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Jeżeli lubicie grać w piłkę nożną, to ten turniej jest dla Was.
Przeczytajcie uważnie informator, zgłoście drużynę
i zagrajcie w TURNIEJU ORLIKA

10.09-23.10.2010

ZGŁOSZENIA DRUŻYN
Jeżeli chcecie zagrać w turnieju, zgłoście swoją drużynę animatorowi zajęć sportowych na naj-
bliższym Orliku.

Ważne! W rundzie eliminacyjnej drużyny zgłaszają się do rozgrywek tylko na jednym Orliku 
(najbliższym ze względu na miejsce zamieszkania lub nauki zawodników). W miejscowościach, 
gdzie jest większa liczba Orlików drużyny zgłaszają się do najbliższego im terytorialnie Orlika, 
który organizuje rozgrywki eliminacyjne.

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”), imienną listę zawodników wraz z datami urodzenia i danymi kontaktowymi.
Wzór formularza zgłoszeniowego jest na stronie www.turniejorlika.pl i www.szs.pl

O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ
• w trakcie całego turnieju zawodnik może reprezentować wyłącznie jeden zespół;
• zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich 

(lub poświadczenia lekarza na liście startowej drużyny) oraz aktualnego ubezpieczenia;
• ponadto zawodnicy mogą przystąpić do rozgrywek tylko po podpisaniu zgody przez rodziców 

lub opiekunów na grę w turnieju, a także zgody na wykorzystanie wizerunków dzieci (zdjęcia, 
filmy) do celów promocyjnych;

• w całym turnieju drużyny grają w składach sześcioosobowych: 5 graczy w polu + bramkarz;
• drużyna może liczyć maksymalnie do 10 zawodników. Każdy biorący udział w turnieju zawod-

nik musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną lub, w wyjątkowych przypadkach, inny 
dokument potwierdzający tożsamość zawodnika (ze zdjęciem) i datę urodzenia; 

• każda drużyna musi mieć jednego opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas całe-
go turnieju. Opiekun na każdy mini turniej musi posiadać, listę startową zawodników według 
wzoru w regulaminie. Opiekun zobowiązany jest do zebrania legitymacji swoich zawodników 
i przedstawienia ich organizatorom.

Regulamin Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska 
i zasady gry znajdują się na stronach  
www.turniejorlika.pl i www.szs.pl



Eliminacje gminne 
Turnieje będą rozgrywane w miejscowościach, które mają boisko Orlik. Do dalszych rozgrywek awansują najlepsze zespoły 
z turniejów na danym Orliku – maksymalnie 4 drużyny (1 drużyna dziewcząt i 1 drużyna chłopców x 2 kategorie wiekowe). 
Od tego momentu zwycięska drużyna reprezentuje konkretnego Orlika i konkretną miejscowość.
Wszystkie drużyny grające w eliminacjach gminnych otrzymają pamiątkowe koszulki z logo turnieju ufundowane przez PZU 
Partnera turnieju (max. 10 szt. dla jednej drużyny).
Trenerzy drużyn startujących w turnieju i animatorzy również zostaną nagrodzeni pamiątkowymi koszulkami. Wszystkie zespoły 
grające w turniejach eliminacyjnych otrzymają dyplomy.

O TURNIEJU
Turniej będzie organizowany oddzielnie dla drużyn dziewcząt 
i chłopców, w dwóch kategoriach wiekowych:
• 10-11 lat (roczniki 1999-2000)
• 12-13 lat (roczniki 1997-1998)

Turniej będzie rozgrywany w terminie 10 września – 23 października 
2010 roku na czterech szczeblach rozgrywkowych:

• 10.09-20.09 – eliminacje gminne, lokalne turnieje na Orlikach
• 21.09-01.10 – eliminacje wojewódzkie (turnieje na wybranych 

Orlikach)
• 05.10-17.10 – finały wojewódzkie
• 20.10-23.10 – finał ogólnopolski w Warszawie

Ważne! Do udziału w turnieju zapraszamy reprezentacje szkół lub 
klas, drużyny Uczniowskich Klubów Sportowych, jak również tzw. 
„dzikie drużyny” (z dorosłym opiekunem). Drużyny mogą liczyć 
maksymalnie 10 zawodników. Zawodnicy mogą grać tylko w jed-
nej drużynie w ciągu całego turnieju.

W rundzie eliminacyjnej drużyny zgłaszają się do rozgrywek tylko na 
jednym Orliku (najbliższym ze względu na miejsce zamieszkania lub 
nauki zawodników).

Każda drużyna musi mieć opiekuna, który odpowiada za udział dru-
żyny w rozgrywkach we wszystkich fazach turnieju.

Ważne! W turnieju grają zespoły sześcioosobowe – 5 zawodników 
na boisku + bramkarz.

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.szs.pl).

Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN.

SCHEMAT  ROZGRYWEK

Finał ogólnopolski 
Do finału awansują najlepsze zespoły z finałów wojewódzkich, 
tzn. po 16 zespołów dziewcząt i 16 zespołów chłopców w każ-
dej kategorii wiekowej – łącznie 64 zespoły. Turniej finałowy 
zostanie rozegrany w dniach 20-23 października w Warszawie, 
na boiskach OSiR Bemowo. 
W finale ogólnopolskim wszystkie startujące drużyny otrzy-
mają kurtki sportowe. Zawodniczki i zawodnicy drużyn, które 
zajmą I, II i III miejsce w turnieju finałowym otrzymają nagrody 
indywidualne ufundowane przez PKN ORLEN Partnera turnie-
ju (torby sportowe, aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3). 
Nagrodzeni zostaną również trenerzy zwycięskich drużyn.
Ważne! Drużyny grające w finałach ostatniego dnia turnieju 
finałowego (sobota, 23.10) mogą zaprosić swoich kibiców, 
którzy otrzymają dofinansowanie kosztów transportu, wy-
żywienie i pamiątkowe upominki od organizatorów i spon-
sorów (30-40 osób na drużynę).

Harmonogram turnieju finałowego
• 20.10 (środa) – przyjazd zespołów, odprawa 

techniczna
• 21.10 (czwartek) – uroczystość otwarcia finałów
 Runda eliminacyjna (faza grupowa rozgrywek) – zespoły 

dziewcząt w obu kategoriach wiekowych zagrają przed 
południem (godz. 10-13), zespoły chłopców grają po 
południu (godz. 13-16)

• 22.10 (piątek) – ćwierćfinały, półfinały i finały o miej-
sca III i IV (system rozgrywek jak w dniu poprzednim)

• 23.10 (sobota) – finały
 Cztery mecze finałowe o I miejsca w obu kategoriach 

wiekowych – dziewczęta i chłopcy.
 Uroczyste zakończenie finałów oraz ceremonia wręcze-

nia nagród, pucharów i medali.
 Festyn sportowy z udziałem wszystkich drużyn, zapro-

szonych gości i kibiców.

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 12 drużyn chłopców i 6 drużyn dziewcząt w kategorii wiekowej 12-13 lat oraz 
6 drużyn chłopców i 4 drużyny dziewcząt w kategorii wiekowej 10-11 lat. Wyjątek stanowią województwa. opolskie i świętokrzy-
skie, gdzie w finale wojewódzkim w kategorii 12-13 lat zagra po 6 drużyn dziewcząt i 6 drużyn chłopców.
W budżecie akcji przewidujemy dofinansowanie kosztów dojazdów drużyn na finały wojewódzkie i finał ogólnopolski.
Finały wojewódzkie zostaną rozegrane w wybranych miastach w formie jednodniowego festynu sportowego z udziałem 
lokalnych władz i zaproszonych gości. Rozgrywki przeprowadzimy jednocześnie na czterech boiskach wyznaczonych na 
jednym, pełnowymiarowym boisku piłkarskim.
Drużyny startujące w finałach wojewódzkich otrzymają stroje do gry ufundowane przez PKN ORLEN (koszulka z numerem, 
spodenki, getry). Wszystkie zespoły otrzymają również 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. Zawodnicy z tych zespołów otrzymają 
również  pamiątkowe piłki ufundowane przez PZU Partnera turnieju.


