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Informator 
dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych na Orlikach 

V Turniej Orlika o Puchar  Premiera  Donalda  Tuska 
 

I. O TURNIEJU 

1.  Organizatorem turnieju, na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, jest Szkolny Związek Sportowy. 
Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 

2. Turniej jest organizowany oddzielnie dla drużyn dziewcząt i chłopców, w dwóch kategoriach 
wiekowych: 
•   10-11 lat (roczniki 2003 - 2004) 
•   12-13 lat (roczniki 2001 - 2002) 

W turnieju mogą uczestniczyć reprezentacje szkół lub klas, drużyny Uczniowskich Klubów Sportowych,  
drużyny reprezentujące zgłoszony obiekt Orlik  (np. wyłonione spośród dzieci uczestniczących w 
zajęciach 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.  
 
3.  V Turniej Orlika będzie rozgrywany w terminie 01 września – 18 października 2014 roku na 
czterech szczeblach rozgrywkowych: 
•   01.09 – 18.09 - eliminacje gminne (lokalne turnieje na Orlikach) 
•   22.09 -  30.09 – eliminacje wojewódzkie (turnieje na wybranych Orlikach) 
•   04.10 – 01.10 – finały wojewódzkie 
•   15.10 -  18.10 – finał ogólnopolski w Warszawie 

II. ZGŁOSZENIA ORLIKÓW i ZADANIA ANIMATORÓW 

1. Eliminacje gminne Turnieju Orlika będą rozgrywane na boiskach Orlik, które zgłoszą chęć udziału w 
organizacji turnieju. Zaproszenie do współpracy zostaną wysłane do wszystkich samorządów, na których 
terenie znajdują się boiska ORLIK oraz do Animatorów prowadzących na tych boiskach zajęcia dla dzieci 
i młodzieży 

Udział Orlików w organizacji Turnieju Orlika polegać będzie na przeprowadzeniu na swoim terenie 
lokalnych turniejów w eliminacjach gminnych w celu wyłonienia najlepszej drużyny, która będzie 
reprezentowała daną gminę/miejscowość i Orlika w dalszych rozgrywkach. 

2.  Aby zgłosić Orlika i chęć organizacji gminnych rozgrywek eliminacyjnych należy wypełnić formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie www.turniejorlika.pl  w zakładce 
 „Dla animatorów - Zgłaszam Orlika”. Zgłoszenie i rejestracja Orlików następuje wyłącznie 
poprzez stronę internetową. 
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Zgłoszenia Orlików  będą  przyjmowane do dnia  30 czerwca 2014r. 

W zgłoszeniu należy podać: 
• dokładny adres Orlika,  
• imię, nazwisko oraz dane kontaktowe animatora/organizatora rozgrywek (tel. komórkowy, mail), 
• planowaną liczbę drużyn w rozgrywkach oraz liczbę zawodniczek i zawodników w poszczególnych 
kategoriach wiekowych, planowany termin rozgrywek. 

3.  Na jednym Orliku można zgłosić i przeprowadzić w każdej kategorii wiekowej tylko jeden turniej 
eliminacyjny dziewcząt i jeden turniej eliminacyjny chłopców (łącznie maksymalnie 4 turnieje). 
Turniej eliminacyjny to rozgrywki minimum 4 drużyn.  
W wyjątkowych przypadkach (np. małe miejscowości z niewielką liczbą szkół w okolicy ), za zgodą 
koordynatora turnieju lub odpowiedniego koordynatora wojewódzkiego Animator /organizator eliminacji 
na Orliku może zgłosić organizację turnieju z udziałem 3 drużyn.  
Wykaz wszystkich zgłoszonych Orlików wraz z informacjami o planowanych na nich 
rozgrywkach umieścimy na stronie www.turniejorlika.pl na specjalnej mapie  zakładce 
„ORLIKI”. 

4.  Orliki, które zgłoszą udział w V Turnieju Orlika otrzymają dofinansowanie do kosztów organizacji 
turniejów eliminacyjnych - przewidujemy ryczałt w kwocie 190,00 zł brutto dofinansowania kosztów 
przeprowadzenia jednego turnieju eliminacyjnego w jednej kategorii wiekowej. Dofinansowanie 
obejmuje koszty:  
•  przygotowania i przeprowadzenia rozgrywek eliminacyjnych na Orliku  - stawka do 90,00 brutto za 
turniej  
•  opieki medycznej – stawka do 50,00 brutto za turniej 
•  ryczałt sędziowski – stawka do 50,00 brutto za turniej  
 
Przykład - dofinansowanie do organizacji  turniejów eliminacyjnych  dla drużyn dziewcząt  
i chłopców  w jednej kategorii  wiekowej wyniesie 380,00 (2 turnieje eliminacyjne) , dofinansowanie  do 
organizacji turniejów w obu kategoriach wiekowych, dziewczęta, chłopcy – wyniesie 760,00 (4 turnieje 
eliminacyjne). 
 
5.  Animatorzy, którzy przeprowadzą na swoim Orliku minimum 3 turnieje eliminacyjne otrzymają 
pamiątkową koszulkę polo.  
Przykład – koszulkę polo  otrzyma Animator, który zorganizuje turnieje eliminacyjne dla chłopców w obu 
kategoriach wiekowych (2 turnieje) i turniej dla dziewcząt w jednej kategorii wiekowej 
 
6.  Każdy Orlik,  zakwalifikowany do organizacji turniejów eliminacyjnych otrzyma  
„Pakiet promocyjny dla Orlika”: 
•  super modne, pamiątkowe opaski na rękę z limitowanej serii FANKLUBU ORLIKA wydanej z okazji 
jubileuszowej 5 edycji  Turnieju Orlika (liczba w pakiecie będzie ustalana na podstawie liczby drużyn i 
zawodników wykazanych w zgłoszeniu  przesłanym przez animatora) 
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• pamiątkowe koszulki T – shirt dla trenerów drużyn, które zagrają w rozgrywkach 
• pamiątkowe dyplomy/certyfikaty dla wszystkich dzieci i wszystkich drużyn grających w rozgrywkach na 
Orliku. 
 
7.  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. 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; 
• rekrutacja drużyn – zachęcamy do rekrutacji drużyn i organizacji turniejów w obu kategoriach 
wiekowych.  
• zaplanowanie i przeprowadzenie rozgrywek - Animatorzy/organizatorzy eliminacji gminnych na 
Orlikach samodzielnie ustalają liczbę drużyn w ich turniejach biorąc pod uwagę zgłoszenia drużyn oraz 
swoje możliwości organizacyjne. 
 

III. REKRUTACJA I ZGŁOSZENIA DRUŻYN 
 
1.  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. 
 
2.  Drużyny, które chcą uczestniczyć w Turnieju Orlika zgłaszają się bezpośrednio  
do Animatorów/organizatorów turniejów eliminacyjnych na Orliku w swojej miejscowości lub w gminie. 
W miejscowościach, w  których jest większa liczba Orlików organizujących turnieje eliminacyjne, drużyny 
zgłaszają sie do najbliższego im terytorialnie Orlika.   
Wzór zgłoszenia jest załącznikiem do Regulaminu turnieju dostępnym na stronie www.turniejorlika.pl   
Drużyny mogą się zgłaszać do rozgrywek tylko na jednym Orliku. 
 

3.  W turnieju mogą uczestniczyć reprezentacje szkół lub klas, drużyny Uczniowskich Klubów 
Sportowych, drużyny reprezentujące zgłoszony obiekt Orlik  (np. wyłonione spośród dzieci 
uczestniczących w zajęciach sportowych na danym obiekcie)  jak również tzw. „dzikie drużyny” 
(zorganizowane, z dorosłym opiekunem, spełniające kryteria wiekowe). 
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 2014/2015 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 potwierdzony na karcie zgłoszenia drużyny (liście startowej) 
przez podmiot zgłaszający drużynę na każdym etapie turnieju (należy podać nazwiska tych 
zawodników/zawodniczek oraz ich przynależność klubową).  
Naruszenie w/w  przepisu regulaminu powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek (dotyczy zarówno gry 
większej liczby tzw. „zawodników klubowych” jak również niezgłoszenia ich w liście startowej drużyny). 
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IV.      ORGANIZACJA TURNIEJÓW NA ORLIKACH 
 
Eliminacje gminne i wojewódzkie V 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, weryfikacja informacji przekazanych w zgłoszeniach (terminy turniejów 
eliminacyjnych, liczba drużyn, liczba dzieci w turniejach, dane kontaktowe) oraz ustalenie spraw 
formalnych związanych z organizacją i dofinansowaniem turniejów eliminacyjnych. 
Kontakty do koordynatorów będą dostępne po zakończeniu zgłoszeń Orlików na stronie 
www.turniejorlika.pl  oraz www.szs.pl  
 

Turnieje eliminacyjne na Orlikach należy przeprowadzić w terminie 
od 01 do 18 września 2014 roku. 

 
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 – 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 
poprzez stronę internetową www.turniejorlika.pl protokół końcowy z wynikami turnieju, w którym należy 
podać klasyfikację końcową, liczbę i nazwy drużyn oraz ich dane kontaktowe.  Dodatkowo można 
przesłać ciekawe zdjęcia z przebiegu turnieju (maksimum do 20 MB). Wyniki rozgrywek eliminacyjnych 
na Orlikach zaprezentujemy na stronie internetowej turnieju. 
Protokół końcowy/sprawozdanie z eliminacji gminnych jest dostępny na stronie 
www.turniejorlika.pl – w zakładce „Dla animatorów – Komunikat z rozgrywek”  
 

Szczegółowy Regulamin Turnieju Orlika oraz przepisy gry znajdują się na stronie 
www.turniejorlika.pl 

 


