
Informator dla anImatorów/organIzatorów

2.09-15.10.2011

UDZIAŁ ORLIKÓW
Zaproszenie do współpracy i do organizacji eliminacji gminnych II Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska kieru-
jemy do samorządów, na terenie których znajdują się boiska Orlik oraz do animatorów prowadzących zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży na tych obiektach.
Udział Orlików w turnieju polega na zorganizowaniu lokalnych rozgrywek eliminacyjnych dla dziecięcych drużyn z okolicy. 
Zgłoszenia Orlików są dobrowolne.

Orliki, które zgłoszą udział w Turnieju Orlika otrzymają dofinansowanie do kosztów organizacji turniejów eliminacyj-
nych (patrz „Organizacja turniejów na Orlikach”).

Ponadto każdy Orlik, zakwalifikowany do organizacji turniejów eliminacyjnych otrzyma Pakiet dla Orlika:
•  pamiątkowe koszulki dla wszystkich zawodniczek i zawodników z drużyn startujących w turnieju – liczba koszulek w pa-

kiecie będzie ustalana na podstawie liczby drużyn i zawodników wykazanych w zgłoszeniu przesłanym przez animatora, 
niewykorzystane koszulki animatorzy zwracają do swojego wojewódzkiego koordynatora SZS, ewentualne zwiększenie 
liczby koszulek ponad liczbę wykazaną w zgłoszeniu może nastąpić tylko po zakończeniu rundy eliminacyjnej i tylko 
z ewentualnych zwrotów;

•  pamiątkowe dyplomy dla wszystkich drużyn startujących w rozgrywkach.
Pakiety zostaną dostarczone animatorom /organizatorom turniejów eliminacyjnych kurierem bezpośrednio na adres 
wskazany w zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA ORLIKÓW I ZADANIA ANIMATORÓW
By zgłosić Orlika i chęć organizacji gminnych rozgrywek eliminacyjnych w ramach II Turnieju o Puchar Premiera Donalda 
Tuska należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.turniejorlika.pl (zgłoszenie i rejestracja Orlika 
następuje wyłącznie poprzez stronę internetową). 

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 lipca 2011 r.

Zgłoszenia Orlika i lokalnego turnieju może dokonać animator zatrudniony w danym obiekcie lub inna osoba upoważniona 
przez podmiot zarządzający Orlikiem.
W zgłoszeniu należy podać:
•  dokładny adres Orlika, gdzie będą zorganizowane gminne rozgrywki eliminacyjne,
•  imię, nazwisko oraz dane kontaktowe animatora/organizatora rozgrywek (tel. komórkowy, mail),
•  planowaną liczbę drużyn w rozgrywkach oraz liczbę zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach wieko-

wych, planowany termin rozgrywek.

Ważne! Na jednym Orliku można zgłosić i przeprowadzić maksymalnie 4 turnieje eliminacyjne - można zgłosić turnieje w 2 kate-
goriach wiekowych, w każdej kategorii wiekowej tylko jeden turniej eliminacyjny dziewcząt i jeden turniej eliminacyjny chłopców. 
Turniej eliminacyjny to rozgrywki minimum 4 drużyn.

Wszystkie zgłoszone Orliki umieścimy na mapie Turnieju Orlika prezentowanej na stronie www.turniejorlika.pl. 

Zadania animatorów przy organizacji gminnych turniejów eliminacyjnych:
•  promocja Turnieju Orlika na swoim terenie - naszym wspólnym celem jest udział w turnieju jak największej liczby 

dziecięcych drużyn piłkarskich, dziewcząt i chłopców. Ważne aby animatorzy byli aktywni, aby zachęcali dzieci grające 
na ich Orliku, nauczycieli okolicznych szkół, opiekunów i trenerów do zgłaszania drużyn i do udziału w turnieju (w liście 
do samorządów przekazaliśmy plakaty i informatory dla drużyn do wyeksponowania na Orliku);

•  rekrutacja drużyn – zachęcamy do rekrutacji drużyn i organizacji turniejów w obu kategoriach wiekowych;
•  zaplanowanie i przeprowadzenie rozgrywek w wyznaczonym okresie od 2 do 16 września 2011 r.

Ważne! Promocję turnieju i rekrutację drużyn należy przeprowadzić przed wysłaniem zgłoszenia Orlika. Animatorzy powinni, 
w miarę możliwości organizacyjnych, umożliwić udział w rozgrywkach eliminacyjnych wszystkim drużynom zgłaszającym się 
do udziału w turnieju. 

ORGANIZACJA TURNIEJÓW NA ORLIKACH
Eliminacje gminne i wojewódzkie II Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska koordynują 
przedstawiciele wojewódzkich zarządów SZS (koordynatorzy wojewódzcy SZS).
Zadaniem wojewódzkich koordynatorów SZS jest bieżący kontakt z Orlikami zakwalifikowanymi 
do udziału w Turnieju Orlika, weryfikacja informacji przekazanych w zgłoszeniach (terminy turnie-
jów, liczba drużyn, liczba dzieci w turniejach, dane kontaktowe) oraz ustalenie spraw formalnych 
związanych z organizacją i dofinansowaniem turniejów eliminacyjnych. 

Turnieje eliminacyjne na Orlikach należy przeprowadzić w terminie od 2 do 16 września 2011 r.

Organizatorami rozgrywek w eliminacjach gminnych są animatorzy pracujący na Orlikach, które 
zostały zakwalifikowane do Turnieju Orlika. 
Zachęcamy do przygotowania atrakcyjnego scenariusza turniejów na Orlikach. Warto zwrócić się 
o patronat do lokalnych władz samorządowych, warto zaprosić do kibicowania rodziców a także 
poinformować o turniejach lokalne media. 
W Turnieju Orlika ważne jest, kto wygra i kto zdobędzie nagrody – ale jednak najważniejsze jest, 
żeby udział w turnieju był dla wszystkich uczestników wielką sportową przygodą i dobrą zabawą.

Ważne! Następnego dnia po zakończeniu swoich turniejów eliminacyjnych animatorzy powinni 
przesłać komunikat z wynikami turnieju do wojewódzkiego koordynatora SZS (w mailu trzeba podać 
klasyfikację końcową, liczbę i nazwy drużyn, dane kontaktowe do drużyny mistrzowskiej). Następnie, 
w terminie 7 dni, należy przesyłać do swojego koordynatora sprawozdanie z krótkim opisem turnieju, 
dodatkowo można przesłać ciekawe zdjęcia z przebiegu turnieju. Najciekawsze sprawozdania z roz-
grywek na Orlikach zaprezentujemy na stronie internetowej turnieju.
Wzór protokołu końcowego i sprawozdania jest dostępny na stronie www.turniejorlika.pl oraz www.szs.pl 

Dofinansowanie turniejów eliminacyjnych – przewidujemy jednolity ryczałt w kwocie 270,00 zł 
brutto dofinansowania kosztów przeprowadzenia turnieju eliminacyjnego dla drużyn dziewcząt lub 
chłopców w jednej kategorii wiekowej (odpowiednio dofinansowanie w kwocie 1080,00 zł do organi-
zacji turniejów w obu kategoriach wiekowych – 4 turnieje eliminacyjne, dziewczęta, chłopcy).
Dofinansowania obejmują koszty sędziów, opieki medycznej oraz przygotowania i przeprowadzenia 
rozgrywek eliminacyjnych na Orlikach.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad dofinansowania można uzyskać od koordynatorów woje-
wódzkich SZS lub w ZG SZS.

ZGŁOSZENIA DRUŻYN
Drużyny, które chcą uczestniczyć w Turnieju Orlika zgłaszają się bezpośrednio do animatorów/
organizatorów lokalnych turniejów eliminacyjnych na Orliku w swojej miejscowości lub w gminie. 
W miejscowościach, w których jest większa liczba Orlików organizujących turnieje eliminacyjne, 
drużyny przesyłają swoje zgłoszenia do najbliższego im terytorialnie Orlika (najbliższego ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania lub nauki zawodników). Wzór zgłoszenia jest dostępny na stronie  
www.turniejorlika.pl oraz www.szs.pl.

W jednej drużynie może grać maksymalnie 3 zawodników, którzy grają w klubach lub drużynach 
zgłoszonych do rozgrywek w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Animatorzy/organizatorzy eliminacji gminnych na Orlikach samodzielnie ustalają liczbę drużyn w ich 
turniejach biorąc pod uwagę zgłoszenia drużyn oraz swoje możliwości organizacyjne.
Należy tak zaplanować kampanię promocyjną turnieju i akcję rekrutacji drużyn, żeby w zgłoszeniu 
udziału Orlika w II Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska zapisać możliwie rzeczywistą 
liczbę zgłoszonych drużyn i zawodników. 

Szczegółowy regulamin II Turnieju Orlika oraz przepisy gry znajdują się 
na stronach internetowych www.turniejorlika.pl oraz www.szs.pl



O TURNIEJU
Celem organizacji II Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska 
jest promowanie wśród dzieci sportowej aktywności i zasad gry fair 
play, aktywizacja lokalnych społeczności oraz zachęta do wspólnego 
organizowania różnych działań sportowych na obiektach wybudowa-
nych w ramach programu „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 2000–2001)
•  12–13 lat (roczniki 1998–1999)

W turnieju mogą uczestniczyć reprezentacje szkół lub klas, drużyny 
Uczniowskich Klubów Sportowych, drużyny reprezentujące zgłoszony 
obiekt Orlik (np. wyłonione spośród dzieci uczestniczących w za-
jęciach sportowych na danym obiekcie), jak również tzw. „dzikie 
drużyny”. 
Drużyny mogą liczyć maksymalnie 10 zawodników. 
W turnieju grają zespoły sześcioosobowe – 5 zawodników na boisku 
+ bramkarz.
Każda drużyna musi mieć dorosłego opiekuna, który odpowiada za 
udział drużyny w rozgrywkach we wszystkich fazach turnieju.

II Turniej Orlika będzie rozgrywany w terminie 2 września – 15 paź-
dziernika 2011 roku na czterech szczeblach rozgrywkowych:
•  02.09–16.09 – eliminacje gminne (lokalne turnieje na Orlikach)
•  19.09–26.09 – eliminacje wojewódzkie (turnieje na wybranych 

Orlikach)
•  30.09–08.10 – finały wojewódzkie
•  12.10–15.10 – finał ogólnopolski w Warszawie

Regulamin turnieju oraz przepisy gry znajdują się na stronach 
www.turniejorlika.pl i www.szs.pl

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

Koordynacja turnieju:
Dariusz Abramuk – Sekretarz Generalny SZS
Arkadiusz Bęcek – Koordynator turnieju

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.

SCHEMAT ROZGRYWEK

Eliminacje gminne 
Turnieje eliminacyjne we wszystkich kategoriach będą rozgrywane na boiskach Orlik, które zakwalifikują się 
do udziału w II 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 (maks. 10 szt. dla jednej drużyny).

Wszystkie drużyny otrzymają okolicznościowe dyplomy.

Finał ogólnopolski 
W turnieju finałowym, 12–15 października w Warszawie, wezmą udział 
najlepsze zespoły z finałów wojewódzkich, tzn. po 16 zespołów dziew-
cząt i 16 zespołów chłopców w każdej kategorii wiekowej – łącznie 
64 zespoły.

Wszystkie drużyny startujące w finale otrzymają kurtki sportowe 
(10 zawodników i 2 trenerów w drużynie).

Zawodniczki i zawodnicy drużyn, które zajmą I, II i III miejsce w tur-
nieju finałowym otrzymają nagrody indywidualne ufundowane przez 
PZU i PKN ORLEN (torby sportowe, aparaty fotograficzne, odtwarza-
cze MP3). Torby sportowe otrzymają również trenerzy zwycięskich 
drużyn.

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

otwarcia finałów i losowanie drużyn i grup w rudzie eliminacyjnej.

• 13.10 (czwartek) – 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)

• 14.10 (piątek) –ćwierćfinały, półfinały i finały o miejsca III i IV (sys-
tem rozgrywek jak w dniu poprzednim)

• 15.10 (sobota) – Wielki Finał Turnieju Orlika (Torwar)  
Mecze finałowe o I miejsca w obu kategoriach wiekowych – dziew-
częta i chłopcy.
Mecz finałowy w turnieju Akademii Orlika (kategoria wiekowa 
6–8 lat).
Uroczyste zakończenie finałów oraz ceremonia wręczenia nagród, 
pucharów i medali.

Ważne! Drużyny grające w finałach mogą zaprosić na Wielki Finał  
(15.10) swoich kibiców, którzy otrzymają dofinansowanie kosztów 
transportu, wyżywienie i pamiątkowe koszulki (30-40 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 12 drużyn chłopców i 6 drużyn dziewcząt w kategorii wiekowej 12–13lat 
oraz 6 drużyn chłopców i 4 drużyny dziewcząt w kategorii wiekowej 10–11 lat. Wyjątek stanowią województwa opolskie 
i świętokrzyskie, gdzie w finale wojewódzkim w kategorii 12–13 lat zagra po 6 drużyn dziewcząt i 6 drużyn chłopców.

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 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. 

Zawodniczki i zawodnicy z tych zespołów otrzymają również pamiątkowe piłki ufundowane przez partnerów turnieju.
W budżecie akcji przewidujemy dofinansowanie kosztów dojazdów drużyn na finały wojewódzkie i finał 
ogólnopolski.


