
 

 

 

 
 

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 2020/2021. Ilość drużyn awansujących do półfinału AMP 

zostanie określona w regulaminie technicznym AMP. 

b) Zawody przeprowadzone zostaną wyłącznie w kategorii mężczyzn. 

c) Rozgrywki zostaną przeprowadzone w formie ligi. Zawody zostaną rozegrane systemem mecz (I runda) i rewanż  

(II runda).   

 

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.  

b) Uczelnia ma prawo do uzupełnienia składu przed kolejną rundą rozgrywek. Wymianie może ulec maksymalnie  

10. zawodników. 

 

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 7 (siedmiu) 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 I rundzie przechodzą na rundę rewanżową.  

h) 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) ZASADY UCZESTNICTWA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 

a) Mecze organizowane będą zgodnie z obowiązującymi w danym czasie regulacjami prawnymi. 

b) Uczestnicy meczów (zawodnicy, trenerzy, kierownicy drużyn) zobowiązani są do przestrzegania zasad korzystania  

z obiektów, na terenie którego organizowane będą mecze w rozgrywkach AMWiM. 

c) Drużyny rozgrzewają się na swoich połowach – oddzielnie gospodarze i goście. Zaleca się, aby drużyny do rozgrzewki 

używały swoich piłek. Piłki meczowe powinny być dezynfekowane przed meczem oraz w czasie przerwy. 

d) Mecze rozpoczynają się bez tradycyjnego uścisku dłoni zawodników i sędziów, bez wspólnego ustawiania zespołów. 

e) Zaleca się, aby zawodnicy i sędziowie nie schodzili w przerwie do szatni. 

f) W przypadku obowiązkowej kwarantanny lub izolacji, a także podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia wirusem COVID 

wśród osób związanych z drużyną (zawodnicy, trenerzy, kierownicy drużyn), klub zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania koordynatora rozgrywek AMWiM o zaistniałej sytuacji. 

g) Jeżeli grupa zawodników jednej drużyny zostanie poddana obowiązkowej kwarantannie lub izolacji na podstawie 

udokumentowanej decyzji właściwego organu, to mecz zostanie rozegrany zgodnie z planem, jeżeli zespół będzie 

posiadał przynajmniej trzynastu dostępnych zawodników (w tym jednego bramkarza). 

h) Jeżeli nie będzie możliwości wystawienia drużyny z wyżej wymienioną minimalną ilością zawodników, to mecz 

zostanie, jeśli jest to możliwe, przełożony na termin ustalony przez koordynatora rozgrywek AMWiM. 

 

6) UWAGI KOŃCOWE 

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

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. 

c) Zgodnie z pkt. XV ppkt. 6 Regulaminu Ogólnego AMWiM: W przypadku oddania meczu walkowerem w dyscyplinach 

drużynowych (bez poinformowania o tym fakcie Koordynatora AMWiM na minimum 3 dni robocze przed terminem 

meczu) zespół zobowiązany jest do uiszczenia opłaty regulaminowej w wysokości 250 zł na konto organizatora 

rozgrywek.  

d) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWiM na sezon 2020/2021. 


