
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI  
W PIŁCE NOŻNEJ 2020/2021 MĘŻCZYZN 

EKSTRAKLASA i II LIGA rozgrywki poznańskie  
REGULAMIN TECHNICZNY i HARMONOGRAM NOWE!!! 

 
 

A. E K S T R A K L A S A 
 
  
1. Do rozgrywek w Ekstraklasie Mężczyzn zgłosiły się reprezentacje  
następujących uczelni z Poznania:  
 
Akademia Wychowania Fizycznego       AWF 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza        UAM 
Uniwersytet Przyrodniczy         UP 
 
 
 
Rozgrywki Ekstraklasy Mężczyzn odbędą się w terminie od 28 kwietnia, 05 i 07 maja 
2021 r. na nowym stadionie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. 
Strażewicza nr 9 (Morasko), zgodnie z załączonym harmonogramem.  
 
 
 
 
2. Mecze sędziują sędziowie delegowani przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w 
Poznaniu. Sędzia Główny – Pan Szymon Lizak. Opiekę medyczną 
sprawuje/koordynuje Pan Sebastian Obliński.  
 
3. Regulamin rozgrywek [dotyczy Ekstraklasy i II Ligi z wyj. pkt. VIII i XI].  
 

I. Organizatorem jest Rada Środowiskowa Klubów Uczelnianych AZS 
Poznań oraz Klub Uczelniany AZS UAM przy współudziale klubów 
uczelnianych AZS – gospodarzy poszczególnych gier.  

II. Weryfikacja rozgrywek następuje wyłącznie na podstawie protokołów 
meczowych. Zaleca się ich staranne i właściwe wypełnianie. Za 
dostarczenie protokołu na mecz odpowiada każdorazowo jego bezpośredni 
organizator (patrz: pkt. VI).  

III. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki 
Nożnej ze zmianami, wprowadzonymi przez Regulamin Ogólny 
Akademickich Mistrzostw Wielkopolski oraz przez niniejszy Regulamin 
Techniczny.  

IV. Zawodnicy powinni posiadać ważne legitymacje ISIC/AZS lub AZS 
(możliwa wersja wirtualna), a występ na boisku możliwy jest tylko w 
koszulce z numerem, wpisanym do protokołu meczowego. Obowiązuje gra 
z ochraniaczami na piszczele. 

V. 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;  
- posiadania zapasowego kompletu strojów, kontrastowego w stosunku do 
kompletu podstawowego.  

VI. Kary: sędziowie karzą zawodników 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. 

VII. O miejscu w grupie rozgrywkowej decydują kolejno:  
- liczba punktów;  
- wynik bezpośredniego pojedynku  
- lepsza różnica bramek 
- większa liczba zdobytych bramek.  
 

VIII. Czas i format gier:  
 
 
- Czas gry – (uwaga – zmiana!) 2 x 35 minut, składy 11-osobowe  
- Ekstraklasa AMPiW zostanie rozegrane w formacie ligowym („każdy z każdym”), w 
jednej rundzie. 
- Liczba zmian w meczu – dopuszcza się 5 zmian.  
- Dopuszczalna liczba zawodników w protokole – 18  
- Przerwy pomiędzy połowami – do 5 min, w terminach 1 i 5 zasadniczo tylko na   
zmianę stron boiska.  
 

 
IX. W sprawach wątpliwych i spornych, nie ujętych w niniejszym 

Regulaminie, wiążące decyzje podejmuje Organizator.  
X. ZAKAZY, INFORMACJE.  

 Na obiekcie sportowym obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów 
i spożywania alkoholu.  

 Nie są dostępne szatnie; dostępne są wyłącznie toalety.  
 Zawodnicy 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.  

XI. Uczestnicy rozgrywek Ekstraklasy Mężczyzn mogą wziąć udział 
(wolne zapisy) w Turnieju Półfinałowym Akademickich Mistrzostw Polski w 
piłce nożnej (strefa „A”), który rozegrany zostanie w dniach 16-19 maja 
2021 r. w Gdańsku. [Finał AMP odbędzie się w Opolu, w czerwcu 2021 r.]  

 
 

B. I I    L  I  G  A 
 
1. Do rozgrywek w II Lidze Mężczyzn zgłosiły się reprezentacje następujących 

uczelni z Poznania:  
 
Collegium Da Vinci       CDV 
Wyższa Szkoła Logistyki     WSL 



 
2. Sędziowie, opieka medyczna – jak w Ekstraklasie.  

 
3. Regulamin Rozgrywek – jak w Ekstraklasie, z wyj. pkt. VIII i XI.  

 
4. Czas i format gier: 

 
 
 Zgłoszone zespoły rozegrają pomiędzy sobą dwa mecze. Zespół, który okaże 

się lepszy w rywalizacji, zajmie VII miejsce w Akademickich Mistrzostwach 
Poznania i Wielkopolski 2020/2021. Zespół słabszy zajmie w tych 
rozgrywkach VIII miejsce.  

 Mecze rozgrywane są na jednej połowie boiska. Wymiary bramek: 2 x 5 
metrów. Punkt karny – w odległości 9 metrów od bramki. Pole karne kończy 
się w odległości 5 metrów od słupka wzdłuż linii końcowej i 12 metrów od 
słupka wzdłuż linii bocznej. Wyłącznie sędziowie decydują, czy gra niezgodna 
z przepisami miała miejsce w polu karnym czy poza jego obszarem.  

 Czas gry – wynosi 2 x 25 minut bez zatrzymywania czasu. (Time-out nie 
przysługuje.) Przerwa pomiędzy połowami – tylko na zmianę stron boiska.  

 Liczba zawodników na boisku – 7, w tym bramkarz.  
 Dopuszczalna liczba zawodników w protokole – 14.  
 Zmiany w trakcie gry – identycznie jak w futsalu.  
 Auty boczne wybijane są przez kopnięcie nogą.  
 Wprowadzenie piłki do gry po aucie bramkowym – ręką przez bramkarza.  
 

 
 
Piotr Kuś  
 

C. HARMONOGRAM ROZGRYWEK 
 
 
EKSTRAKLASA 
 
Środa, 28 kwietnia  godz. 20.30   UAM – UP  
Środa, 05 maja  godz. 20.30    UP – AWF  
Piątek, 07 maja   godz. 17.00    UAM – AWF  
 
II LIGA  
 
Piątek, 14 maja  godz. 17.00   CDV – WSL  
Piątek, 21 maja   godz. 17.00   WSL – CDV  
 


