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Miejsce
Post. PZPN
Art.1
Pole gry
Post. PZPN
Art.1
Pole gry
Post. PZPN
Art.1
Pole gry

4

Post. PZPN
Art.1
Pole gry

5

Post. PZPN
Art.1
Pole gry

Przepisy przed zmianami – 2010/11 –wydanie lipiec 2010
Odwołanie
Treść
Oznaczenia
Powierzchnia zawarta pomiędzy linią bramkową
pola gry
a siatką bramki znajduje się poza polem gry i nie
p.5, str.132
jest jego częścią.
Chorągiewki
(…) Umieszczanie chorągiewek na przedłużeniu
p.8
linii środkowej w odległości 1m od linii bocznej
str.132
jest zalecane, ale nie jest wymagane.
Weryfikacja
Każde pole gry i jego najbliższe otoczenie
pola gry
przeznaczone do rozgrywania zawodów musi być
p.11
zweryfikowane. W pracach komisji
str.133
weryfikacyjnej musi z urzędu brać udział
przedstawiciel Kolegium Sędziów.
Przeprowadzenie weryfikacji pola gry bez
przedstawiciela Kolegium Sędziów jest
niedopuszczalne.
Komisja sporządza protokół weryfikacji w 2
egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
gospodarz obiektu i ma obowiązek umieścić go w
szatni sędziowskiej na widocznym miejscu.
Weryfikacja
Organizator zawodów ma obowiązek
pola gry
powiadomienia drużyn o terminie i miejscu
p.12
zawodów zgodnie z regulaminem rozgrywek.
str.133
Zobowiązany jest również do przygotowania pola
gry zgodnie z Przepisami Gry.
Weryfikacja
Przeszkody stałe znajdujące się w bezpośrednim
pola gry
sąsiedztwie pola gry, mogące stanowić zagrożenie
p.18
dla bezpieczeństwa zawodników, muszą być
str.134
usunięte albo odpowiednio zabezpieczone przed
rozpoczęciem zawodów, o ile znajdują się bliżej
niż 3m od linii bocznej lub 8m od linii bramkowej.
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Przepisy po zmianach – 2012/13
Odwołanie
Treść
ZAPIS USUNIĘTO

-

ZAPIS USUNIĘTO

Weryfikacja
pola gry
p.11
str.131

Każde pole gry i jego najbliższe otoczenie
przeznaczone do rozgrywania zawodów musi być
zweryfikowane.
Komisja sporządza protokół weryfikacji w 2
egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
gospodarz obiektu i ma obowiązek umieścić go w
szatni sędziowskiej na widocznym miejscu.

Weryfikacja
pola gry
p.12
str.131

Organizator jest zobowiązany do przygotowania
boiska zgodnie z Przepisami gry.

Weryfikacja
pola gry
p.18
str.131

Przeszkody stałe znajdujące się w bezpośrednim
sąsiedztwie pola gry, mogące stanowić zagrożenie
dla bezpieczeństwa zawodników, muszą być
usunięte albo odpowiednio zabezpieczone przed
rozpoczęciem zawodów, o ile znajdują się bliżej niż
3m od linii bocznej lub 5m od linii bramkowej.
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Post. PZPN
Art.2
Piłka

System
używania piłek
p.3
str.135

W systemie wielopałkowym do gry używa się
wszystkich piłek (minimum 6), z których jedna
używana jest bezpośrednio do gry a pozostałe
rozmieszczone są równomiernie wokół pola gry i
znajdują się w posiadaniu przeszkolonych
chłopców do podawania piłek. W każdej chwili,
gdy piłka wyjdzie z gry, chłopiec, który jest
najbliżej zawodnika oczekującego na powrót piłki,
winien podać swoją piłkę do tego zawodnika – gra
jest kontynuowana tą piłką.

System
używania piłek
p.3
str.133

7

Post. PZPN
Art.2
Piłka

8

Post. PZPN
Art.2
Piłka

System
używania piłek
p.4
str.135
Obowiązki
organizatora
zawodów
p.11
str.136

System
używania piłek
p.4
str.133
Obowiązki
organizatora
zawodów
p.11
str.134
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Post. PZPN
Art.2
Piłka

Chłopcy do podawania piłek winni nosić stroje
sportowe tego samego koloru, lecz różnego od
kolorów noszonych przez obie drużyny na polu
gry oraz sędziów.
Podczas zawodów szczebla centralnego,
organizator zobowiązany jest – zgodnie z
regulaminem tych rozgrywek – do zapewnienia
odpowiedniej ilości chłopców do podawania
piłek. Musi on pouczyć ich o konieczności
szybkiego dostarczenia piłki zawodnikom.
Nie wywiązywanie się chłopców do podawania
piłek z tych obowiązków musi być odnotowane w
sprawozdaniu z zawodów.(…)
Zabrania się zawodnikom rezerwowym i
chłopcom do podawania piłek zagrywania przez
nich piłką poza liniami bramkowymi lub bocznymi
w czasie trwania zawodów.(…)
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Post. PZPN
Art.3
Liczba

Zagrywanie
piłką w pobliżu
pola gry
p.12
str.136
Składy drużyn
p.5
str.137

(…) Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są
jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wpisani
do protokołu z zawodów.
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Zagrywanie
piłką w pobliżu
pola gry
p.12
str.134
Składy drużyn
p.5
str.135

W systemie wielopałkowym do gry używa się
wszystkich piłek (minimum 6), z których jedna
używana jest bezpośrednio do gry a pozostałe
rozmieszczone są równomiernie wokół pola gry i
znajdują się w posiadaniu przeszkolonych
chłopców/dziewczynek do podawania piłek. W
każdej chwili, gdy piłka wyjdzie z gry,
chłopiec/dziewczynka, który jest najbliżej
zawodnika oczekującego na powrót piłki, winien
podać swoją piłkę do tego zawodnika – gra jest
kontynuowana tą piłką.
Chłopcy/dziewczynki do podawania piłek winni
nosić stroje sportowe tego samego koloru, lecz
różnego od kolorów noszonych przez obie drużyny
na polu gry oraz sędziów.
Podczas zawodów szczebla centralnego, organizator
zobowiązany jest – zgodnie z regulaminem tych
rozgrywek – do zapewnienia odpowiedniej ilości
chłopców/dziewczynek do podawania piłek. Musi
on pouczyć ich o konieczności szybkiego
dostarczenia piłki zawodnikom.
Nie wywiązywanie się chłopców/dziewczynek do
podawania piłek z tych obowiązków musi być
odnotowane w sprawozdaniu z zawodów.(…)
Zabrania się zawodnikom rezerwowym i
chłopcom/dziewczynkom do podawania piłek
zagrywania przez nich piłką poza liniami
bramkowymi lub bocznymi w czasie trwania
zawodów.(…)
(…) Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są
jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wpisani
do protokołu z zawodów, przed rozpoczęciem
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12

zawodników
Post. PZPN
Art.3
Liczba
zawodników

Post. PZPN
Art.3
Liczba
zawodników

Składy drużyn
p.6
str.137

Składy drużyn
p.7
str.138

Oba zespoły muszą dostarczyć wypełnione
sprawozdanie do sędziego najpóźniej:
 na zawodach szczebla centralnego – 60 minut
przed rozpoczęciem zawodów,
 na pozostałych zawodach – 30 min przed
rozpoczęciem zawodów.
Pierwszych 11 zawodników rozpoczyna zawody
pozostałych 7 jest zawodnikami rezerwowymi.
Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione,
podpisane przez obie drużyny i zwrócone do
sędziego i jeżeli zawody nie zostały jeszcze
rozpoczęte, mają zastosowanie następujące
instrukcje:
a) Jeżeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodników
nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów z
jakiejkolwiek przyczyny, to może być
zastąpiony przez jednego z zawodników
rezerwowych. Podczas zawodów nadal można
wymienić 3 zawodników.
b) Jeżeli jakikolwiek z 7 zawodników
rezerwowych nie może wejść na boisko z
jakiejkolwiek przyczyny, to nie może być
zastąpiony, co oznacza, że ilość zawodników
rezerwowych zostanie pomniejszona. (…)
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Składy drużyn
p.6
str.135

Składy drużyn
p.7
str.136

meczu.
Oba zespoły muszą dostarczyć wypełnione
sprawozdanie do sędziego najpóźniej:
 na zawodach szczebla centralnego – 75 minut
przed rozpoczęciem zawodów,
 na pozostałych zawodach – 30 min przed
rozpoczęciem zawodów.
Pierwszych 11 zawodników rozpoczyna zawody
pozostali są zawodnikami rezerwowymi.
Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione,
podpisane przez obie drużyny i zwrócone do
sędziego i jeżeli zawody nie zostały jeszcze
rozpoczęte, mają zastosowanie następujące
instrukcje:
a) Jeżeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodników
nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów z
jakiejkolwiek przyczyny, to może być zastąpiony
przez jednego z zawodników rezerwowych.
Takie zastąpienie nie pomniejszy liczby
zawodników rezerwowych. Zawodnik ten ma
prawo być na ławce rezerwowych i wejść na
boisko w późniejszej fazie gry. Podczas
zawodów nadal można wymienić liczbę
zawodników wynikającą z regulaminu
rozgrywek.
b) Jeżeli jakikolwiek z zawodników rezerwowych
nie może wejść na boisko z jakiejkolwiek
przyczyny, to nie może być zastąpiony, co
oznacza, że ilość zawodników rezerwowych
zostanie pomniejszona (z zastrzeżeniem punktu
c). (…)
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Post. PZPN
Art.3
Liczba
zawodników

Niekompletny
skład drużyny
p.8
str.138

(…) Zawodnicy, którzy przybędą na stadion po
rozpoczęciu gry, nie mogą być dopisani do
protokołu z zawodów.

14

Post. PZPN
Art.3
Liczba
zawodników

15

Post. PZPN
Art.3
Liczba
zawodników
Post. PZPN
Art.3
Liczba
zawodników

Wejście i
opuszczenie
pola gry przez
zawodnika
p.11
str.138
Wymiana
zawodnika
p.14
str.139
Zawodnicy
rezerwowi
p.16
str.139

(…) Prawo zezwolenia zawodnikowi wejścia na
pole gry nie może być scedowane na sędziego
asystenta, a zawodnik, który wejdzie na boisko
po otrzymaniu zgody od sędziego asystenta,
winien być traktowany jako wchodzący bez
zgody sędziego.
(…) Ustne zgłoszenie wymiany przez kapitana
drużyny zobowiązuje sędziego do odnotowania
odpowiednich danych.
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Post. PZPN
Art.3
Liczba
zawodników
Post. PZPN
Art.3
Liczba
zawodników

Zawodnicy
rezerwowi
p.21
str.140
-

Na ławce rezerwowych, poza siedmioma
zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do
sprawozdania z zawodów, może przebywać
maksimum sześć osób, a mianowicie: trener,
asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz i
masażysta i inna osoba wpisana do załącznika.
Nazwiska tych osób winny być wpisane do
załączniku do sprawozdania z zawodów – przed
zawodami.
(…) Jeżeli w danej klasie rozgrywkowej nie
przewidziane są spotkania przedmeczowe, wyżej
podane ustalenia przekazywane są przez
sędziego kierownikom obu drużyn. (…)
-

5

-

ZAPIS USUNIĘTO

Wejście i
opuszczenie
pola gry przez
zawodnika
p.11
str.136
-

(…) Prawo zezwolenia zawodnikowi wejścia na pole
gry nie może być scedowane na innego członka
zespołu sędziowskiego.

Zawodnicy
rezerwowi
p.16
str.137

Na ławce rezerwowych, poza siedmioma
zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do
sprawozdania z zawodów, może przebywać
maksimum sześć osób, o ile organizator rozgrywek
nie postanowi inaczej. Ich nazwiska i funkcje tych
osób winny być wpisane w załączniku do
sprawozdania z zawodów – przed zawodami.

-

Zawodnicy
rezerwowi
p.22
str.138

ZAPIS USUNIĘTO

ZAPIS USUNIĘTO

Zawodnikom rezerwowym w trakcie rozgrzewki
może towarzyszyć jeden z trenerów uprawnionych
do przebywania na ławce rezerwowych.
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Post. PZPN
Art.3
Liczba
zawodników

20

Post. PZPN
Art.4
Ubiór
zawodników
Post. PZPN
Art.4
Ubiór
zawodników
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22

Post. PZPN
Art.4
Ubiór
zawodników

Zawodnicy i
zawodnicy
rezerwowi
wykluczeni z
gry
p.22
str.140
p.1
str.141

p.2
str.141

Kolory
kostiumów
zawodników
p.3
p.4
str.141

Zawodnik, zawodnik rezerwowy, względnie
zawodnik wymieniony wykluczeni z gry nie mają
prawa zajmować miejsca na ławce rezerwowych i
bezpośrednim otoczeniu pola gry, niezależnie od
tego w jakim ubiorze się znajdują.

Każdy zawodnik musi nosić swój ubiór we
właściwy sposób. Koszulki zawodników muszą
być wpuszczone w spodenki, a skarpety mają być
podciągnięte do kolan.
Zawodnicy powinni mieć koszulki z numerami na
plecach. Numery o wysokości co najmniej 30 cm
powinny być wykonane w kolorze kontrastującym
wyraźnie z kolorem koszulek tak, aby mogły być z
daleka widoczne. Wpisanie imion oraz nazwisk(…)
3. Jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów
w ubiorach tego samego lub podobnego koloru,
drużyna gospodarzy ma obowiązek – na
polecenie sędziego – zmienić ubiór. Na zawodach
szczebla centralnego obowiązek dostosowania
koloru koszulek spoczywa na drużynie
przyjezdnej, która w związku z tym musi być
wcześniej powiadomiona o kolorach strojów, w
jakich drużyna gospodarzy wystąpi przed własną
publicznością.
4. Kolory skarpet zawodników:
 Zabezpieczenie ochraniaczy musi znajdować
się albo pod skarpetami (tzn. bezpośrednio na
skórze) albo być tego samego koloru co
skarpety.
 Jako rozwiązanie tymczasowe, mając na
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Zawodnicy i
zawodnicy
rezerwowi
wykluczeni z
gry
p.23
str.138
-

Zawodnik, zawodnik rezerwowy, względnie
zawodnik wymieniony wykluczeni z gry nie mają
prawa zajmować miejsca na ławce rezerwowych i
bezpośrednim otoczeniu pola gry. Winni być
usunięci poza ogrodzenie boiska i nie mogą
przebywać w tunelu prowadzącym do szatni,
niezależnie od tego, w jakim ubiorze się znajdują.
ZAPIS USUNIĘTO

p.1
p.2
str.139

1. Zawodnicy muszą mieć koszulki z numerami na
plecach. Numery muszą być wykonane w kolorze
kontrastującym wyraźnie z kolorem koszulek tak,
aby mogły być z daleka widoczne.
2. Wpisanie imion oraz nazwisk(…)
3. Zasady doboru strojów drużyn określają
regulaminy rozgrywek.

Kolory
kostiumów
zawodników
p.3
str.139

23

Post. PZPN
Art.4
Ubiór
zawodników

Kontrola
ubioru
zawodników
p.6
p.7
str.141
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Post. PZPN
Art.5
Sędzia

25

Post. PZPN
Art.5
Sędzia

Uprawnienia i
zadania
sędziów
p.3
str.143
Sędzia na polu
gry
p.7
str.143

uwadze całkowite wyeliminowanie
różnokolorowych zabezpieczeń, sędzia może
zezwolić na zastosowanie pojedynczego,
cienkiego białego paska taśmy lub bandaża
elastycznego dla podtrzymania ochraniaczy
goleni na skarpetach, ale o maksymalnej
szerokości 2 centymetrów.
6. Czas gry stracony na sprawdzenie ubioru
zawodników należy doliczyć do czasu gry tej
części zawodów, w której wystąpiła przerwa dla
kontroli ich ubioru.
7. Zawodnikom wychodzącym na rozgrzewkę
zabrania się zakładania na wierzch dodatkowych
koszulek, bluz, itp. posiadających napisy,
symbole lub znaki nie związane z własnym
klubem względnie sponsorem. Każdy taki
przypadek nie przestrzegania tego
postanowienia winien być przez sędziego
odnotowany w sprawozdaniu z zawodów.
Sędzia po zakończeniu meczu i omówieniu
zawodów przez obserwatora, ma prawo złożyć
publiczne oświadczenie wyjaśniające podjęte
przez niego na boisku decyzje.
Sędzia ma obowiązek w sposób widoczny
sygnalizować zawodnikom i publiczności tuż przed
zakończeniem każdej połowy zawodów (
względnie dogrywki) ilość czasu (minut)
doliczonego na skutek nienormalnych przerw w
grze.

7

-

Uprawnienia i
zadania
sędziów
p.3
str.140
Sędzia na polu
gry
p.7
str.140

ZAPIS USUNIĘTO

Sędzia po zakończeniu meczu ma prawo złożyć
publiczne oświadczenie wyjaśniające podjęte przez
niego na boisku decyzje.

Sędzia ma obowiązek w sposób widoczny
sygnalizować zawodnikom i publiczności tuż przed
zakończeniem każdej połowy zawodów ( względnie
dogrywki) ilość minimalnego czasu (minut)
doliczonego na skutek nienormalnych przerw w
grze.
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Post. PZPN
Art.5
Sędzia
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Post. PZPN
Art.5
Sędzia
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Post. PZPN
Art.5
Sędzia

29

Post. PZPN
Art.5
Sędzia

Korzyść
p.9
str.143

Sygnalizacja „grać dalej – korzyść” może mieć
miejsce tylko wtedy, gdy zaistniało przewinienie, a
poszkodowany zawodnik lub jego współpartner
pozostaje przy piłce. (…)
Obowiązki
(Ostatnia kropka)
sędziego przed  Kontroli ubioru zawodników przed wejściem na
zawodami
pole gry
p.10,
str.144
Obowiązki
Kontrola pola gry pod względem przydatności do
sędziego przed gry – w danych zawodach – polega na
zawodami
sprawdzeniu czy:
p.11
 Wyposażenie pola gry odpowiada wymogom
str.144
Przepisów Gry,
 Siatki bramkowe są dokładnie przymocowane
do bramek i podłoża,
 Wszystkie linie oznakowania pola gry są
wyraźne,
 Wszystkie przeszkody stałe jak słupy, ławki,
rowy, itp. , mogące stwarzać
niebezpieczeństwo dla uczestników zawodów,
znajdują się w odpowiedniej odległość od linii
bocznych (3m) i linii bramkowych (8m) lub są
odpowiednio zabezpieczone.
Oceniając przydatność pola gry do zawodów
sędzia winien wziąć pod uwagę przede
wszystkim to, czy jego stan nie zagraża
bezpieczeństwu uczestników zawodów.
Sprawozdanie Od sezonu 2010/11 na zawodach I ligi sposób
z zawodów
wypełniania i przekazywania sprawozdania z
p.16,
zawodów odbywa się poprzez system Extranet.
str.145
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Korzyść
p.9
str.140

Sygnalizacja „korzyść” może mieć miejsce tylko
wtedy, gdy zaistniało przewinienie, a poszkodowany
zawodnik lub jego współpartner pozostaje przy
piłce. (…)
Obowiązki
(Ostatnia kropka)
sędziego przed  Kontroli ubioru zawodników
zawodami
p.10,
str.141
Obowiązki
Kontrola pola gry pod względem przydatności do gry
sędziego przed w danych zawodach polega na sprawdzeniu czy:
zawodami
 Wyposażenie i zabezpieczenie pola gry
p.11
odpowiada wymogom Przepisów Gry i
str.141
regulaminów rozgrywek,
 Siatki bramkowe są dokładnie przymocowane do
bramek i podłoża,
 Wszystkie linie oznakowania pola gry są wyraźne.

-

ZAPIS USUNIĘTO
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Post. PZPN
Art.5
Sędzia

Sprawozdanie z
zawodów
p.17
str.145

31

Post. PZPN
Art.5
Sędzia

Protesty
p.18
str.145

Sędziowie zobowiązani są poinformować
kierownika drużyny gospodarzy o ewentualnych
uwagach dotyczących niewłaściwego
zabezpieczenia porządku na zawodach, jeżeli te
uwagi zostaną zapisane przez sędziego w
sprawozdaniu z zawodów. Informacja taka musi
być poparta wpisem w załączniku do
sprawozdania z zawodów, który zawiera także
zapis o karach indywidualnych i osobach
znajdujących się podczas zawodów na ławkach
dla rezerwowych.
Załącznik podpisują: sędzia zawodów oraz
kierownicy drużyn. Oryginał załącznika sędzia
dołącza do sprawozdania z zawodów.
Analogiczne załączniki do sprawozdania z
zawodów może wprowadzić każdy ZPN w
organizowanych przez siebie rozgrywkach.
Kapitanom drużyn przysługuje prawo zgłaszania
sędziemu protestów, dotyczących jedynie:
- Przed rozpoczęciem zawodów:
 Spóźnionego podania do wiadomości
terminu i miejsca rozgrywania zawodów,
 Opóźnionego przybycia na miejsce
rozgrywania zawodów drużyny przeciwnika
 Prawidłowości i czasu dostarczenia
sprawozdania z zawodów
- Najpóźniej do zakończenia zawodów:
 Niewłaściwego stanu oznaczenia i
wyposażenia pola gry,
 Tożsamości zawodnika

9

Sprawozdanie z
zawodów
p.16
str.145

Po zakończonych zawodach sędzia sporządza
informację o karach indywidualnych i innych
zdarzeniach dyscyplinarnych mający związek z
meczem. Informacja ta musi być podpisana przez
kierowników drużyn. Tryb sporządzania informacji
(sprawozdanie lub załącznik) precyzują regulaminy
rozgrywek.

Protesty
p.17
str.142

Kapitanom drużyn przysługuje prawo zgłaszania
sędziemu protestów, dotyczących jedynie:
 Niewłaściwego stanu oznaczenia i wyposażenia
pola gry,
 Tożsamości zawodników
Protesty te mogą być zgłaszane najpóźniej do
zakończenia zawodów.

32

Post. PZPN
Art.5
Sędzia

33

Post. PZPN
Art.5
Sędzia

34

Post. PZPN
Art.5
Sędzia

35

Post. PZPN
Art.5
Sędzia

Nieprzybycie
sędziów na
zawody,
niedyspozycja
sędziego
p.23
str.145
Zakończenie
zawodów
przed upływem
ustalonego
czasu gry
p.29
str.147

Zakończenie
zawodów
przed upływem
ustalonego
czasu gry
p.32
str.148
Spożywanie
płynów przez
zawodników
p.36
str.149

Jeżeli z wyznaczonej przez Kolegium Sędziów
trójki sędziów nie stawi się sędzia, jego funkcję
przejmuje wyznaczony przez Kolegium Sędziów
sędzia asystent nr 1, albo sędzia techniczny, jeżeli
został wyznaczony przez Kolegium Sędziów.

Czwarta kropka
 Jeden z sędziów zostanie czynnie znieważony
przez zawodnika biorącego udział w grze lub
kogokolwiek z uprawnionych do przebywania
na ławce dla zawodników rezerwowych,
Zanim sędzia zarządzi przedwczesne zakończenie
zawodów, winien wyczerpać wszystkie środki i
możliwości, pozwalające doprowadzić zawody do
końca.

(…) Fakt ten należy odnotować w załączniku do
sprawozdania.

-

10

Nieprzybycie
sędziów na
zawody,
niedyspozycja
sędziego
p.22
str.143
Zakończenie
zawodów
przed upływem
ustalonego
czasu gry
p.28
str.144

Zakończenie
zawodów
przed upływem
ustalonego
czasu gry
p.32
str.148
Spożywanie
płynów przez
zawodników
p.35
str.146

Jeżeli z wyznaczonego przez Kolegium Sędziów
zespołu sędziowskiego nie stawi się sędzia, jego
funkcję przejmuje sędzia asystent nr 1, albo sędzia
techniczny, jeżeli został wyznaczony.

Czwarta kropka
 Jeden z sędziów zostanie czynnie znieważony
przez zawodnika biorącego udział w grze lub
kogokolwiek z uprawnionych do przebywania na
ławce dla zawodników rezerwowych, a dalsze
prowadzenie zawodów zagraża bezpieczeństwu
któregokolwiek z sędziów,
Niezależnie od powyższych zapisów, zanim sędzia
zarządzi przedwczesne zakończenie zawodów,
winien wyczerpać wszystkie środki i możliwości,
pozwalające doprowadzić zawody do końca.
(…) Fakt ten należy odnotować w sprawozdaniu.

Piąta kropka
 W trakcie panujących upałów sędzia może
zarządzić dodatkową przerwę na uzupełnienie
płynów – nie więcej niż jeden raz w trakcie danej
części gry i trwającą nie dłużej niż jedna minuta

36

Post. PZPN
Art.5
Sędzia
Post. PZPN
Art.5
Sędzia

Korzystanie z
zapisu video
p.40, str.150
-

38

Post. PZPN
Art.7
Czas trwania
zawodów

-

39

Post. PZPN
Art.7
Czas trwania
zawodów

40

Post. PZPN
Art.9
Piłka w grze i
poza grą
Post. PZPN
Art.11
Spalony

Zawody
zakończone
przed upływem
ustalonego
czasu gry
p.16
str.155
Piłka w grze i
poza grą
p.1
str.157
Rola sędziów i
wskazania
sędziego
asystenta
p.6
str.160

37

41

(…) Materiał video wykorzystywany w sprawach
dyscyplinarnych musi być wyprodukowany przez
właściciela praw telewizyjnych.
-

-

Czwarta kropka
 Ilość zawodników uprawnionych do gry w
drużynach i obecnych na polu gry w chwili
wydania decyzji o zakończeniu zawodów

(…) Wznowienie gry nastąpi rzutem sędziowskim
wykonywanym zgodnie z Przepisami Gry.

Sędzia asystent, który ma wątpliwości czy
zawodnik znajdujący się w momencie kopnięcia
lub dotknięcia piłki przez jego współpartnera na
pozycji spalonej jest spalony, musi powstrzymać
się od sygnalizacji.

11

Korzystanie z
zapisu video
p.39, str.147
Ubiór i
wyposażenie
sędziów
p.39
str.147
Doliczanie
straconego
czasu gry
p.6
str.151

Zawody
zakończone
przed upływem
ustalonego
czasu gry
p.16
str.155
Piłka w grze i
poza grą
p.1
str.155
Rola sędziów i
wskazania
sędziego
asystenta
p.6
str.158

ZAPIS USUNIĘTO

Sędziom nie zezwala się na noszenie
niedozwolonej biżuterii.

Jeżeli nienormalna przerwa w grze związana jest z
koniecznością zejścia zawodników i sędziów do
szatni, z chwilą zejścia sędzia wstrzymuje mierzenie
czasu gry i ponownie rozpoczyna je z chwilą
wznowienia gry. W momencie mijania 45 minuty
sędzia sygnalizuje ilość doliczonego czasu bez
uwzględnienia tej przerwy.
ZAPIS USUNIĘTO

(…) Wznowienie gry nastąpi rzutem sędziowskim w
miejscu gdzie znajdowała się piłka w chwili
przerwania gry.
Sędzia asystent, który ma wątpliwości czy zawodnik
jest spalony czy nie, musi powstrzymać się od
sygnalizacji.

42

43

44

45

46

Post. PZPN
str.161
(…) Zawodnik nie może tłumaczyć swego ataku
Art.12
dobrymi intencjami (np. atak na piłkę), jeżeli atak
Gra
wykonał nieostrożnie, nierozważnie bądź z
niedozwolona i
użyciem nieproporcjonalnej siły.
niewłaściwe
postępowanie
Post. PZPN
Uderzenie
Jeżeli zawodnik wymachuje łokciami i ramionami
Art.12
p.7
w walce o piłkę, będąc blisko przeciwnika w
Gra
str.162
wyniku czego ma miejsce kontakt z ciałem
niedozwolona i
przeciwnika, to sędzia powinien zastosować
niewłaściwe
sankcje karne w zależności od oceny stopnia
postępowanie
dynamiki zachowania. (…)
Post. PZPN
Uderzenie
Art.12
p.8
Gra
str.162
niedozwolona i
niewłaściwe
postępowanie
Post. PZPN
Udzielanie kar (…) W przypadku, gdy zawodnik ten ociąga się lub
Art.12
indywidualnych odmawia opuszczenia pola gry, to sędzia
Gra
p.14
informuje kapitana jego drużyny, że zawody
niedozwolona i
str.162
zostaną zakończone przed upływem ustalonego
niewłaściwe
czasu gry, jeżeli zawodnik ten w ciągu dwóch
postępowanie
minut nie opuści pola gry. (…)
Post. PZPN
Udzielanie kar (…) Jeżeli sędzia zakończył sygnałem gwizdka
Art.12
indywidualnych jedną z części zawodów względnie całe zawody i
Gra
p.18
po tym fakcie zawodnik dopuścił się naruszenia
niedozwolona i
str.163
Przepisów Gry podlegających karze napomnienia
niewłaściwe
lub wykluczenia, a sędzia znajduje się jeszcze na
postępowanie
polu gry, to udzielanie kary sygnalizuje pokazanie
zawodnikowi stosownej kartki. (…)
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Str.160

Uderzenie
p.7
str.162

Uderzenie
p.8
str.161

Udzielanie kar
indywidualnych
p.14
str.161

(…) Zawodnik nie może tłumaczyć swego ataku
dobrymi intencjami (np. atak na piłkę), jeżeli atak
ten wykonał z użyciem nieproporcjonalnej siły,
rażąco poza granicami normalnej gry, narażając
tym samym przeciwnika na niebezpieczeństwo lub
powodując kontuzję.
Jeżeli zawodnik wymachuje łokciami i ramionami w
walce o piłkę, będąc zbyt blisko przeciwnika i czyni
to bez zachowania należytej ostrożności aż do
zaistnienia kontaktu z ciałem przeciwnika, sędzia
winien zastosować sankcje karne w zależności od
oceny stopnia dynamiki zachowania. (…)
(…) Sędzia wykluczy bramkarza, a grę wznowi
rzutem karnym przeciwko drużynie bramkarza.

(…) W przypadku, gdy zawodnik ten ociąga się lub
odmawia opuszczenia pola gry, to sędzia informuje
kapitana jego drużyny, że zawody zostaną
zakończone przed upływem ustalonego czasu gry,
jeżeli zawodnik ten w ciągu dwóch minut nie opuści
pola gry i jego bezpośredniego otoczenia. (…)
Udzielanie kar (…) Jeżeli sędzia zakończył sygnałem gwizdka jedną z
indywidualnych części zawodów względnie całe zawody i po tym
p.18
fakcie zawodnik dopuścił się naruszenia Przepisów
str.162
Gry podlegających karze napomnienia lub
wykluczenia, a sędzia znajduje się jeszcze na polu
gry lub w jego bezpośrednim otoczeniu, to
udzielanie kary sygnalizuje pokazanie zawodnikowi
stosownej kartki. (…)

47

Post. PZPN
Art.12
Gra
niedozwolona i
niewłaściwe
postępowanie
48
Post. PZPN
Art.12
Gra
niedozwolona i
niewłaściwe
postępowanie
49
Post. PZPN
Art.13
Rzuty wolne
50

Post. PZPN
Art.14
Rzut krany

Kary
indywidualne
na zawodach
młodzieżowych
p.19
str.163
Kary
indywidualne
na zawodach
młodzieżowych
p.20
str.163
Sposób
wykonania
p.2
str.164
Zwody
taktyczne
p.15
p.16
str.166

Na zawodach drużyn młodzieżowych w wieku 16
lat i więcej obowiązują kary indywidualne
przewidziane w Przepisach Gry w piłkę nożną (
kartki żółte i czerwone).

(…) Oznacza to, że po otrzymaniu kary
wychowawczej w postaci czasowego
wykluczenia z gry na 10 minut, może być
następnie ukarany karą 3 lub 5 minut.

Wykonanie rzutu wolnego nie wymaga sygnału
gwizdkiem sędziego, chyba że w danym
przypadku Przepisy Gry stanowią inaczej.
15. Jeżeli wykonawca rzutu karnego wykonuje
zwody taktyczne w celu zmylenia bramkarza,
poruszając się do przodu w sposób ciągły, to
zatrzymanie się tuż przed kopnięciem piłki
stanowić będzie naruszenie postanowień Art.
XIV, a zawodnik jako zachowujący się
niesportowo zostanie napomniany.
16. Zatrzymanie się zawodnika wykonującego
rzut karny przed kopnięciem piłki będzie tylko
wtedy dozwolone jeżeli cyklicznie
zatrzymywanie się będzie elementem zwodów
taktycznych tego zawodnika podczas zbliżania się
do piłki. Jednak po zatrzymaniu się przed piłką
zawodnik ten musi natychmiast wziąć zamach
nogą i jednostajnym ruchem kopnąć piłkę.
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Kary
indywidualne
na zawodach
młodzieżowych
p.19
str.162
Kary
indywidualne
na zawodach
młodzieżowych
p.20
str.163
-

-

Na zawodach juniorów starszych i młodszych
obowiązują kary indywidualne przewidziane w
Przepisach Gry w piłkę nożną ( kartki żółte i
czerwone).

ZAPIS USUNIĘTO

ZAPIS USUNIĘTO

ZAPIS USUNIĘTO

51

Post. PZPN
Procedury
mające na celu
wyłonienie
zwycięzcy
meczu

52

Post. PZPN
Strefa
techniczna

53

Post. PZPN
Sędzia
techniczny

54

Post. PZPN
Sędzia
techniczny

55

Post. PZPN
Sędzia
techniczny

Rzuty z punktu
karnego
wykonywane
w celu
wyłonienia
zwycięzcy
meczu
p.3
str.170
p.1
str.171

Obowiązki
przed
zawodami
str.172
Obowiązki
przed
zawodami
str.172

Obowiązki w
czasie
zawodów
str.174

Jeżeli po zakończeniu zawodów, niektórzy
zawodnicy opuścili pole gry i nie powrócili dla
wykonywania rzutów z punktu karnego, to
sędzia odstępuje od wykonywania rzutów,
szczegółowo opisując zajście w sprawozdaniu.

(…) W przeciwnym razie sędzia ma prawo nakazać
osobie zachowującej się nieodpowiedzialnie
opuszczenie strefy technicznej i jej sąsiedztwa,
pozwalając zająć miejsce za ogrodzeniem pola
gry o ile takie istnieje. (…)
Pierwsza kropka
 Przybycie na miejsce zawodów co najmniej 90
minut przed wyznaczoną godziną ich
rozpoczęcia.
Ostatnia kropka
 Wskazanie drużynom miejsca, gdzie mogą
rozgrzewać się zawodnicy rezerwowi – najlepiej
za pierwszym sędzią asystentem nr 1, w
szczególnych przypadkach ( brak miejsca za
asystentem) zawodnicy mogą się rozgrzewać za
własną bramką.
Ostatnia kropka
 Jeżeli jednak osoby uprawnione do
przebywania w strefie technicznej zachowują
się w sposób wybitnie niesportowy, to sędzia
techniczny musi natychmiast poinformować o
tym sędziego.
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-

p.1
str.170

Obowiązki
przed
zawodami
str.172
Obowiązki
przed
zawodami
str.171

Obowiązki w
czasie
zawodów
str.172

ZAPIS USUNIĘTO

(…) W przeciwnym razie sędzia ma prawo nakazać
osobie zachowującej się nieodpowiedzialnie
opuszczenie strefy technicznej. Osoba ta winna być
usunięta poza ogrodzenie boiska i nie może
przebywać w tunelu prowadzącym do szatni. (…)
Pierwsza kropka
 Przybycie na miejsce zawodów co najmniej 90
minut ( w Ekstraklasie – 120 minut )przed
wyznaczoną godziną ich rozpoczęcia.
ZAPIS USUNIĘTO

Ostatnia kropka
 Natychmiastowe informowanie sędziego o
niedopuszczalnym zachowaniu osób
przebywających w strefach technicznych.

56

Post. PZPN
Art.3
Liczba
zawodników

57

Post. PZPN
Art.6
Sędziowie
asystenci

58

Post. PZPN
Art.6
Sędziowie
asystenci

59

Post. PZPN
Art.13
Rzuty wolne

60

Post. PZPN
Art.15
Wrzut

Wejście i
opuszczenie
pola gry przez
zawodnika
p.10
str.138
Rola
klubowych
sędziów
asystentów
p.10
str.152
Chorągiewki
sędziów
asystentów
p.13
str.153
Sposób
wykonania
p.4
str.165

Wprowadzenie
piłki do gry
p.3
str.167

(…). Jeżeli zawodnik, zanim opuści pole gry, bierze
czynny udział w grze, to zostanie napomniany za
niesportowe zachowanie. Przerwana gra zostanie
wznowiona rzutem wolnym pośrednim z miejsca
gdzie znajdowała się piłka w momencie
przerwania gry.
(…) Nazwiska i imiona klubowych sędziów
asystentów sędzia ma obowiązek wpisania do
sprawozdania z zawodów.

Organizator jest obowiązany posiadać dwie
chorągiewki o wymiarach 30cm x 40 cm, w dobrze
widocznych kolorach – do dyspozycji sędziów
asystentów w miarę potrzeb.
Jeżeli po ustawieniu piłki w miejscu przewinienia
drużyna wykonująca rzut wolny, z jakiegokolwiek
powodu (np. nieprawidłowej odległości
zawodników drużyny przeciwnej od piłki) nie
wykona go natychmiast, to sędzia z własnej
inicjatywy powinien wstrzymać wykonanie rzutu
wolnego, poinformować wykonawcę, że rzut
będzie wykonywany na jego polecenie i dopiero
po przesunięciu zawodników drużyny przeciwnej
na odległość 9,15m od piłki, dać sygnał gwizdkiem
na wykonanie rzutu wolnego.
(…) W trakcie wykonania obie stopy muszą
przylegać do podłoża pola gry.
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Wejście i
opuszczenie
pola gry przez
zawodnika
p.11
str.136
Rola
klubowych
sędziów
asystentów
p.10
str.150
Chorągiewki
sędziów
asystentów
p.13
str.150
Sposób
wykonania
p.4
str.163

(…). Jeżeli zawodnik, zanim opuści pole gry, bierze
czynny udział w grze, to zostanie napomniany za
niesportowe zachowanie. Przerwana gra zostanie
wznowiona rzutem wolnym pośrednim z miejsca
przewinienia.
ZAPIS USUNIĘTO

Przed rozpoczęciem zawodów organizator jest
zobowiązany dostarczyć sędziom asystentom dwie
chorągiewki o wymiarach 30x40 cm, w dobrze
widocznych kolorach.
Jeżeli po ustawieniu piłki w miejscu przewinienia
drużyna wykonująca rzut wolny, z jakiegokolwiek
powodu (np. nieprawidłowej odległości zawodników
drużyny przeciwnej od piłki) nie wykona go
natychmiast, to sędzia z własnej inicjatywy
wstrzymuje wykonanie rzutu wolnego,
poinformować wykonawcę, że rzut będzie
wykonywany na jego polecenie i dopiero po
przesunięciu zawodników drużyny przeciwnej na
odległość 9,15m od piłki, dać sygnał gwizdkiem na
wykonanie rzutu wolnego.
(…) W trakcie wykonania obie stopy muszą mieć
kontakt z podłożem

61

Post. PZPN
Sędzia
techniczny

Obowiązki
przed
zawodami
str.172

62

Post. PZPN
Sędzia
techniczny

63

Post. PZPN
Sędzia
techniczny

Obowiązki w
czasie
zawodów
str.173
Obowiązki w
czasie
zawodów
str.173

64

Post. PZPN
Sędzia
techniczny

Po zawodach
str.174

Dziewiąta kropka
 Sprawdzenie ubioru i wyposażenia zawodników
przed ich wejściem na pole gry. Jeżeli
jakakolwiek część ubioru zawodnika nie
odpowiada wymogom Przepisów Gry, sędzia
techniczny winien zwrócić uwagę sędziemu
asystentowi, a ten z kolei musi przekazać
odpowiednią informację sędziemu.
Przedostatnia kropka
 Od sędziego technicznego wymaga się, aby
kontrolował strefę techniczną raczej w sposób
zapobiegawczy, niż konfrontacyjny.
Ostatnia kropka
 Jeżeli jednak osoby uprawnione do
przebywania w strefie technicznej zachowują
się w sposób wybitnie niesportowy, to sędzia
techniczny musi natychmiast poinformować o
tym sędziego.
Pierwsza kropka
 Nadzór nad zejściem zawodników oraz działaczy
do szatni, zajmując taką pozycję, aby być
świadkiem ewentualnych incydentów. Sędzia
techniczny – czwarty sędzia nie wchodzi na pole
gry, ale będąc w okolicach strefy technicznej
jednej z drużyn
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Dziewiąta kropka
 Sprawdzenie ubioru i wyposażenia zawodników
przed ich wejściem na pole gry. Jeżeli
jakakolwiek część ubioru zawodnika nie
odpowiada wymogom Przepisów Gry, sędzia
techniczny winien zwrócić na to uwagę
sędziemu.
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Przedostatnia kropka
 Kontrola strefy technicznej - raczej w sposób
zapobiegawczy, niż konfrontacyjny.
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Pierwsza kropka
 Nadzór nad zejściem zawodników oraz działaczy
do szatni, zajmując taką pozycję, aby być
świadkiem ewentualnych incydentów; sędzia
techniczny nie wchodzi na pole gry, ale będąc w
okolicach stref technicznych

Ostatnia kropka
 Natychmiastowe informowanie sędziego o
niedopuszczalnym zachowaniu osób
przebywających w strefach technicznych.

