
 

 

 
PIŁKA NOŻNA – regulamin techniczny 

 
1) SYSTEM ROZGRYWEK 

a) AMWiM w piłce nożnej są jednocześnie eliminacjami do Akademickich Mistrzostw Polski. O awansie do półfinału AMP będzie 

decydowała kolejność końcowa AMWiM 2014/2015. Ilość drużyn awansujących do półfinału AMP określa regulamin techniczny 

piłki nożnej AMP – roku akademickim 2014/15 jest to 6 (sześć) drużyn. 

b) Ostatnia drużyna pierwszej ligi premiowana awansem do półfinału AMP rozegra mecz barażowy z pierwszą drużyną drugiej ligi  

o awans do półfinału AMP po zakończeniu rozgrywek ligowych. 

c) Zawody przeprowadzone zostaną wyłącznie w kategorii mężczyzn. 

d) Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch ligach. W obu ligach zawody zostaną rozegrane systemem mecz i rewanż.   

e) Obowiązuje zasada spadku i awansu, co roku z pierwszej ligi spada ostatni zespół, a na jego miejsce awansuje pierwszy zespół z 2. 

ligi. 

2) TRYB ZGŁOSZEŃ 

a) Każda uczelnia ma prawo zgłosić do rozgrywek jeden zespół składający się maksymalnie z 30. zawodników, w trybie określonym  

w komunikacie nr 1. Uczelnia ma prawo do uzupełnienia składu przed kolejną rundą rozgrywek. Wymianie może ulec 

maksymalnie 10. zawodników. 

b) Drużyna, która w czasie rozgrywek odda dwa mecze walkowerem zostaje zdyskwalifikowana (jej dotychczas rozegrane mecze 

zostają anulowane), zajmuje ostatnie miejsce w zawodach i nie przyznaje się jej punktów w punktacji generalnej. 

3) PRZEPISY GRY 

a) Czas gry wynosi 2 x 35 min. + 10 min. przerwy.  

b) W meczu może uczestniczyć 18 spośród 30. zgłoszonych zawodników. W trakcie jego trwania każda drużyna może wymienić 5. 

zawodników. 

c) O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą: za zwycięstwo 3 pkt., za remis 1 

pkt.,  za przegraną 0 pkt. 

d) W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów, o kolejności decyduje: 

− bilans punktów z bezpośrednich spotkań 

− różnica bramek z bezpośrednich spotkań 

− większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach 

− różnica bramek ze wszystkich spotkań 

− rzuty karne wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn 

f) Zawodnik po otrzymaniu 3. żółtych kartek lub 1. czerwonej zostaje automatycznie odsunięty od jednego najbliższego meczu.  

g) Kartki uzyskane przez zawodnika w rundzie zasadniczej przechodzą na rundę rewanżową.  

h) Wprowadza się obowiązek gry w ochraniaczach piszczeli. 

4) OBOWIĄZKI GOSPODARZA 

a) Przygotowanie obiektu do rozegrania zawodów. Zabezpieczenie piłek do rozgrywania meczu. (Piłki do rozgrzewki drużyny 

zapewniają we własnym zakresie).  

b) Przygotowanie materiałów do prowadzenia protokołu sędziowskiego. 

c) Promocja i informacja o rozgrywanych zawodach. 

5) UWAGI KOŃCOWE 

a) Rozgrywki zostaną przeprowadzone wg terminarza narzuconego przez organizatora (AZS Środowisko Warszawa). 

b) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWiM na sezon 2014/2015. 


