XV edycja turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” –
etap wojewódzki - pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Czy trener musi dostarczyć dokumenty do biura zawodów w dniu finału wojewódzkiego?
Odpowiedź: Tak, według regulaminu §5 punkt 2, trener w dniu zawodów musi dostarczyć
dokumenty:





WYDRUKOWANE Z SYSTEMU: Formularz rejestracyjny drużyny biorącej udział w Turnieju
wraz z listą zawodników potwierdzoną przez Dyrektora szkoły, Prezesa UKS, przedstawiciela
gminy, na której terenie znajduje się Akademia Młodych Orłów
Aktualne badania lekarskie
Zgody rodziców, jeśli do tej pory nie były przekazane do biura PZPN wszystkie zgody
rodziców i są ich braki (patrz Pytanie 5). Jeżeli podpisane zgody rodziców wszystkich
zawodników zostały przekazane do biura PZPN, trener nie musi przekazywać ich podczas
finałów wojewódzkich.

Wszelką dokumentację trener musi dostarczyć do Biura Turnieju przynajmniej na 1 godzinę przed
rozpoczęciem rozgrywek.

Pytanie 2: Czy trener musi przedstawić legitymacje wszystkich dzieci w biurze zawodów w dniu
finału wojewódzkiego?
Odpowiedź: Tak, według regulaminu §4 punkt 10 wszystkie dzieci muszą przedstawić ważne
legitymacje za zdjęciem. Jeżeli zawodnik nie ma ważnej legitymacji szkolnej, nie może zostać
dopuszczony do rozgrywek.

Pytanie 3: Czy trener musi zarejestrować listę zawodników w systemie extranet?
Odpowiedź: Tak, wszyscy trenerzy przystępujący do udziału w rozgrywkach finałów wojewódzkich
muszą wprowadzić swoich zawodników. Opcja ta jest dostępna poprzez klinięcie na ikonę
„zarejestruj drużynę do finałów wojewódzkich” na stronie www.zpodworkanastadion.pl (Jeżeli do tej
pory trenerzy nie aktywowali konta – opcja ta będzie dostępna od poniedziałku 23 lutego).

Pytanie 4: Czy jest ostateczny termin na zarejestrowanie drużyn na finał wojewódzki?
Odpowiedź: Tak, wszyscy trenerzy muszą zarejestrować swoich zawodników do 15 marca 2015 roku.

Pytanie 5: Czy trener może przynieść odręcznie wypisaną listę zawodników?
Odpowiedź: Nie, odręczne listy zawodników na etapie finałów wojewódzkich nie będą honorowane.
Drużyny, które nie zarejestrują listy zawodników poprzez formularz „zarejestruj drużynę do finałów
wojewódzkich” na stronie internetowej www.zpodworkanastiadon.pl nie zostaną dopuszczone do

rozgrywek. Tylko drużyny z wydrukiem listy zawodników z systemu oraz pozostałą wymaganą
dokumentacją (podpisany przez dyrektora szkoły, prezesa UKS formularz rejestracyjny, zaświadczenia
lekarskie, niedostarczone podczas rozgrywek gminnych lub powiatowych zgody rodziców oraz ważne
legitymacje szkolne) mogą wziąć udział w zawodach.

Pytanie 6: Czy na etap wojewódzki trener musi zbierać ponownie zgody rodziców?
Odpowiedź: Jeżeli organizator etapu wojewódzkiego, czyli PZPN, otrzymał pełną dokumentację
drużyny z etapu gminnego i powiatowego (formularz rejestracyjny drużyny biorącej udział w Turnieju
wraz z listą zawodników potwierdzoną przez Dyrektora szkoły, Prezesa UKS, przedstawiciela gminy,
na której terenie znajduje się Akademia Młodych Orłów oraz podpisane zgody rodziców
WSZYSTKICH zawodników)– trener nie musi zbierać ponownie zgód rodziców. Jeżeli są braki w
dokumentacji koordynator wojewódzki otrzyma informację o brakach, z informacją, że trener
niezwłocznie musi dosłać brakujące dokumenty do biura PZPN na adres:
Ewa Szumowska
Polski Związek Piłki Nożnej
Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa

Pytanie 7: Czy trener ponownie musi zbierać zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka?
Tak, na etapie wojewódzkim trener musi przedstawić zaświadczenia o stanie zdrowia zawodników. Są
trzy możliwości: Pielęgniarka szkolna lub lekarz podstemplowuje listę zawodników z adnotacją, że
wszyscy zawodnicy nie mają przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju. Trener może
także zebrać zaświadczenia rodziców o stanie zdrowia dziecka lub przedstawić karty zdrowia
zawodników.

Pytanie 8: Czy na etap wojewódzki można dopisać zawodników?
Odpowiedź: Zgodnie z regulaminem turnieju § 5 punkt 10, zgłaszana drużyna musi składać się z
minimum 7 i maksymalnie 12 zawodników dla kategorii U-8 oraz minimum 6 i maksymalnie 10
zawodników włącznie z finałem wojewódzkim oraz 12 zawodników na finał ogólnopolski dla kategorii
U-10 i U-12. Jeżeli dotychczasowa liczba zawodników nie przekracza maksymalnej liczby zawodników
to można dopisać odpowiednią liczbę dzieci, tak aby nie przekraczała limitu na finał wojewódzki,
czyli: U-8 zawodników 12, U-10 i U-12 zawodników 10.

Pytanie 9: Jakich zawodników można dobierać na niewykorzystane miejsca?
Odpowiedź: Do danej drużyny można dobrać zawodników, którzy reprezentują ten sam podmiot –
czyli szkołę podstawową lub UKS.

Pytanie 10: Czy można wymienić zawodników?

Odpowiedź: Skład drużyny powinien być taki sam, ewentualnie powiększony o zawodników, którzy
zajmą wolne miejsca na liście (U-10 i U-12 maksymalnie 10 zawodników, U-8 maksymalnie 12
zawodników).

Pytanie 11: Jeżeli trener dopisuje zawodnika, czy ma wysłać zgodę rodzica pocztą czy przynieść ze
sobą na rozgrywki?
Odpowiedź: Jeżeli trener przekazał wszystkie dokumenty z etapu gminnego i powiatowego (zgody
rodziców wszystkich zawodników, formularz rejestracyjny drużyny biorącej udział w Turnieju wraz z
listą zawodników potwierdzoną przez Dyrektora szkoły, Prezesa UKS, przedstawiciela gminy, na
której terenie znajduje się Akademia Młodych Orłów) i nie musi uzupełniać dokumentacji drużyny –
powinien przynieść zgodę nowego zawodnika do biura zawodów w dniu rozgrywek na godzinę przed
rozpoczęciem turnieju.

Pytanie 12: Czy w kategorii U-10 oraz U-12 mogą grać dzieci z młodszych roczników?
Odpowiedź: Tak, dopuszczamy maksymalnie 2 dzieci z młodszej kategorii (dla U-12 maksymalnie 2
dzieci z U-10; dla U-10 maksymalnie 2 dzieci z U-8). W kategorii U-8 nie dopuszczamy młodszych
roczników, ponieważ nie mają oni możliwości wzięcia udziału w rozgrywkach.

