
 

 
 

 
PIŁKA NOŻNA – REGULAMIN TECHNICZNY 

 
1) SYSTEM ROZGRYWEK 

a) AMWiM w piłce nożnej są jednocześnie eliminacjami do Akademickich Mistrzostw Polski. Na podstawie końcowej 

tabeli rozgrywek AMWiM awans do półfinału AMP uzyskają zespoły z miejsc od I do V.  

b) 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. 

b) Zgłoszenie ostateczne następuje poprzez system www.planeta.azs.pl oraz złożenie kompletu dokumentów w biurze 

zawodów w trybie określonym w komunikacie zawodów. 

c) Każdy z uczestników obowiązkowo posiadać musi: licencję AZS ważną na rok ak. 2022/23 (legitymacja członkowska 

AZS, ISIC-AZS, ITIC-AZS) oraz certyfikat przynależności akademickiej z systemu www.planeta.azs.pl. 

d) 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) 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. XVI ppkt. 6 Regulaminu Ogólnego AMWiM: W przypadku oddania meczu walkowerem w dyscyplinach 

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

rozgrywek.  

d) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWiM na sezon 2022/2023. 


