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                         KOMUNIKAT 7/KPK/2022                

                   Główne zasady rozgrywek Kobiecych 2022/2023 

 
 
Komisja Piłkarstwa Kobiecego MZPN informuje, że główne zasady rozgrywek kobiecych w 

sezonie 2022/2023 są następujące: 

ORLICZKI: 

 Mecze na boiskach o wymiarach orlika, bramki 5x2 m, piłka nr 4, 6+1 zawodniczek, 

mecze 2x12 minut (w przypadku grupy 5-zespołowej czas można skrócić), przerwa 5 

minut.  

 Mecze planowane są na dwóch boiskach jednocześnie.  

 Zmiany lotne.  

 W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2011-

2014, uprawnione do gry (potwierdzone w systemie extranet). 

 Dokumenty meczowe: ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (legitymacja szkolna, 

dowód osobisty, paszport) oraz karta zdrowia indywidualna z aktualną zgodą lekarza 

(ważna na okres maksymalnie 12 miesięcy).  

 Podczas turniejów organizator zapewnia opiekę medyczną.  

 Organizator ponosi koszty związane z obsługą sędziowską. 

MŁODZICZKI: 

 Zawody trwają 2x30 minut, z 10-minutową przerwą.  

 Wymiary boiska: długość od pola karnego do pola karnego boiska pełnowymiarowego, 

czyli 70-75 m; szerokość od 60 m do 68 m. Przy mniejszych wymiarach boiska (długość 

poniżej 95 m) bramki należy umieścić na linii pola bramkowego, dopuszcza się 

przygotowywanie linii z niskich płaskich pachołków lub taśm. Minimalny wymiar boiska, 

to 60 x 40 m.  

 Wymiary bramki: 5 m × 2 m; ustawione na środku linii pola karnego na 

pełnowymiarowym boisku (lub na środku linii pola bramkowego przy boisku o długości 

poniżej 95 m).  

 Drużyny występują w składach 9-osobowych (8 zawodników w polu + bramkarz), w 

protokole sędziowskim może być wpisanych maksymalnie 18 zawodników.  

 W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2010-2012 

uprawnione do gry w danym klubie (potwierdzone w systemie extranet). 

 Do udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do protokołu z 

zawodów. 

 Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, 

przysługuje wyłącznie kierownikowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. 

Zgłoszenia po zakończeniu zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane 

przez sędziów. 



 W przypadku sprawdzenia tożsamości zawodniczki biorącej udział w zawodach, 

zawodniczka jest zobowiązana na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument 

tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed 

zawodami, w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 

 W czasie spotkania każda drużyna może wymienić łącznie z bramkarzem dziewięciu 

zawodników, z prawem ich powrotu do gry (zmiany powrotne, "hokejowe"). 

 Aby zawody były prowadzone zgodnie z przepisami PZPN na boisku musi przebywać 

nie mniej niż 6 zawodników.  

 Pole karne to prostokąt o wymiarach 18,32 m x 9 m (należy wytyczyć znacznikami). 

 Rzuty rożne wykonywane są jako tzw. krótkie (z miejsca przecięcia się przedłużenia 

linii pola karnego z liniami bocznymi pola karnego lub przedłużenia linii pola 

bramkowego z liniami bocznymi pola karnego przy mniejszych boiskach).  

 Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m.  

 Odległość przy rzutach wolnych wynosi 9,15 m. 1 

 Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery.  

 Obowiązuje obuwie sportowe, miękkie (lanki).  

 Mecze są rozgrywane piłką nr 4 (zalecane 350 g).  

 Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać na nogach ochraniacze.  

 Obowiązuje przepis o spalonym.  

 Dokumenty meczowe: ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (legitymacja szkolna, 

dowód osobisty, paszport) oraz karta zdrowia indywidualna z aktualną zgodą lekarza 

(ważna na okres maksymalnie 12 miesięcy).  

 Gospodarz zapewnia opieka medyczną.  

 Gospodarz ponosi koszty związane z obsługą sędziowską.  

 

TRAMPKARKI: 

 Zawody trwają 2x40 minut, z 15-minutową przerwą. 

 Mecze odbywają się na boisku pełnowymiarowym (zalecane 100x64 m). 

Wymiar/światło bramki: 7,32 x 2,44 m; słupki i poprzeczka o średnicy 10-12 cm.  

 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, z prawem ich powrotu do gry 

(zmiany powrotne, "hokejowe"). Aby zawody były prowadzone zgodnie z przepisami 

PZPN na boisku musi przebywać nie mniej niż 7 zawodników.  

 W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2008-

2010, uprawnione do gry w danym klubie (potwierdzone w systemie extranet). 

 Do udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do protokołu z 

zawodów. 

 Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, 

przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. 

Zgłoszenia po zakończeniu zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane 

przez sędziów. 

 W przypadku sprawdzenia tożsamości zawodniczki biorącej udział w zawodach, 

zawodniczka jest zobowiązana na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument 

tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed 

zawodami, w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 

 Dopuszcza się rozegranie dwóch meczów w jednym dniu, jeśli zainteresowane kluby 

tak postanowią.  



 Zawodniczki muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących 

przepisów. 

 Obowiązuje obuwie sportowe, miękkie (lanki).  

 Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać na nogach ochraniacze.  

 Zawody są rozgrywane piłką nr 5 (obwód 68-70 cm, ciężar 410-453 g, ciśnienie 0.6-

1.1 at.).  

 Obowiązuje przepis o spalonym.  

 Kary - według obowiązujących przepisów gry, czyli żółte i czerwone kartki.  

 Rzut karny wykonywany jest z odległości 11 m.  

 Odległość przy rzutach wolnych wynosi 9,15 m.  

 Zawodnik wpisany do sprawozdania jest traktowany jako zawodnik grający w danym 

meczu.  

 Dokumenty meczowe: ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (legitymacja szkolna, 

dowód osobisty, paszport) oraz karta zdrowia indywidualna z aktualną zgodą lekarza 

(ważna na okres maksymalnie 12 miesięcy).  

 Organizator ponosi koszty związane z obsługą sędziowską.  

 

JUNIORKI MŁODSZE: 

 Zawody trwają 2x45 minut, z 15-minutową przerwą. 

 Mecze odbywają się na boisku pełnowymiarowym (zalecane 100x64 m). 

Wymiar/światło bramki: 7,32 x 2,44 m; słupki i poprzeczka o średnicy 10-12 cm.  

 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 możliwości ich powrotu do 

gry. Aby zawody były prowadzone zgodnie z przepisami PZPN na boisku musi 

przebywać nie mniej niż 7 zawodników.  

 W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2006-

2008, uprawnione do gry w danym klubie (potwierdzone w systemie extranet). 

 Do udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do protokołu z 

zawodów. 

 Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, 

przysługuje wyłącznie kierownikowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. 

Zgłoszenia po zakończeniu zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane 

przez sędziów. 

 W przypadku sprawdzenia tożsamości zawodniczki biorącej udział w zawodach, 

zawodniczka jest zobowiązana na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument 

tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed 

zawodami, w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 

 Zawodniczki muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących 

przepisów. 

 Obowiązuje obuwie sportowe, miękkie (lanki).  

 Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać na nogach ochraniacze.  

 Zawody są rozgrywane piłką nr 5 (obwód 68-70 cm, ciężar 410-453 g, ciśnienie 0.6-

1.1 at.).  

 Obowiązuje przepis o spalonym.  

 Kary - według obowiązujących przepisów gry, czyli żółte i czerwone kartki.  



 Rzut karny wykonywany jest z odległości 11 m.  

 Odległość przy rzutach wolnych wynosi 9,15 m.  

 Zawodnik wpisany do sprawozdania jest traktowany jako zawodnik grający w danym 

meczu.  

 Dokumenty meczowe: ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (legitymacja szkolna, 

dowód osobisty, paszport) oraz karta zdrowia indywidualna z aktualną zgodą lekarza 

(ważna na okres maksymalnie 12 miesięcy).  

 Organizator ponosi koszty związane z obsługą sędziowską.  

 

W sprawach nieuregulowanych w powyższych zasadach obowiązują Uchwały i Regulaminy 

PZPN dotyczące młodzieżowych rozgrywek kobiet. 

 

 


