
 
 

Letnia  Liga Strażacka 
 

Sprawozdanie z meczu 
Dnia...........2012r  o godzinie................. 

Między drużynami: 
..................................-................................. 

wynik meczu:..................... 
Składy drużyn: 

Lp. Nazwisko i imię br. pkt. Nazwisko i imię br. pkt. 
1       
2       
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4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

Potwierdzam że wyżej wymienieni zawodnicy są wpisani zgodnie ze 
zgłoszeniem oraz że zostali zapoznani z regulamin rozgrywek. 
 

Podpisy kapitanów drużyn: 
.....................................     ...................................... 

 
Sędzia zawodów:.................. 
 
 



 
 

 Letnia Liga Strażacka 
 
 

Zgłoszenie drużyny 
 

Nazwa drużyny:........................................... 
 
Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
 Opiekun drużyny (osoba pełnoletnia) 

Nazwisko i imię,                                          Data       Podpis 

   
 
 
 
 
 
 
 



REGULAMIN ROZGRYWEK 

W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej z 
wyjątkami:  

• Nie obowiązują przepisy tyczące pozycji spalonej. 
• Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m. 
• Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m od środka linii bramkowej. 
• Zmiany zawodników w trakcie meczu dokonywane są w sposób lotny w określonej 

strefie linii bocznej. 
Liczba zmian w trakcie meczu jest nielimitowana. 

• Wznowienie gry ze środka traktowane jest jako rzut wolny pośredni. 
• Z autu rozpoczęcie gry nogą z linii bocznej. 

Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje 
się:  

• Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 5 minut w 
zależności od stopnia przewinienia. 

• W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek kary 
dyscyplinarnej, kara dyscyplinarna ulega anulowaniu i można wprowadzić do gry 
ukaranego zawodnika. 

• Czerwona kartka, powoduje wykluczenie z gry oraz automatyczny zakaz gry 
ukaranego zawodnika w następnym meczu – niezależnie od fazy rozgrywek. 

• W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej 
kartki otrzymanej przez jednego z zawodników można wprowadzić do gry zawodnika 
innego niż ukarany czerwoną kartką. 

W  turnieju  punktuje się następująco:  

• za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty 
• za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) jeden punkt 
• za przegraną zero punktów 

1. W turnieju kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. 
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, ostatecznie o 

zajętym miejscu decydują kolejno:  

o Wynik bezpośredniego spotkania 
o Korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w turnieju 
o Większa liczba strzelonych bramek 
o Mniejsza liczba straconych bramek 
o Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami 

Drużyna nieprzestrzegająca postanowień niniejszego regulaminu zostanie wykluczona z 
rozgrywek na podstawie decyzji Organizatora turnieju. W takim przypadku spotkania 
rozegrane przez wykluczoną drużynę zostaną automatycznie zweryfikowane stosunkiem 
bramek 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej. Powodem dyskwalifikacji drużyny może być 
również rażąco niesportowe zachowanie zawodnika lub niewychowawcze zachowanie trenera 
lub innej osoby towarzyszącej drużynie. 



1. Zespół składa się z: 
o 10 zawodników ( zgodnie ze zgłoszeniem ) 
o opiekuna / trenera drużyny 

2. Czas trwania meczu wynosi 2 x 20 minut z 5 minutową przerwą . Czas gry może być 
inny w zależności od systemu rozgrywek. 

3. Liczba zawodników jednocześnie przebywających na boisku w trakcie meczu wynosi 
5+1 (bramkarz). 

4. Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie. 
5. W czasie spotkania obowiązują zmiany „hokejowe” we właściwej strefie zmian. 
6. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu dopuszczonym przez organizatora  
7. Mecze rozgrywa się piłkami nr 5 
8. Wymiary boiska: 56 x 26 m 
9. Wymiary bramek: 2x5 m 

W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi jeden sędzia. 

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi turnieju, a w sprawach 
przepisów gry w piłkę nożną Sędziemu Głównemu zawodów. 

Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie                
w uzasadnionych przypadkach. 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z ewentualne kontuzje i wypadki. 

Uczestnicy turnieju mają obowiązek stosować się do regulaminu obowiązującego na obiekcie 
oraz do uwag Gospodarza. 

 
 


