
ZGŁOSZENIA DRUŻYN
Rejestrację drużyn do udziału w Turnieju Orlika prowadzą animatorzy/organizatorzy turniejów elimina-
cyjnych na boiskach Orlik, które zgłosiły chęć organizacji rozgrywek. Lista zgłoszonych Orlików będzie 
publikowana na bieżąco na stronie internetowej www.turniejorlika.pl w zakładce „ORLIKI_2013”.
Jeżeli chcecie zagrać w turnieju to skontaktujcie się z najbliższym Orlikiem i zgłoście swoją 
drużynę bezpośrednio animatorowi prowadzącemu zajęcia sportowe na Orliku.
Jeśli jeszcze nie ma Waszego Orlika w wykazie namawiajcie animatora, żeby wysłał zgłoszenie.

Ważne! Drużyny zgłaszają się do rozgrywek tylko na jednym Orliku. W miejscowościach, gdzie jest więk-
sza liczba Orlików drużyny zgłaszają się do najbliższego Orlika, który organizuje rozgrywki eliminacyjne.
Zgłoszenia Orlików będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2013 roku. 
Zgłoście swoją drużynę animatorowi na Orliku przed tym terminem!
Zgłoszenia drużyny może dokonać jedynie opiekun drużyny, zgłoszenia przyjmowane będą na 
piśmie, w zgłoszeniu opiekun podaje nazwę drużyny, podmiot zgłaszający (szkołę, UKS lub pisze 
„dzika drużyna”), dane kontaktowe oraz imienną listę zawodników wraz z datami urodzenia. 
Wzór formularza zgłoszeniowego jest na stronie www.turniejorlika.pl oraz www.szs.pl 

O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ
• W trakcie całego turnieju zawodnik może reprezentować wyłącznie jeden zespół.
•  W wyjątkowej sytuacji, kontuzja gracza, zmiana szkoły, etc., dopuszczamy możliwość dobrania 

maksymalnie trzech zawodników (pod warunkiem, że nie występowali oni we wcześniejszej 
fazie turnieju w innym zespole). 

•  Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich 
(lub poświadczenia lekarza na liście startowej drużyny) albo pisemnego oświadczenia dyrektora 
szkoły lub opiekuna drużyny złożonego na karcie zgłoszenia drużyny (liście startowej) o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju. 

•  Drużyny biorące udział w turnieju oraz wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez jed-
nostkę zgłaszającą drużynę do rozgrywek (szkołę, UKS, klub a w przypadku „dzikich drużyn” 
przez rodziców/opiekunów).

•  Turnieje rozgrywane w ramach Turnieju Orlika mogą być rejestrowane przez media (zdjęcia, filmy  
– TV, prasa, Internet), dlatego do zgłoszenia drużyny należy dołączyć zgodę rodziców/opiekunów na 
grę ich dzieci w turnieju oraz zgodę na wykorzystanie wizerunków dzieci do celów informacyjnych  
i promocyjnych turnieju. Wzór oświadczenia należy pobrać ze strony internetowej www.turniejorlika.pl 

• Każdy zawodnik biorący udział w Turnieju Orlika musi mieć przy sobie ważną legitymację 
szkolną lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość zawodnika i datę urodzenia.

BIURO ORGANIZACYJNE:
Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego
ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa, telefon/fax. 22 621-85-93; 22 621-85-30; 22 848-91-17

Koordynacja turnieju:
Dariusz Abramuk – Sekretarz Generalny SZS (601 662 661)
Arkadiusz Bęcek – Koordynator turnieju (601 196 085)
Dane kontaktowe do koordynatorów Wojewódzkich SZS są dostępne na stronie internetowej turnieju 
www.turniejorlika.pl, na stronie ZG SZS www.szs.pl i na stronach internetowych Wojewódzkich SZS.

Szczegółowy regulamin Turnieju Orlika oraz przepisy gry znajdziecie 
na stronach internetowych www.turniejorlika.pl oraz www.szs.pl

Pierwszy gwizdek 2 września 2011
Druga edycja turnieju dla dziewcząt i chłopców w wieku 10-11 i 12-13 lat
Upominki dla każdego uczestnika, atrakcyjne nagrody dla najlepszych!

Pierwszy gwizdek 1 września 2013
Czwarta edycja turnieju dla dziewcząt i chłopców w wieku 10-11 i 12-13 lat
Upominki dla każdego uczestnika, atrakcyjne nagrody dla najlepszych!

Zagraj na swoim Orliku
i weź udział w wielkim finale!

12 października w Warszawie
więcej na www.turniejorlika.pl i www.szs.pl



Eliminacje gminne 
Turnieje eliminacyjne w obu kategoriach wiekowych będą rozgrywane na boiskach Orlik, które zgłoszą się do udziału  
w IV edycji Turnieju Orlika. Do dalszych rozgrywek awansują najlepsze zespoły z turniejów eliminacyjnych na danym Orliku 
– maksymalnie 4 drużyny (1 drużyna dziewcząt i 1 drużyna chłopców x 2 kategorie wiekowe). 

Wszystkie drużyny grające w eliminacjach gminnych otrzymają pamiątkowe koszulki z logo turnieju ufundowane przez PZU 
i PKN ORLEN (max 10 szt. dla jednej drużyny). Wszystkie drużyny otrzymają okolicznościowe dyplomy.

O TURNIEJU
Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest 
promowanie wśród dzieci sportowej aktywności i zasad gry fair play, akty-
wizacja lokalnych społeczności oraz zachęta do wspólnego organizowania 
różnych działań sportowych na obiektach wybudowanych w ramach pro-
gramu „Moje boisko – Orlik 2012”. Organizatorem turnieju – na zlecenie 
Ministerstwa Sportu i Turystyki – jest Szkolny Związek Sportowy Zarząd 
Główny, ul. Mokotowska 24,00-561 Warszawa (tel./fax. 22 621 85 93; 
turniejorlika@szs.pl; www.turniejorlika.pl; www.szs.pl).

Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN.
Turniej jest organizowany oddzielnie dla drużyn dziewcząt i chłopców, 
w dwóch kategoriach wiekowych:
• 10-11 lat (roczniki 2002 - 2003)
• 12-13 lat (roczniki 2000 - 2001)

IV Turniej Orlika będzie rozgrywany w terminie 01 września – 12 paździer-
nika 2013 roku na czterech szczeblach rozgrywkowych:
• 01.09 – 18.09 - eliminacje gminne (lokalne turnieje na Orlikach)
• 20.09 – 28.09 – eliminacje wojewódzkie (turnieje na wybranych Orlikach)
• 30.09 – 06.10 – finały wojewódzkie
• 09.10 – 12.10 – finał ogólnopolski w Warszawie

UDZIAŁ DRUŻYN W TURNIEJU
Do udziału w IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska zaprasza-
my reprezentacje szkół lub klas, drużyny Uczniowskich Klubów Sportowych, 
drużyny reprezentujące Orliki (np. wyłonione spośród dzieci uczestniczących 
w zajęciach sportowych na danym obiekcie) jak również tzw. „dzikie drużyny”. 
Każda drużyna zgłoszona do udziału w turnieju musi mieć dorosłego opiekuna, 
który odpowiada za udział drużyny we wszystkich fazach turnieju.

W turnieju nie mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące piłkarskie kluby 
sportowe (inne niż UKS). W drużynie może być zgłoszonych maksymalnie 
3 zawodniczki/zawodników, którzy są potwierdzeni i uprawnieni do gry  
w klubach lub drużynach zgłoszonych w sezonie 2013/2014 do rozgrywek 
ligowych w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej lub którzy otrzymali 
powołanie do kadry województwa i grali w jej składzie (dotyczy wszystkich 
drużyn, także drużyn UKS). Fakt udziału takich zawodników musi być po-
twierdzony na karcie zgłoszenia drużyny (liście startowej) przez podmiot 
zgłaszający drużynę na każdym etapie turnieju. W liście startowej należy 
podać nazwiska tych zawodniczek /zawodników oraz ich przynależność klu-
bową. Naruszenie w/w przepisu regulaminu powoduje wykluczenie drużyny 
z rozgrywek (dotyczy zarówno gry większej liczby tzw. „zawodników klubo-
wych” jak również niezgłoszenia ich w liście startowej drużyny). Wszystkie 
drużyny biorące udział w finałach wojewódzkich i w finale ogólnopolskim 
będą weryfikowane przez właściwe Okręgowe Związki Piłki Nożnej.

Drużyny mogą liczyć maksymalnie 10 zawodników. W całym turnieju grają 
zespoły sześcioosobowe – 5 zawodników na boisku + bramkarz.

SCHEMAT ROZGRYWEK

Finał ogólnopolski 
Do finału Turnieju Orlika awansują najlepsze 
zespoły z finałów wojewódzkich, tzn. po 16 
zespołów dziewcząt i 16 zespołów chłopców  
w każdej kategorii wiekowej – łącznie 64 zespoły.

Turniej finałowy zostanie rozegrany 
w dniach 9-12 października w Warszawie.

W finale ogólnopolskim wszystkie startujące 
drużyny, 10 zawodników i 2 trenerów, otrzyma-
ją bluzy sportowe.

Zawodniczki i zawodnicy drużyn, które zajmą I, 
II i III miejsce w turnieju finałowym otrzymają 
nagrody indywidualne ufundowane przez PZU 
i PKN ORLEN (torby sportowe, sprzęt elektro-
niczny). Torby sportowe otrzymają również 
trenerzy zwycięskich drużyn.

Harmonogram turnieju finałowego
•  09.10 (środa) – przyjazd zespołów, odprawa techniczna, uroczystość 

otwarcia finałów i losowanie drużyn i grup w rudzie eliminacyjnej.

•  10.10 (czwartek) – runda eliminacyjna (faza grupowa rozgrywek)  
– zespoły dziewcząt w obu kategoriach wiekowych zagrają przed połu-
dniem (godz. 9-13), zespoły chłopców grają po południu (godz. 13-17)

•  11.10 (piątek) – ćwierćfinały, półfinały i finały o miejsca III (system 
rozgrywek jak w dniu poprzednim)

•  12.10 (sobota) – Wielki Finał Turnieju Orlika (Torwar) 
Mecze finałowe o I miejsca w obu kategoriach wiekowych – dziewczęta 
i chłopcy. Uroczyste zakończenie finałów oraz ceremonia wręczenia 
nagród, pucharów i medali.

Ważne! Wszystkie drużyny grające w finale ogolnopolskim mogą zaprosić 
na Wielki Finał (12.10) swoich kibiców. Zorganizowane grupy kibiców 
otrzymają dofinansowanie kosztów transportu, wyżywienie i pamiątkowe 
koszulki (dla 40-50 osób na drużynę).

Eliminacje wojewódzkie 
Turnieje wojewódzkie będą rozgrywane na wyznaczonych Orlikach w jednej lub dwóch rundach eliminacyjnych, w zależności 
od liczby drużyn awansujących z eliminacji gminnych w danym województwie.

Finały wojewódzkie (16 turniejów)
W każdym województwie do finału awansuje 8 drużyn chłopców i 4 drużyny dziewcząt w każdej kategorii wiekowej (łącznie 
24 drużyny).

Finały wojewódzkie zostaną rozegrane w wybranych miastach. Rozgrywki przeprowadzimy jednocześnie na czterech bo-
iskach wyznaczonych na jednym, pełnowymiarowym boisku piłkarskim.

Drużyny startujące w finałach wojewódzkich otrzymają stroje do gry ufundowane przez PZU i PKN ORLEN (koszulka, 
spodenki, getry). Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy za miejsca zajęte w finale, a wszystkie dzieci pamiątkowy dyplom 
uczestnictwa. Zespoły które zajmą miejsca I, II i III zostaną uhonorowane medalami i pucharami. 

W budżecie akcji przewidujemy dofinansowanie kosztów dojazdów drużyn na finały wojewódzkie i finał ogólnopolski.

W eliminacjach gminnych i wojewódzkich – rozgrywki będą prowadzone na boiskach Orlik. W finałach wojewódzkich, finale 
krajowym rozgrywki będą prowadzone na wybranych obiektach. Standardowy czas gry: 2 x 10 minut + 5 minutowa przerwa.


