
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI  
W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET 2020/2021 

REGULAMIN TECHNICZNY i HARMONOGRAM  
 
1. Do rozgrywek AMW w piłce nożnej kobiet zgłosiły się następujące zespoły z 
Poznania:  
 
Akademia Wychowania Fizycznego       AWF 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza        UAM 
Uniwersytet Ekonomiczny         UEP 
Uniwersytet Przyrodniczy         UP 
 
 
Rozgrywki odbędą się w dniach 29 kwietnia i 13 maja 2021 r. (czwartki) na boisku 
piłkarskim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Zagajnikowa 9 
(campus Morasko) zgodnie z załączonym harmonogramem.  
 
 
2. Regulamin rozgrywek. 
 

I. Organizatorem jest Rada Środowiskowa Klubów Uczelnianych AZS 
Poznań przy współudziale poszczególnych klubów uczelnianych AZS – 
gospodarzy meczy.  

II. Weryfikacja rozgrywek następuje wyłącznie na podstawie protokołów 
meczowych. Zaleca się ich staranne i właściwe wypełnianie.  

III. Mecze sędziują sędziowie delegowani przez Wielkopolski Związek Piłki 
Nożnej. Sędzia główny – Pan Szymon Lizak. Opiekę medyczną 
sprawuje/koordynuje pan Sebastian Obliński. 

IV. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki 
Nożnej ze zmianami, wprowadzonymi przez Regulamin Ogólny 
Akademickich Mistrzostw Wielkopolski oraz przez niniejszy Regulamin 
Techniczny. System gier – „każdy z każdym” w 2 rundach.  

V. Zawodniczki powinny posiadać ważne legitymacje ISIC/AZS lub AZS 
(możliwa wersja wirtualna), a występ na boisku możliwy jest tylko w 
koszulce z numerem, wpisanym do protokołu z meczu.  

VI. Bezpośredni organizatorzy meczów (gospodarze – zespoły ujęte w 
terminarzu na 1. miejscu) zobowiązani są do:  
- zapewnienia piłek na mecz (piłki nożne nr 5); 
- zapewnienia protokołów na mecze i przekazania ich do biura RŚ KU AZS 
najpóźniej 3 dni po spotkaniu wraz z oświadczeniami dot. COVID-19;  
- posiadania zapasowego kompletu strojów, kontrastowego w stosunku do 
kompletu podstawowego.  

VII. Kary: sędziowie karzą zawodniczki żółtymi oraz czerwonymi kartkami. 
Otrzymanie w meczu czerwonej kartki automatycznie uniemożliwia grę w 
jednym następnym meczu. Inne kary wynikające z kartek – na podstawie 
odrębnych komunikatów Organizatora. 

VIII. O miejscu w grupie rozgrywkowej decydują kolejno:  
- liczba punktów;  
- wynik bezpośredniego pojedynku (w przypadku kilku drużyn – „mała 
tabela”); 



- lepsza różnica bramek 
- większa liczba zdobytych branek.  

      IX.       Czas i format gry:  
  1 x 15 minut, składy 7-osobowe;  

Mecze rozgrywane są w poprzek pełnowymiarowego boiska 
piłkarskiego, na jednej połowie, bramki o wymiarach 2x5 metrów 
ustawione są na liniach bocznych pełnowymiarowego boiska.  
Rzut karny wykonywany jest z punktu wyznaczonego w odległości 9 m 
od bramki. Time out – nie przysługuje.  

  Liczba zmian w meczu – liczba zmian jest nieograniczona 
  Dopuszczalna liczba zawodniczek w protokole meczowym – 14  

X. W sprawach wątpliwych i spornych, nie ujętych w niniejszym 
Regulaminie, wiążące decyzje podejmuje Organizator.  

XI. INFORMACJE I ZAKAZY.  
 Przy obiekcie nie będą dostępne szatnie dla zawodniczek. Dostępne 

będą wyłącznie toalety. 
 Zawodniczki i sztab każdego zespołu dołącza do wypełnionego 

protokołu meczowego oświadczenie dotyczące stanu zdrowia, zgodnie 
z przepisami dotyczącymi organizacji zawodów sportowych w 
warunkach zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19. 
Oświadczenie jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu.  

 Zakazuje się gry w obuwiu z metalowymi lub ceramicznymi korkami! Na 
obiekcie sportowym obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, 
spożywania alkoholu i innych używek.  

 
Piotr Kuś  

 

5. HARMONOGRAM ROZGRYWEK 
 

Czwartek, 29 kwietnia 
 
Godz. 20.00    AWF – UAM  
Godz. 20.20   UEP – UP  
Godz. 20.40    UAM – UP 
Godz. 21.00   AWF – UEP  
Godz. 21. 20   UP – AWF  
Godz. 21.40   UAM – UEP  

 
Czwartek, 13 maja  

 
Godz. 20.00    UEP – UAM  
Godz. 20.20    AWF – UP  
Godz. 20.40    UEP – AWF  
Godz. 21.00   UP – UAM    
Godz. 21.20   UP – UEP  
Godz. 21.40   UAM – AWF  
 
UWAGA! Godziny rozpoczęcia meczów są orientacyjne. Kolejny mecz 
rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego. Rozgrywki zostaną 
zakończone punktualnie o godz. 22.00.  


