szkoleniowego 

 13:00-14:00 obiad w hotelu 

 CZAS WOLNY – w gestii sztabu szkoleniowego 

 19:00-20:00 kolacja w hotelu 

30.06.2019 (niedziela) 

 7:00 śniadanie w hotelu 

 10:00 mecz o 3 miejsce – boisko A 

 12:30 mecz o 1 miejsce – boisko A 

 14:00 zakończenie turnieju, wręczenie medali i pucharów 

 15:00-16:00 obiad w hotelu. Wyjazd zespołów 

 

Wycinek z regulaminu 

1. Turniej finałowy: 
 

A. Wystąpi w nim 8 drużyn, które zostaną podzielone na 2 grupy po 4 drużyny według następującego 

„klucza”: 

 

Grupa A A1 zwycięzca grupy I, 

 A2 drużyna, która zajęła II miejsce w grupie II, 

 A3 zwycięzca grupy III, 

 A4 drużyna, która zajęła II miejsce w grupie IV, 

Grupa B B1 zwycięzca grupy II, 

 B2 drużyna, która zajęła II miejsce w grupie III, 

 B3 zwycięzca grupy IV, 



 

 

 B4 drużyna, która zajęła II miejsce w grupie I. 

 

B. Zespoły w grupach rozegrają mecze systemem „każdy z każdym” zgodnie z następującym 

programem: 
 

Zespoły w grupach rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” w 6-cio dniowym turnieju 

zgodnie z następującym rozkładem: 

 

pierwszy dzień - mecze w grupach: A1-A4; A2-A3; B1-B4; B2-B3; 

drugi dzień - mecze w grupach: A4-A3; A1-A2, B4-B3; B1-B2; 

trzeci dzień - przerwa w rozgrywkach;  

czwarty dzień - mecze w grupach: A2-A4; A3-A1; B2-B4; B3-B1; 

piąty dzień - przerwa w rozgrywkach;  

szósty dzień  - mecze o miejsca.  

 

–
 na piąty i szósty dzień turnieju pozostają ekipy-reprezentacje ZPN grające o miejsca 1-4, 

- pozostałe ekipy wyjeżdżają po meczach w czwartym dniu turnieju. 

 

1 - 4 4 - 3 2 - 4 

2 - 3 1 – 2 3 - 1 

    

 

§ 6 

 

Kryteria ustalania kolejności miejsc w Rozgrywkach: 

 

I. W rozgrywkach eliminacyjnych o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów zdobytych w 6 

meczach. 

 

1. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez 2 drużyny, o zajętym miejscu decydują kolejno:  

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn,  



 

 

c) przy dalszej równości, zgodnie z Przepisami Gry, że bramki strzelone na wyjeździe liczone 

są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami  

w spotkaniach tych drużyn, 

 

d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego 

cyklu rozgrywek, 

 

e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z 

całego cyklu,  

2. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań  

wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w punktach 

a, b, c, d, e. 

 

II W turnieju finałowym OOM o kolejności zajętych miejsc w grupie decyduje suma punktów zdobytych w 
3 meczach. 
1. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez 2 drużyny, o zajętym miejscu decydują kolejno:  

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami 

w spotkaniach tych drużyn, 
 

c) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach turnieju, 

 

d) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach turnieju, 
 

e) wynik rzutów karnych wykonywanych po meczu w grupie, w której uzyskano wynik 

remisowy. Jeśli po tym, jak obie drużyny wykonają po 5 rzutów obie drużyny zdobyły tę samą 

liczbę bramek, wykonywanie rzutów kontynuuje się aż do momentu, gdy jedna z drużyn 

uzyska jedną bramkę więcej niż drużyna przeciwna, przy równej liczbie wykonanych rzutów. 
 

f) wynik rzutów karnych w takim meczu mają znaczenie tylko w przypadku uzyskania 

równej liczby punktów oraz równej liczbie bramek strzelonych i straconych przez dwie 

drużyny. 
 

2. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań 

wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w punktach 

a, b, c, d, e, f. 

 

3. W meczu o III i o I miejsce w turnieju finałowym OOM, przy wyniku remisowym drużyny wykonują 

po 5 rzutów karnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi Przepisami Gry. 

 



 

 

§ 7 

 

Przepisy gry: 

 

1. Zespół może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę zawodniczek, ale w meczach na poszczególnych 

etapach może występować maksymalnie 18. W turnieju finałowym ekipa może liczyć maksymalnie 22 

osoby (w tym 18 zawodniczek).  

2. Mecze  odbywają  się  według  przepisów  gry  w  piłkę  nożną  (m.in.  drużyny  w  składach  

11-osobowych, mecze rozgrywane na boiskach pełnowymiarowych, obowiązuje przepis o spalonym). 

 

3. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.  

4. Drużyna przyjezdna musi posiadać 2 komplety różniących się kolorami strojów, lub umożliwić 

gospodarzom rozegranie zawodów w barwach klubowych.  

5. Gospodarz zawodów powinien poinformować pisemnie gości o kolorystyce strojów w jakich 

pragnie wystąpić w zawodach mistrzowskich.  

6. Zawodniczki rozgrywają mecze w butach ,,lankach’’ tj. z tzw. „laną” podeszwą.  

7. Zawodniczki uczestniczące w grze obowiązują ochraniacze piłkarskie.  

8. Czas gry: w meczach eliminacyjnych (w grupach) - 2 x 40 minut (przerwa do 15 minut), natomiast w 

turnieju finałowym OOM – 2 x 30 minut (przerwa 15 minut).  

9. Mecze rozgrywane są na boiskach z nawierzchnią naturalną lub sztuczną.  

10. Organizator zawodów – dany WZPN zobowiązany jest do podania informacji do PZPN, gdzie 

rozgrywane będą mecze (miejsce, data, godzina, rodzaj nawierzchni boiska) w terminie co 

najmniej 

14 dni przed planowanymi zawodami.  

11. Dozwolona jest zmiana w meczu 7 zawodniczek bez prawa powrotu.  

12. W eliminacjach oraz turnieju finałowym obowiązują kary wynikające z przepisów gry w piłkę 

nożną (żółte i czerwone kartki), które pociągają za sobą następujące konsekwencje: 

a) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem (żółta kartka) w kolejnym meczu 

eliminacyjnym oraz w turnieju finałowym nie może wystąpić w następnym meczu,  

b) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem w meczu (żółta, 

 

a konsekwencji czerwona kartka) jest odsunięta od gry w danym meczu, 

 

c) zawodniczka ukarana napomnieniem w meczu (żółta kartka), a następnie wykluczona z gry 

(czerwona kartka) zostanie odsunięta od gry także w następnym meczu,  



 

 

d) zawodniczka wykluczona z gry (czerwona kartka) za faul taktyczny jest odsunięta od gry w danym 

oraz następnym meczu,  

e) zawodniczkom, których drużyny awansowały do turnieju finałowego anuluje się żółte kartki  

z meczów eliminacyjnych, 

 

f) wysokość kary za wykluczenie z innej przyczyny, uzależniona jest od stopnia i rodzaju przewinienia. 

Karę orzeka Komisja Dyscyplinarna PZPN w meczach eliminacyjnych oraz Komisja Techniczno-

Dyscyplinarna na turnieju finałowym, w skład, której wchodzi sędzia główny oraz przedstawiciel PZPN. 

 

13. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje następująca zasada:  

a) w rozgrywkach eliminacyjnych pierwszą instancją jest Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego 

PZPN, a drugą Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.  

b) protesty do pierwszej instancji w sprawie rozgrywek eliminacyjnych należy składać 

najpóźniej 48 godz. po zakończeniu meczu, a odwołanie od tych decyzji do drugiej 

instancji w terminie 3 dni od dnia podjęcia decyzji w pierwszej instancji.  

c) w turnieju finałowym jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju.  

d) protesty w turnieju finałowym należy składać w terminie 6 godzin po zakończonym 
meczu.  

e) wszelkie protesty należy składać w formie pisemnej. Wysokość kaucji protestacyjnej przy 

składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie rozgrywek grupowych i finałowych 

wynosi 200 zł, a kaucji odwoławczej 400 zł.  

f) decyzje podjęte w II instancji są ostateczne.  

g) w przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.  

14. Mecze będą prowadzone przez sędziów wyznaczonych przez Kolegium Sędziów PZPN. 

15.  
§ 8 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu zawody w piłce nożnej kobiet wg niniejszego Regulaminu objęte są 

Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży. 

§ 9 

W sprawach spornych nie objętych Regulaminem decyzje podejmować będzie Komisja ds. Piłkarstwa 

Kobiecego Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

Wszystkie zapytania organizacyjno-logistyczne proszę kierować do 

koordynatorów OOM: 

1. Kamil Jaźwiński  tel. 697357790  e-mail: jazwinski.k@wp.pl 

2. Alfred Nowosadzki tel. 602698344 e-mail: a.nowosadzki@wp.pl 

mailto:jazwinski.k@wp.pl
mailto:a.nowosadzki@wp.pl


 

 

 

 

1 – Budynek klubowy (szatnie) 

2 - Parking 

3 – boisko A 

4 – boisko B 


