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Piłka nożna 
REGULAMIN TECHNICZNY 

 
I. System rozgrywek 

 
1) Mistrzostwa rozgrywane są w formie ligi, w kategoriach kobiet i mężczyzn. 
2) Akademickie Mistrzostwa Śląska w Piłce Nożnej Mężczyzn są jednocześnie eliminacjami do 

rozgrywek półfinałowych Akademickich Mistrzostw Polski. 
 

II. Warunki uczestnictwa 
 

1) Zgłoszenie ostateczne drużyny (wg obowiązującego druku) musi zostać przedstawione 
najpóźniej na pierwszym turnieju rozgrywek. Jeżeli w kolejnych turniejach skład drużyny 
zostaje uzupełniony, należy przedstawić kolejne zgłoszenie ostateczne (z nowymi 
zawodnikami). 

 
III. Sposób przeprowadzenia zawodów – I liga mężczyzn 

 
1) Do rozgrywek można zgłosić zespół składający się maksymalnie z 24 zawodników. 

W poszczególnych turniejach może uczestniczyć maksymalnie 20 zawodników spośród 
zgłoszonych. 

2) Czas gry wynosi 2 x 30 min + 5 min przerwy. 
3) W I lidze występują 4 najwyżej sklasyfikowane drużyny z ubiegłego sezonu. Z II ligi do I ligi 

może zostać dokooptowany zdobywca pierwszego miejsca w I lidze. Decyzje w tym zakresie 
podejmuje AZS Katowice. 

4) Rozgrywki prowadzone są systemem turniejowym. 
5) Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt. 
6) O kolejności drużyn w lidze decyduje w kolejności: liczba punktów, bezpośredni mecz, 

różnica bramek, liczba zdobytych bramek, rzuty karne. 
7) W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez trzy i więcej drużyn, o kolejności 

decyduje dodatkowa tabela z meczami zainteresowanych drużyn. 
8) W czasie meczu każda drużyna może dokonać 4 zmian. 
9) Zawodnik po otrzymaniu 2 żółtych kartek lub 1 czerwonej zostaje automatycznie odsunięty 

od udziału w najbliższym meczu. 
10) W I lidze zawodnicy grają po 11 zawodników na pełnowymiarowym boisku. 

 
IV. Sposób przeprowadzenia zawodów – II liga mężczyzn 
 
1) Do rozgrywek można zgłosić zespół składający się maksymalnie z 14 zawodników. 
2) W II lidze mecze toczone będą na niepełnowymiarowym boisku (60 x 40 m) po 6 

zawodników (bramkarz + 5 graczy w polu), na bramki o wymiarach 5 m x 2 m. 
3) Czas meczu to 2 x 15 minut + 5 minut przerwy. Zatrzymanie czasu gry następuje wyłącznie 

w sytuacji urazu zawodnika lub wybicia piłki poza obiekt. 
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4) System rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszeń (liga / grupy). 
5) W przypadku podziału na grupy, dwa pierwsze zespoły z każdej grupy uzyskują awans do 

turnieju finałowego, gdzie rozegrają mecze systemem 1A-2B i 2A-1B. Zwycięzcy meczów 
półfinałowych zagrają w meczu finałowym, zaś przegrani w meczu o III miejsce. 

6) Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt. 
7) O kolejności drużyn w tabeli decyduje w kolejności: liczba punktów, bezpośredni mecz, 

różnica bramek, liczba zdobytych bramek, rzuty karne. 
8) W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez trzy i więcej drużyn, o kolejności 

decyduje dodatkowa tabela z meczami zainteresowanych drużyn. 
9) Każda drużyna podczas meczu może dokonać nieograniczonej liczby zmian. Zmiany nie 

wymagają przerwy w grze. Zawodnik wchodzący może pojawić się na boisku tylko wtedy, 
gdy zawodnik schodzący opuścił już plac gry. Zmiana może zostać dokonana tylko w 
wyznaczonej strefie. 

10) Nie obowiązuje przepis o spalonym. 
11) Zawodnik po otrzymaniu 2 żółtych kartek lub 1 czerwonej zostaje automatycznie odsunięty 

od udziału w najbliższym meczu. 
 

V. Sposób przeprowadzenia zawodów – I liga kobiet 
 

1) Do rozgrywek można zgłosić zespół składający się maksymalnie z 14 zawodniczek. 
2) Mecze toczone będą na niepełnowymiarowym boisku (60 x 40 m) po 6 zawodniczek 

(bramkarka + 5 zawodniczek w polu), na bramki o wymiarach 5 m x 2 m. 
3) Czas meczu to 2 x 15 minut + 5 minut przerwy. Zatrzymanie czasu gry następuje wyłącznie 

w sytuacji urazu zawodniczki lub wybicia piłki poza obiekt. 
4) Nie obowiązuje przepis o spalonym. 
5) Każda drużyna podczas meczu może dokonać nieograniczonej liczby zmian. Zmiany nie 

wymagają przerwy w grze. Zawodniczka wchodząca może pojawić się na boisku tylko wtedy, 
gdy zawodniczka schodząca opuściła już plac gry. Zmiana może zostać dokonana tylko w 
wyznaczonej strefie. 

6) System rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszeń (liga / grupy). 
7) Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt. 
8) O kolejności drużyn w tabeli decyduje w kolejności: liczba punktów, bezpośredni mecz, 

różnica bramek, liczba zdobytych bramek, rzuty karne. 
9) W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez trzy i więcej drużyn, o kolejności 

decyduje dodatkowa tabela z meczami zainteresowanych drużyn. 
10) Zawodniczka po otrzymaniu 2 żółtych kartek lub 1 czerwonej zostaje automatycznie 

odsunięta od udziału w najbliższym meczu. 
 

VI. Uwagi końcowe 
 

1) Wprowadza się obowiązek gry w ochraniaczach piszczeli. 
2) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska. 


