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Wymiary pola gry
1. Zawody mistrzowskie Ekstraklasy mogπ byÊ rozgrywane jedynie na polach gry,

ktÛrych d≥ugoúÊ jest nie mniejsza niø 105 m, a szerokoúÊ nie mniejsza niø 68 m.
Pozosta≥e zawody mistrzowskie szczebla centralnego mogπ byÊ rozgrywane je-
dynie na polach gry, ktÛrych d≥ugoúÊ jest nie mniejsza niø 100 m, a szerokoúÊ
nie mniejsza niø 64 m. 
Wszystkie inne pola gry naleøy wyznaczyÊ w wymiarach okreúlonych warunka-
mi lokalnymi, jednak zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami, zachowujπc propor-
cje miÍdzy ich d≥ugoúciπ i szerokoúciπ.

Oznaczenie pola gry
2. Prowadzenie zawodÛw bez wyraünie oznaczonych linii majπcych zasadnicze

znaczenie dla prawid≥owego przebiegu gry jest niedozwolone. Linie te na pole-
cenie sÍdziego muszπ byÊ poprawione.

3. Linia úrodkowa jest liniπ neutralnπ ñ naleøy jednoczeúnie do jednej i drugiej po-
≥owy pola gry. Zawodnik znajdujπcy siÍ na linii úrodkowej uwaøany jest za za-
wodnika przebywajπcego na swojej po≥owie pola gry.

4. Na zawodach szczebla centralnego organizator powinien:
● okreúliÊ maksymalnπ liczbÍ fotografÛw wokÛ≥ pola gry,
● wyznaczyÊ liniÍ fotografa poza liniami bramkowymi w odleg≥oúci co najmniej

2 metrÛw od chorπgiewki roønej przez punkt oddalony co najmniej 6 metrÛw
za s≥upkami bramkowymi,

● zakazaÊ fotografom przekraczania tych linii,
● zabroniÊ uøywania sztucznego úwiat≥a lamp b≥yskowych,
● jednolicie oznakowaÊ uprawnionych fotoreporterÛw.

5. Powierzchnia zawarta pomiÍdzy liniπ bramkowπ a siatkπ bramki znajduje siÍ po-
za polem gry i nie jest jego czÍúciπ. 

Chorπgiewki
6. Chorπgiewki roøne i úrodkowe o wymiarach 30 cm x 40 cm powinny byÊ koloru

jasnego.
7. Drzewce chorπgiewek muszπ byÊ umocowane w pod≥oøu tak, aby poddawa≥y

siÍ naporowi zawodnikÛw.
8. SÍdziemu nie wolno prowadziÊ zawodÛw bez chorπgiewek roønych, a zawodni-

kom nie wolno ich usuwaÊ lub odchylaÊ. Uszkodzona chorπgiewka roøna musi
zostaÊ zastπpiona innπ chorπgiewkπ.
Umieszczenie chorπgiewek na przed≥uøeniu linii úrodkowej w odleg≥oúci co naj-
mniej 1m od linii bocznej jest zalecane, ale nie jest wymagane. 
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Bramki
9. S≥upki bramkowe i poprzeczki majπ szerokoúÊ i g≥ÍbokoúÊ 10-12 cm.

10. Siatki bramkowe muszπ byÊ sporzπdzone z materia≥Ûw nie zagraøajπcych bez-
pieczeÒstwu zawodnikÛw.

Weryfikacja pola gry
11. Kaøde pole gry i jego najbliøsze otoczenie przeznaczone do rozgrywania zawo-

dÛw musi byÊ zweryfikowane. W pracach komisji weryfikacyjnej musi z urzÍdu
braÊ udzia≥ przedstawiciel Kolegium SÍdziÛw. 
Przeprowadzenie weryfikacji pola gry bez przedstawiciela Kolegium SÍdziÛw
jest niedopuszczalne. 
Komisja sporzπdza protokÛ≥ weryfikacji w 2 egzemplarzach, z ktÛrych jeden
otrzymuje gospodarz obiektu i ma obowiπzek umieúciÊ go w szatni sÍdziowskiej
na widocznym miejscu.

12. Organizator zawodÛw ma obowiπzek powiadomienia druøyn o terminie i miejscu
zawodÛw zgodnie z regulaminem danych rozgrywek. Zobowiπzany jest rÛwnieø
do przygotowania pola gry zgodnie z Przepisami Gry. 

13. O przydatnoúci pola gry do zawodÛw rozstrzyga sÍdzia w dniu zawodÛw. Ocenia-
jπc przydatnoúÊ pola gry do zawodÛw, sÍdzia bierze pod uwagÍ stan nawierzch-
ni pola gry, jego niezbÍdne wyposaøenie oraz oznakowanie. Ocenia rÛwnieø czy
stan przygotowanego do zawodÛw pola gry nie zagraøa bezpieczeÒstwu uczest-
nikÛw zawodÛw. Decyzja podjÍta przez sÍdziego jest ostateczna.

14. Jeøeli usterki, ktÛre zdaniem sÍdziego rzutowa≥y na negatywnπ ocenÍ przydat-
noúci pola gry do zawodÛw nie zostanπ usuniÍte, to zawody zarÛwno o mistrzo-
stwo jak i towarzyskie nie mogπ siÍ odbyÊ. 

15. Jeøeli stan pola gry, na skutek warunkÛw atmosferycznych, uniemoøliwia prawid≥o-
we przeprowadzenie zawodÛw g≥Ûwnych ñ sÍdzia wyznaczony do prowadzenia
przedmeczu winien zg≥osiÊ swoje zastrzeøenia organizatorowi zawodÛw. W tym
przypadku organizator musi przenieúÊ przedmecz na inne pole gry lub odwo≥aÊ go.

16. Jeøeli w czasie zawodÛw zostanie uszkodzona bramka, chorπgiewka roøna lub li-
nie majπce zasadnicze znaczenie dla prawid≥owego przebiegu gry stanπ siÍ nie-
widoczne, wÛwczas sÍdzia nie koÒczy zawodÛw przed up≥ywem ustalonego cza-
su gry, lecz poleca organizatorowi zawodÛw usuniÍcie usterek. Jeøeli organiza-
tor zawodÛw nie jest w stanie usunπÊ usterek w ustalonym realnym czasie, za-
wody naleøy zakoÒczyÊ. SÍdzia w kaødym przypadku winien wyczerpaÊ wszyst-
kie úrodki i moøliwoúci pozwalajπce na doprowadzenie zawodÛw do koÒca.

17. Na zawodach druøyn m≥odzieøowych poniøej 16 roku øycia, gdzie odrÍbne re-
gulaminy rozgrywek przewidujπ grÍ na ma≥e, przenoúne bramki, sÍdzia ma obo-
wiπzek dok≥adnie sprawdziÊ czy stan tych bramek nie zagraøa bezpieczeÒstwu
zawodnikÛw oraz czy sπ one dobrze przymocowane do pod≥oøa i zabezpieczo-
ne przed przewrÛceniem siÍ.
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18. Przeszkody sta≥e znajdujπce siÍ w bezpoúrednim sπsiedztwie pola gry, mogπce
stanowiÊ zagroøenie dla bezpieczeÒstwa zawodnikÛw, muszπ byÊ usuniÍte albo
odpowiednio zabezpieczone przed rozpoczÍciem zawodÛw, o ile znajdujπ siÍ
bliøej niø 3 m od linii bocznej lub 8 m od linii bramkowej.

Protesty dotyczπce stanu pola gry
19. Protesty dotyczπce stanu pola gry mogπ byÊ wnoszone do sÍdziego przed roz-

poczÍciem, jak teø w trakcie zawodÛw. Protesty muszπ byÊ przez sÍdziego zba-
dane, a w przypadkach uzasadnionych sÍdzia musi ñ poprzez kapitana druøyny
gospodarzy ñ wyznaczyÊ organizatorom zawodÛw czas na usuniÍcie ewentual-
nych usterek.

20. SÍdzia musi umieúciÊ w sprawozdaniu z zawodÛw treúÊ protestu dotyczπcego
stanu pola gry, jak rÛwnieø wydane zarzπdzenia.

Organizacja widowisk pi≥karskich
21. Organizator zawodÛw odpowiedzialny jest za utrzymanie porzπdku i spokoju pu-

blicznego na widowni i obiekcie, na ktÛrym rozgrywane sπ zawody przed ich rozpo-
czÍciem, w czasie ich trwania jak i po ich zakoÒczeniu. Organizator zawodÛw mu-
si zabezpieczyÊ niezbÍdnπ iloúÊ s≥uøb porzπdkowych odpowiednio oznakowanych. 

22. Organizator zawodÛw musi przygotowaÊ dla uczestnikÛw zawodÛw oraz sÍ-
dziÛw oddzielne, odpowiednio wyposaøone szatnie znajdujπce siÍ w pobliøu po-
la gry. Przez okres ich uøytkowania muszπ one pozostawaÊ pod sta≥ym nadzo-
rem organizatora zawodÛw. 

23. Przejúcia dla uczestnikÛw zawodÛw pomiÍdzy szatniπ a polem gry powinny byÊ
odpowiednio zabezpieczone lub wyodrÍbnione od miejsc przeznaczonych dla
publicznoúci.

24. Organizator zawodÛw musi zapewniÊ uczestnikom rozgrywanych zawodÛw po-
moc medycznπ w zakresie okreúlonym przez regulamin danych rozgrywek przez
ca≥y czas ich trwania.

25. Organizator zawodÛw ma obowiπzek zakazaÊ wstÍpu na obiekt, na ktÛrym roz-
grywane sπ zawody, osobom nietrzeüwym. Osoby zak≥Ûcajπce porzπdek, pro-
wokujπce do agresji, wznoszπce ordynarne okrzyki muszπ byÊ bezzw≥ocznie
usuniÍte poza obiekt sportowy. Odpowiednie zarzπdzenia informujπce publicz-
noúÊ muszπ byÊ zawarte w regulaminach umieszczonych w miejscach ≥atwo do-
stÍpnych i widocznych.

26. Zawody pi≥ki noønej nie mogπ odbywaÊ siÍ w øadnym przypadku na polach gry
zamkniÍtych na mocy decyzji zwiπzkowego organu dyscyplinarnego lub paÒ-
stwowej w≥adzy administracyjnej. Przed kaødymi zawodami sÍdziowie oraz de-
legaci/obserwatorzy PZPN majπ obowiπzek sprawdzenia dokumentÛw zezwala-
jπcych na przeprowadzenie zawodÛw pi≥ki noønej na danym polu gry.
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Systemy uøywania pi≥ek
1. Mecz moøe byÊ rozgrywany systemem tradycyjnym lub wielopi≥kowym. 
2. W systemie tradycyjnym do gry uøywa siÍ tej samej pi≥ki meczowej, a pi≥ki zapa-

sowe uøyte sπ tylko wtedy, gdy pi≥ka meczowa pÍknie, stanie siÍ niezdatna
do gry lub zostanie wykopniÍta tak daleko od pola gry, øe zdaniem sÍdziego
uøycie pi≥ki zapasowej znaczπco przyspieszy wznowienie gry.

3. W systemie wielopi≥kowym do gry uøywa siÍ wszystkich pi≥ek (minimum 6),
z ktÛrych jedna uøywana jest bezpoúrednio do gry a pozosta≥e rozmieszczone
sπ rÛwnomiernie wokÛ≥ pola gry i znajdujπ siÍ w posiadaniu przeszkolonych
ch≥opcÛw do podawania pi≥ek. W kaødej chwili, gdy pi≥ka wyjdzie z gry, ch≥opiec,
ktÛry jest najbliøej zawodnika oczekujπcego na powrÛt pi≥ki, winien podaÊ swo-
jπ pi≥kÍ do tego zawodnika ñ gra jest kontynuowana tπ pi≥kπ.

4. Ch≥opcy do podawania pi≥ek winni nosiÊ stroje sportowe tego samego koloru, lecz
rÛønego od kolorÛw noszonych przez obie druøyny na polu gry oraz sÍdziÛw.

Ocena przydatnoúci i wybÛr pi≥ek do gry
5. O przydatnoúci pi≥ek do gry rozstrzyga wy≥πcznie sÍdzia.
6. Przed rozpoczÍciem zawodÛw sÍdzia zobowiπzany jest dokonaÊ wyboru pi≥ek

oraz sprawdziÊ ich cechy fizyczne: wagÍ, obwÛd i ciúnienie zgodnie z Art. 2. 
7. Wybrane do gry pi≥ki pozostajπ pod kontrolπ sÍdziÛw do koÒca zawodÛw. 
8. SÍdzia powinien w kaødym przypadku zarzπdziÊ wymianÍ pi≥ek w czasie trwa-

nia zawodÛw, jeøeli jego zdaniem, wymiana ta u≥atwi zawodnikom grÍ, a widzom
jej obserwacjÍ.

Wymiana pi≥ki niezdatnej do gry
9. Jeøeli podczas zawodÛw pi≥ka oraz pi≥ki zapasowe stanπ siÍ niezdatne do gry,

wzglÍdnie zabraknie pi≥ki do kontynuowania gry ñ sÍdzia nie koÒczy zawodÛw
przed up≥ywem ustalonego czasu gry, lecz wyznacza realny czas na dostarcze-
nie pi≥ki zdatnej do gry. Niedostarczenie przez organizatora zawodÛw zdatnej
do gry pi≥ki w wyznaczonym czasie zobowiπzuje sÍdziego do zakoÒczenia za-
wodÛw (z zastrzeøeniem pkt 10).

10. Jeøeli organizatorzy dostarczπ pi≥kÍ po zakoÒczeniu zawodÛw z powodu jej bra-
ku a obie druøyny znajdujπ siÍ ciπgle na boisku bπdü w drodze do szatni, to za-
wody te ñ o ile pozwolπ na to warunki atmosferyczne (zapadajπce ciemnoúci) ñ
powinny byÊ kontynuowane.
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Obowiπzki organizatora zawodÛw
11. Podczas zawodÛw szczebla centralnego, organizator zobowiπzany jest ñ zgod-

nie z regulaminem tych rozgrywek ñ do zapewnienia odpowiedniej iloúci ch≥op-
cÛw do podawania pi≥ek. Musi on pouczyÊ ich o koniecznoúci szybkiego dostar-
czania pi≥ki zawodnikom.
Nie wywiπzywanie siÍ ch≥opcÛw do podawania pi≥ek z tych obowiπzkÛw musi
byÊ odnotowane przez sÍdziego w sprawozdaniu z zawodÛw.
Zwiπzki Pi≥ki Noønej zobowiπzane sπ do okreúlenia zawodÛw mistrzowskich,
w czasie ktÛrych organizator moøe byÊ zwolniony od tego wymogu.

Zagrywanie pi≥kπ w pobliøu pola gry
12. Zabrania siÍ zawodnikom rezerwowym i ch≥opcom do podawania pi≥ek zagrywania

przez nich pi≥kπ poza liniami bramkowymi lub bocznymi w czasie trwania zawodÛw.
Obowiπzkiem sÍdziego jest niedopuszczenie do tego rodzaju postÍpowania.
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Zawodnicy
1. Zawody nie mogπ byÊ kontynuowane jeøeli w jednej z druøyn jest mniej niø 7 za-

wodnikÛw. 
2. Do sprawozdania z zawodÛw dopuszcza siÍ wpisanie maksimum siedmiu za-

wodnikÛw rezerwowych.
3. Zawodnik nie posiadajπcy aktualnie waønej karty zdrowia nie moøe zostaÊ do-

puszczony do wziÍcia udzia≥u w zawodach.

Kapitan druøyny
4. Kaøda druøyna musi mieÊ kapitana. Prawo zwracania siÍ do sÍdziego w sposÛb

taktowny, w sprawach dotyczπcych zawodÛw, przys≥uguje wy≥πcznie kapitanowi
druøyny i tylko w czasie przerwy w grze. Na ewentualne pytanie kapitana druøy-
ny, sÍdzia udziela zwiÍz≥ej i jednoznacznej odpowiedzi ñ nie dopuszczajπc
do polemiki. Kapitanowi, nie wolno okazywaÊ dezaprobaty dla decyzji sÍdziego. 
Jeøeli z jakichkolwiek powodÛw kapitan opuszcza boisko przed koÒcem zawo-
dÛw, winien przed zejúciem przekazaÊ swojemu zastÍpcy wyrÛøniajπcπ go opa-
skÍ.

Sk≥ady druøyn
5. Przed rozpoczÍciem kaødych zawodÛw kierownicy druøyn wpisujπ czytelnie

do sprawozdania z zawodÛw imiona i nazwiska zawodnikÛw oraz zawodnikÛw
rezerwowych. Kapitan i kierownik kaødej druøyny, czytelnie podpisujπ wype≥nio-
ne w sprawozdaniu z zawodÛw sk≥ady druøyn, poúwiadczajπc w ten sposÛb
uprawnienia do udzia≥u w zawodach zg≥oszonych przez nich zawodnikÛw i za-
wodnikÛw rezerwowych. Nazwiska kapitanÛw druøyn muszπ byÊ podkreúlone
i oznaczone skrÛtem kpt. Do wziÍcia udzia≥u w zawodach uprawnieni sπ jedynie
zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wpisani do protoko≥u z zawodÛw. 

6. Oba zespo≥y muszπ dostarczyÊ wype≥nione sprawozdanie do sÍdziego najpÛü-
niej:
● na zawodach szczebla centralnego ñ 60 minut przed rozpoczÍciem zawodÛw,
● na pozosta≥ych zawodach ñ 30 minut przed rozpoczÍciem zawodÛw.
Pierwszych 11 zawodnikÛw rozpoczyna zawody, pozosta≥ych 7 jest zawodnika-
mi rezerwowymi. 
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7. Po tym jak sprawozdanie zosta≥o wype≥nione, podpisane przez obie druøyny
i zwrÛcone do sÍdziego i jeøeli zawody nie zosta≥y jeszcze rozpoczÍte, maja za-
stosowanie nastÍpujπce instrukcje:
a) Jeøeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodnikÛw nie jest zdolny do rozpoczÍ-

cia zawodÛw z jakiejkolwiek przyczyny, to moøe byÊ zastπpiony przez jedne-
go z zawodnikÛw rezerwowych. Takie zastπpienie pomniejszy iloúÊ zawodni-
kÛw rezerwowych. Podczas zawodÛw nadal moøna wymieniÊ 3 zawodnikÛw.

b) Jeøeli jakikolwiek z 7 zawodnikÛw rezerwowych nie moøe wyjúÊ na boisko
z jakiejkolwiek przyczyny, to nie moøe byÊ zastπpiony, co oznacza, ze iloúÊ
zawodnikÛw rezerwowych zostanie pomniejszona.

c) Jeøeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie moøe wziπÊ udzia≥u w zawo-
dach z jakiejkolwiek przyczyny, to nastÍpny bramkarz nie wpisany uprzednio
do sprawozdania moøe go zastπpiÊ. 

Niekompletny sk≥ad druøyny
8. Druøyna rozpoczynajπca zawody w niekompletnym sk≥adzie ñ liczπca mniej niø

jedenastu zawodnikÛw ñ moøe w ciπgu ca≥ego okresu trwania zawodÛw uzupe≥-
niÊ swÛj podstawowy sk≥ad zawodnikami wpisanymi do sprawozdania. O uzu-
pe≥nianiu podstawowego sk≥adu druøyny sÍdzia musi zostaÊ powiadomiony
przez jej kapitana bπdü kierownika druøyny. Zawodnicy, ktÛrzy przybÍdπ na sta-
dion po rozpoczÍciu gry, nie mogπ byÊ dopisani do protoko≥u z zawodÛw. 

Wejúcie i opuszczenie pola gry przez zawodnika
9. Druøyny zobowiπzane sπ do stawienia siÍ na polu gry w takim czasie, aby sÍ-

dzia mÛg≥ (po sprawdzeniu ubioru i przeprowadzeniu losowania) punktualnie
o wyznaczonej godzinie rozpoczπÊ zawody. Taki sam obowiπzek musi byÊ prze-
strzegany przez druøyny po zakoÒczeniu przerwy miÍdzy pierwszπ i drugπ po≥o-
wπ zawodÛw, a takøe ewentualnych dogrywek.

10. Zawodnik od momentu otrzymania od sÍdziego zgody na opuszczenie pola gry,
do czasu jego opuszczenia, nie moøe braÊ udzia≥u w grze.
Jeøeli zawodnik, zanim opuúci pole gry, bierze czynny udzia≥ w grze, to zostanie na-
pomniany za niesportowe zachowanie. Przerwana gra zostanie wznowiona rzutem
wolnym poúrednim z miejsca gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w momencie przerwania gry

11. Zawodnik, ktÛrego wejúcie na pole gry wymaga zgody sÍdziego, powinien cze-
kaÊ do czasu otrzymania od sÍdziego przyzwalajπcego znaku.
Prawo zezwolenia zawodnikowi wejúcia na pole gry nie moøe byÊ scedowane
na sÍdziego asystenta, a zawodnik, ktÛry wejdzie na boisko po otrzymaniu zgody
od sÍdziego asystenta, winien byÊ traktowany jako wchodzπcy bez zgody sÍdziego. 

���

ARTYKU£ 3 ñ Liczba zawodnikÛw

pzpn 2010.qxd  2010-08-27  09:46  Page 138



Wymiana zawodnika
12. Regulamin kaødych rozgrywek okreúla maksymalnπ iloúÊ wymian zawodnikÛw,

do ktÛrej uprawniona jest druøyna podczas trwania zawodÛw,
13. Wymiana zawodnikÛw musi byÊ przeprowadzona, wy≥πcznie w czasie przerwy

w grze, z zachowaniem porzπdku i mieÊ nastÍpujπcy przebieg:
● osoba funkcyjna wpisana do sprawozdania wrÍcza wyznaczonemu sÍdziemu

technicznemu wzglÍdnie sÍdziemu asystentowi nr 1 kartkÍ wymiany zawod-
nika, ktÛra zawiera; nazwisko, imiÍ i numer zawodnika wprowadzanego
do gry oraz te same dane zawodnika opuszczajπcego pole gry, minutÍ doko-
nanej wymiany i nazwÍ druøyny, ktÛrej ta wymiana dotyczy,

● zawodnik rezerwowy ñ wchodzπcy do gry ñ oczekuje przy linii úrodkowej
na pozwolenie sÍdziego na wejúcia na pole gry, po uprzednim opuszczeniu
go przez schodzπcego wspÛ≥partnera,

● do oczekujπcego zawodnika rezerwowego moøe podejúÊ jednie jedna osoba
funkcyjna wpisana do sprawozdania z zawodÛw,

● sÍdziowie powinni przyspieszyÊ procedurÍ wymiany zawodnikÛw tak, aby nie
traciÊ niepotrzebnie czasu trwania zawodÛw.

14. W zawodach prowadzonych z udzia≥em klubowych sÍdziÛw asystentÛw wymia-
na zawodnika na zawodnika rezerwowego nastÍpuje na wniosek kapitana dru-
øyny. Obowiπzki sÍdziego asystenta w zakresie wymiany zawodnika przejmuje
sÍdzia. Ustne zg≥oszenie wymiany przez kapitana druøyny zobowiπzuje sÍdzie-
go do odnotowania odpowiednich danych.

15. Jeøeli po opuszczeniu boiska przez zawodnika przeznaczonego do wymiany,
zanim zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry, zrezygnowano z wymiany, to
zawodnik ktÛry opuúci≥ juø boisko moøe powrÛciÊ na nie za zgodπ sÍdziego. 

Zawodnicy rezerwowi
16. Na ≥awce dla zawodnikÛw rezerwowych, poza siedmioma zawodnikami rezerwo-

wymi wpisanymi do sprawozdania z zawodÛw, moøe przebywaÊ maksimum
szeúÊ osÛb, a mianowicie: trener, asystent trenera, kierownik druøyny, lekarz,
i masaøysta i inna osoba wpisana do za≥πcznika. Nazwiska tych osÛb winny byÊ
wpisane w za≥πczniku do sprawozdania z zawodÛw ñ przed zawodami. 

17. Zawodnicy rezerwowi nie sπ upowaønieni do udzielania jakichkolwiek wskazÛ-
wek zawodnikom.

18. SÍdzia nie ma prawa udzielania kar indywidualnych osobom towarzyszπcym
druøynom, uprawnionym do zajmowania miejsc na ≥awce dla zawodnikÛw rezer-
wowych, moøe jednak usunπÊ te osoby z ≥awki rezerwowych, poza bezpoúred-
nie otoczenie pola gry.
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19. Zawodnik rezerwowy moøe rozgrzewaÊ siÍ za liniami bocznymi pola gry nie
wp≥ywajπc swojπ osobπ na przebieg gry i komfort pracy sÍdziÛw (nie moøe rÛw-
nieø przebywaÊ po przeciwnej stronie sÍdziego asystenta). Zawodnik rezerwo-
wy podczas rozgrzewki nosi ubiÛr, ktÛrego kolor odrÛønia go od ubioru zawod-
nikÛw obu druøyn.

20. Zawodnicy rezerwowi mogπ rozgrzewaÊ siÍ poza w≥asnymi bramkami tylko
w wyjπtkowych wypadkach, po uzyskaniu przed rozpoczÍciem zawodÛw zgody
sÍdziego. 

21. Na spotkaniu przedmeczowym, sÍdzia dok≥adnie ustala gdzie powinni siÍ roz-
grzewaÊ (za pierwszym sÍdziπ asystentem lub za reklamami za bramkπ) i ilu za-
wodnikÛw rezerwowych moøe rozgrzewaÊ siÍ jednoczeúnie. Wyjπtkowo, jeøeli
miejsce na to pozwolπ, sÍdzia moøe zezwoliÊ siedmiu zawodnikom z kaødej dru-
øyny, aby rozgrzewali siÍ jednoczeúnie w wyznaczonym miejscu. Jeøeli w danej
klasie rozgrywkowej nie przewidziane sπ spotkania przedmeczowe, wyøej poda-
ne ustalenia przekazywane sπ przez sÍdziego kierownikom obu druøyn Jeøeli
druøyna w trakcie meczu wykorzysta swÛj limit zmian, to dalsza rozgrzewka po-
zosta≥ych zawodnikÛw rezerwowych jest nieuprawniona. 

Zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wykluczeni z gry 
22. Zawodnik, zawodnik rezerwowy, wzglÍdnie zawodnik wymieniony wykluczeni

z gry nie majπ prawa zajmowaÊ miejsca na ≥awce dla zawodnikÛw rezerwowych
i w bezpoúrednim otoczeniu pola gry, niezaleønie od tego, w jakim ubiorze siÍ
znajdujπ.

23. Jeøeli z jakiegokolwiek powodu bramkarz zostanie przez sÍdziego wykluczony
z gry, to zastπpi go zawodnik z pola, wzglÍdnie (po zachowaniu procedur) bram-
karz rezerwowy. SÍdzia moøe zezwoliÊ na krÛtkπ rozgrzewkπ bramkarza rezer-
wowego. O czasie trwania tej rozgrzewki ñ biorπc pod uwagÍ panujπce warunki
pogodowe ñ decyduje wy≥πcznie sÍdzia. 
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1. Kaødy zawodnik musi nosiÊ swÛj ubiÛr we w≥aúciwy sposÛb. Koszulki zawodnikÛw
majπ byÊ wpuszczone w spodenki, a skarpety majπ byÊ podciπgniÍte do kolan. 

2. Zawodnicy powinni mieÊ koszulki z numerami na plecach. Numery o wysokoúci
co najmniej 30 cm powinny byÊ wykonane w kolorze kontrastujπcym wyraünie
z kolorem koszulek tak, by mog≥y byÊ z daleka widoczne.
Wpisanie imion oraz nazwisk zawodnikÛw i zawodnikÛw rezerwowych do spra-
wozdania z zawodÛw winno byÊ dokonane zgodnie z numeracjπ koszulek zawod-
nikÛw. Prawid≥owoúÊ tego stwierdzajπ podpisami kapitan i kierownik druøyny.

Kolory kostiumÛw zawodnikÛw
3. Jeøeli zawodnicy majπ przystπpiÊ do zawodÛw w ubiorach tego samego lub podobne-

go koloru, druøyna gospodarzy ma obowiπzek ñ na polecenie sÍdziego ñ zmieniÊ ubiÛr.
Na zawodach szczebla centralnego obowiπzek dostosowania koloru koszulek
spoczywa na druøynie przyjezdnej, ktÛra w zwiπzku z tym musi byÊ wczeúniej
powiadomiona o kolorach strojÛw, w jakich druøyna gospodarzy wystπpi
przed w≥asnπ widowniπ. 

4. Kolor skarpet zawodnikÛw:
● Zabezpieczenie ochraniaczy musi znajdowaÊ siÍ albo pod skarpetami (tzn.

bezpoúrednio na skÛrze) albo byÊ tego samego koloru co skarpety.
● Jako rozwiπzanie tymczasowe, majπc na uwadze ca≥kowite wyeliminowanie rÛø-

nokolorowych zabezpieczeÒ, sÍdzia moøe zezwoliÊ na zastosowanie pojedyncze-
go, cienkiego bia≥ego paska taúmy lub bandaøa elastycznego dla podtrzymania
ochraniaczy goleni na skarpetach ale o maksymalnej szerokoúci 2 centymetrÛw.

Kontrola ubioru zawodnikÛw
5. SÍdzia musi sprawdziÊ czy zawodnicy posiadajπ zgodny z przepisami gry ubiÛr

ñ w szczegÛlnoúci obuwie ñ przed rozpoczÍciem zawodÛw, przed drugπ po≥owπ
zawodÛw, dogrywkπ i w innym czasie kiedy taka potrzeba zachodzi. Kontrola
ubioru przed rozpoczÍciem zawodÛw, jak i przed ich drugπ po≥owπ, winna odby-
waÊ siÍ w miejscu do tego przeznaczonym, moøliwie najmniej widocznym dla
publicznoúci, tuø przed wejúciem na pole gry.

6. Czas gry stracony na sprawdzanie ubioru zawodnikÛw naleøy doliczyÊ do czasu
gry tej czÍúci zawodÛw, w ktÛrej wystπpi≥a przerwa dla kontroli ich ubioru.

7. Zawodnikom wychodzπcym na rozgrzewkÍ zabrania siÍ zak≥adania na wierzch dodat-
kowych koszulek, bluz itp., posiadajπcych napisy, symbole lub znaki nie zwiπzane
z w≥asnym klubem wzglÍdnie sponsorem. Kaødy przypadek nie przestrzegania tego
postanowienia winien byÊ przez sÍdziego odnotowany w sprawozdaniu z zawodÛw.
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Niedopuszczenie zawodnika do gry
8. Jeøeli zawodnik zamierza graÊ z opatrunkiem chroniπcym go przed kontuzjπ

(nawet za zgodπ lekarza), sÍdzia ma prawo nie dopuúciÊ go do gry jeúli stwier-
dzi, øe opatrunek stanowi zagroøenie dla innych zawodnikÛw.
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Uprawnienia i zadania sÍdziÛw
1. Do prowadzenia zawodÛw uprawniony jest sÍdzia wyznaczony przez Kolegium

SÍdziÛw.
2. Kaødy sÍdzia zobowiπzany jest do prowadzenia zawodÛw sumiennie, obiektyw-

nie, na najwyøszym poziomie fachowym, zgodnie z duchem ÑPrzepisÛw gry
w pi≥kÍ noønπî i bezwzglÍdnym przestrzeganiem zasad etyki sportowej.

3. SÍdzia po zakoÒczeniu meczu i omÛwieniu zawodÛw przez obserwatora, ma
prawo z≥oøyÊ publiczne oúwiadczenie wyjaúniajπce podjÍte przez niego na bo-
isku decyzje.

W≥adza sÍdziego
4. W≥adza sÍdziego nadana mu przez Przepisy Gry rozpoczyna siÍ z chwilπ przy-

stπpienia do pe≥nienia swoich obowiπzkÛw w miejscu rozgrywania zawodÛw,
do czasu zakoÒczenia wszystkich czynnoúci zwiπzanych z prowadzeniem zawo-
dÛw. 

5. Wszelkie incydenty zaistnia≥e po zakoÒczeniu wszystkich czynnoúci zwiπzanych
z prowadzeniem zawodÛw przez sÍdziego, muszπ zostaÊ opisane w sprawoz-
daniu z zawodÛw.

SÍdzia na polu gry
6. Kontakt pi≥ki z sÍdziπ w czasie trwania gry nie powoduje przerwania gry. Pi≥ka

jest nadal w grze, a zawodnicy winni jπ kontynuowaÊ.
7. SÍdzia ma obowiπzek w sposÛb widoczny sygnalizowaÊ zawodnikom i publicz-

noúci tuø przed zakoÒczeniem kaødej po≥owy zawodÛw (wzglÍdnie dogrywki)
iloúÊ czasu (minut) doliczonego na skutek nienormalnych przerw w grze.

KorzyúÊ 
8. Jeøeli sÍdzia nie przerywa gry, kiedy druøyna, przeciwko ktÛrej pope≥niono prze-

winienie, odnosi korzyúÊ z takiego rozstrzygniÍcia, to musi on zasygnalizowaÊ
przewidzianym Przepisami Gry gestem zastosowanπ korzyúÊ. Zaleca siÍ uøycie
w tym przypadku rÛwnieø g≥osu. 

9. Sygnalizacja ÑgraÊ dalej ñ korzyúÊî moøe mieÊ miejsce tylko wtedy, gdy zaistnia-
≥o przewinienie, a poszkodowany zawodnik lub jego wspÛ≥partner pozostaje
przy pi≥ce. Wszelka wizualna sygnalizacja sÍdziego musi byÊ zgodna z ustale-
niami FIFA w tym zakresie.
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Obowiπzki sÍdziego przed zawodami 
10. ZespÛ≥ sÍdziowski wyznaczony do prowadzenia zawodÛw przez Kolegium SÍ-

dziÛw, zobowiπzany jest do przybycia na miejsce rozgrywania zawodÛw, co naj-
mniej 45 minut (na zawodach szczebla centralnego: Ekstraklasa ñco najmniej 2
godziny; ñ I i II liga co najmniej 1.5 godziny) przed ich rozpoczÍciem w celu:
● sprawdzenie protoko≥u weryfikacji boiska. 
● sprawdzenia czy pole gry nadaje siÍ do przeprowadzenia zawodÛw,
● odebrania sprawozdania z zawodÛw z wype≥nionymi sk≥adami druøyn,
● sprawdzenia kart zdrowia zawodnikÛw, 
● dokonania oceny przydatnoúci i wyboru pi≥ek do gry,
● przyjÍcia ewentualnych protestÛw od kapitanÛw druøyn,
● omÛwienia zasad prowadzenia zawodÛw z sÍdziami asystentami oraz sÍdziπ

technicznym,
● kontroli ubioru zawodnikÛw przed wejúciem na pole gry.

11. Kontrola pola gry pod wzglÍdem jego przydatnoúci do gry ñ w danych zawodach
ñ polega na sprawdzeniu, czy: 
● wyposaøenie pola gry odpowiada wymogom PrzepisÛw Gry,
● siatki bramkowe sπ dok≥adnie przymocowane do bramek i pod≥oøa,
● wszystkie linie oznakowania pola gry sπ wyraüne,
● wszystkie przeszkody sta≥e, jak s≥upy, ≥awki, rowy itp., mogπce stwarzaÊ nie-

bezpieczeÒstwo dla uczestnikÛw zawodÛw, znajdujπ siÍ w odpowiedniej od-
leg≥oúci od linii bocznych (3 m) i linii bramkowych (8 m) lub sπ odpowiednio
zabezpieczone,

Oceniajπc przydatnoúÊ pola gry do zawodÛw sÍdzia winien wziπÊ pod uwagÍ
przede wszystkim to, czy jego stan nie zagraøa bezpieczeÒstwu uczestnikÛw
zawodÛw.

Pomoc sÍdziÛw asystentÛw
12. SÍdziowie asystenci sπ pomocnikami sÍdziego. SÍdzia moøe nie uwzglÍdniÊ sy-

gnalizacji sÍdziego asystenta, jeøeli zaistnia≥e zdarzenie z zajmowanego przez
siebie miejsca na polu gry sam mÛg≥ lepiej oceniÊ.

13. Obowiπzkiem sÍdziego jest respektowanie wskazaÒ i oúwiadczeÒ wyznaczone-
go zwiπzkowego sÍdziego asystenta dotyczπcych zdarzeÒ, ktÛrych sam nie
mÛg≥ zobaczyÊ.

14. SÍdzia nie uwzglÍdni sygnalizacji sÍdziego asystenta, jeøeli jest przekonany, øe
sygnalizowane przewinienie nie wymaga przerwania gry lub jej przerwanie przy-
nios≥oby korzyúÊ druøynie, ktÛra zawini≥a. Fakt nie przyjÍcia sygnalizacji powi-
nien byÊ znakiem umownym ñ gestem ñ przekazany sÍdziemu asystentowi.
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Sprawozdanie z zawodÛw
15. Po kaødych zawodach sÍdzia jest zobowiπzany do wype≥nienia sprawozdania

z zawodÛw úciúle wed≥ug wymogÛw organizatora rozgrywek i Kolegium SÍ-
dziÛw. W szczegÛlnoúci musi podaÊ:
● imiona i nazwiska sÍdziÛw,
● rodzaj zawodÛw,
● datÍ, godzinÍ i miejsce rozegrania zawodÛw,
● nazwy druøyn uczestniczπcych w zawodach,
● wynik koÒcowy zawodÛw ñ cyframi i s≥ownie ñ oraz wynik do przerwy,
● nazwÍ druøyny, ktÛra zosta≥a zwyciÍzcπ lub okreúlenie Ñremisî,
● stan atmosferyczny, stan pola gry, porzπdek przed, podczas i po zawodach,
● dokonane wymiany zawodnikÛw, wpisujπc nazwiska i imiona oraz numery za-

wodnikÛw, nazwÍ druøyny i minutÍ, w ktÛrej dokonano kaødej wymiany,
● kary indywidualne ñ napomnienia i wykluczenia z gry ñ na≥oøone na zawod-

nikÛw i zawodnikÛw rezerwowych, podajπc minutÍ na≥oøenia kary, numer,
imiÍ i nazwisko ukaranego zawodnika oraz szczegÛ≥owy opis przebiegu zda-
rzenia lub zdarzeÒ, ktÛre stanowi≥y podstawÍ do podjÍcia przez sÍdziego de-
cyzji o udzieleniu zawodnikowi kary indywidualnej,

● stwierdzenie faktu sprawdzenia kart zdrowia i przydatnoúci ubioru zawodni-
kÛw do gry, 

● ocenÍ zachowania siÍ publicznoúci i osÛb towarzyszπcych druøynom,
● czas przed≥uøenia kaødej po≥owy zawodÛw z powodu nienormalnych przerw

w grze.
Sprawozdanie powinno byÊ wype≥nione w sposÛb czytelny, rzeczowy i zwiÍz≥y.
Opis powinien dotyczyÊ przypadkÛw, ktÛre mia≥y negatywny wp≥yw na zachowa-
nie dyscypliny i porzπdku oraz nieszczÍúliwych wypadkÛw, kontuzji.
Sprawozdanie musi byÊ wys≥ane listem poleconym w ciπgu 48 godzin po zakoÒ-
czeniu zawodÛw lub w tym terminie osobiúcie z≥oøone we w≥aúciwym Kolegium
SÍdziÛw ñ chyba, øe Regulaminy rozgrywek stanowiπ inaczej. 

16. Od sezonu 2010/2011 na zawodach I ligi sposÛb wype≥niania i przekazywanie
sprawozdania z zawodÛw, odbywa siÍ poprzez system Extranet. 

17. SÍdziowie zobowiπzani sπ poinformowaÊ kierownika druøyny gospodarzy
o ewentualnych uwagach dotyczπcych niew≥aúciwego zabezpieczenia porzπdku
na zawodach, jeøeli te uwagi zostanπ zapisane przez sÍdziego w sprawozdaniu
z zawodÛw. Informacja taka musi byÊ poparta wpisem w za≥πczniku do sprawoz-
dania z zawodÛw, ktÛry zawiera takøe zapis o karach indywidualnych i osobach
znajdujπcych siÍ w czasie zawodÛw na ≥awkach dla zawodnikÛw rezerwowych.
Za≥πcznik podpisujπ: sÍdzia zawodÛw oraz kierownicy druøyn. Orygina≥ za≥πcz-
nika sÍdzia do≥πcza do sprawozdania z zawodÛw.
Analogiczne za≥πczniki do sprawozdania z zawodÛw moøe wprowadziÊ kaødy
ZPN w organizowanych przez siebie rozgrywkach. 
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Protesty
18. Kapitanom druøyn przys≥uguje prawo zg≥oszenia sÍdziemu protestÛw, dotyczπ-

cych jedynie:
ñ Przed rozpoczÍciem zawodÛw:

● spÛünionego podania do wiadomoúci terminu i miejsca rozgrywania zawodÛw,
● opÛünionego przybycia na miejsce rozgrywania zawodÛw druøyny przeciwnika,
● prawid≥owoúci wype≥nienia i czasu dostarczenia sprawozdania z zawodÛw.

ñ NajpÛüniej do zakoÒczenia zawodÛw:
● niew≥aúciwego stanu, oznaczenia i wyposaøenia pola gry, 
● toøsamoúci zawodnika. 

19. Sprawdzenia toøsamoúci zawodnikÛw sÍdzia moøe dokonaÊ przed zawodami,
w czasie przerwy miÍdzy czÍúciami gry lub po zawodach, zawsze jednak
w obecnoúci kapitanÛw obu druøyn. KoniecznoúÊ sprawdzenia toøsamoúci za-
wodnikÛw po zakoÒczeniu zawodÛw zobowiπzuje kapitanÛw i kierownikÛw dru-
øyn do zatrzymania wszystkich zawodnikÛw, ktÛrzy uczestniczyli w grze do pe≥-
nej dyspozycji sÍdziego we wskazanym przez niego miejscu.

20. Protesty muszπ byÊ zbadane przez sÍdziego, a w przypadkach uzasadnionych, sÍ-
dzia musi wyznaczyÊ kapitanowi druøyny gospodarzy czas na usuniÍcie usterek.

21. Jeøeli przyczyna, dla ktÛrej z≥oøono protest nie wygas≥a lub zaproponowane
dzia≥ania dla rozwiπzania sporu nie satysfakcjonujπ strony wnoszπcej protest, to
sÍdzia musi umieúciÊ w sprawozdaniu z zawodÛw treúÊ protestu, jak rÛwnieø
wydane zarzπdzenia. Wpisany do sprawozdania z zawodÛw protest musi byÊ
podpisany przez zg≥aszajπcego kapitana oraz kierownika druøyny (z uwzglÍd-
nieniem treúci Art. 1, pkt 19 i 20).

22. OkolicznoúÊ sk≥adania protestÛw usprawiedliwia ewentualne opÛünienie rozpo-
czÍcia gry kaødej czÍúci zawodÛw.

Nieprzybycie sÍdziÛw na zawody, niedyspozycja sÍdziego
23. Jeøeli z wyznaczonej przez Kolegium SÍdziÛw trÛjki sÍdziÛw nie stawi siÍ sÍdzia,

jego funkcjÍ przejmuje wyznaczony przez Kolegium SÍdziÛw sÍdzia asystent nr
1, albo sÍdzia techniczny, jeøeli zosta≥ wyznaczony przez Kolegium SÍdziÛw 

24. Jeøeli wyznaczeni do prowadzenia zawodÛw sÍdziowie z jakichkolwiek powo-
dÛw bÍdπ nieobecni, kapitan druøyny gospodarzy musi co najmniej 5 minut
przed wyznaczonπ godzinπ rozpoczÍcia zawodÛw zawiadomiÊ o tym kapitana
druøyny goúci, wzywajπc go do przedstawienia kandydata do prowadzenia za-
wodÛw. Kapitanowie obu druøyn uzgadniajπ miÍdzy sobπ wybÛr jednego z kan-
dydatÛw na sÍdziego. Jeøeli jeden z kandydatÛw jest sÍdziπ zwiπzkowym, przy-
s≥uguje mu prawo prowadzenia zawodÛw. Jeøeli zaproponowani kandydaci nie
sπ sÍdziami zwiπzkowymi, to o wyborze sÍdziego decyduje losowanie, przepro-
wadzone w obecnoúci kapitanÛw obu druøyn.
Za dostarczenie prawid≥owo sporzπdzonego sprawozdania z zawodÛw odpo-
wiedzialny jest organizator zawodÛw.
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25. SÍdzia, ktÛry rozpoczπ≥ zawody powinien je doprowadziÊ do koÒca. Wyjπtek sta-
nowi jedynie przypadek nag≥ej niedyspozycji sÍdziego, uniemoøliwiajπcej mu
dalsze prowadzenie zawodÛw. FunkcjÍ sÍdziego przejmie wÛwczas sÍdzia tech-
niczny, jeøeli jest wyznaczony lub jeden z wyznaczonych sÍdziÛw asystentÛw.
NieobecnoúÊ wyznaczonych sÍdziÛw asystentÛw zobowiπzuje kapitanÛw dru-
øyn do przedstawienia sÍdziemu kandydata, ktÛry poprowadzi zawody. Pierw-
szeÒstwo przys≥uguje kandydatom posiadajπcym uprawnienia sÍdziowskie.

26. Prowadzenie zawodÛw z jednym sÍdziπ asystentem lub bez asystentÛw jest nie-
dozwolone.

Przerwanie gry
27. W razie przerwania gry z powodu przejúciowych zaburzeÒ atmosferycznych, sÍ-

dzia zarzπdza zejúcie druøyn z pola gry do szatni. PowrÛt na pole gry nastπpi
z chwilπ zaistnienia dogodnych warunkÛw atmosferycznych ñ na sygna≥ gwizd-
kiem sÍdziego.

28. Jeøeli zawody rozgrywane sπ przy úwietle elektrycznym i nastπpi awaria oúwie-
tlenia lub zdaniem sÍdziego oúwietlenie jest niewystarczajπce to sÍdzia, prze-
rwanπ z tego powodu grÍ, wznowi po usuniÍciu awarii. W przypadku braku moø-
liwoúci zlikwidowania awarii, w czasie okreúlonym przez sÍdziego na podstawie
informacji uzyskanej od organizatora zawodÛw, sÍdzia koÒczy zawody, opisujπc
szczegÛ≥owo ten fakt w sprawozdaniu z zawodÛw. 
DecyzjÍ o terminie dokoÒczenia, wzglÍdnie powtÛrzenia meczu podejmπ odpo-
wiednie w≥adze pi≥karskie. 

ZakoÒczenie zawodÛw przed up≥ywem ustalonego czasu gry
29. SÍdzia zobowiπzany jest do zakoÒczenia zawodÛw przed up≥ywem ustalonego

czasu gry, jeøeli:
● jedna z druøyn zostanie zdekompletowana,
● jedna z druøyn samowolnie zejdzie z pola gry,
● jeden z sÍdziÛw zostanie czynnie zniewaøony przez osobÍ nie biorπcπ bez-

poúredniego udzia≥u w grze, a dalsze prowadzenie zawodÛw zagraøa bezpie-
czeÒstwu ktÛregokolwiek z sÍdziÛw,

● jeden z sÍdziÛw zostanie czynnie zniewaøony przez zawodnika biorπcego
udzia≥ w grze lub przez kogokolwiek, uprawnionego do przebywania na ≥aw-
ce dla zawodnikÛw rezerwowych,

● zawodnik wykluczony z gry odmÛwi opuszczenia pola gry i nie opuúci go
w ciπgu 2 minut od wydania decyzji,

● wymiana niezdatnej do gry pi≥ki nie nastπpi w ustalonym czasie i trybie,
● wyczerpane zostanπ wszystkie moøliwoúci zastπpienia uszkodzonego ele-

mentu obowiπzkowego wyposaøenia pola gry (bramka, chorπgiewka roøna),
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● podczas zawodÛw publicznoúÊ wtargnie na pole gry i nie zostanie usuniÍta
w ciπgu 5 minut,

● publicznoúÊ ponownie wtargnie na pole gry,
● zachowanie publicznoúci zagraøa bezpieczeÒstwu publicznemu, a brak jest

dostatecznej iloúci s≥uøb porzπdkowych,
● pole gry stanie siÍ niezdatne do gry,
● zapadnπ ciemnoúci uniemoøliwiajπce kontynuowanie gry,
● nastπpi awaria oúwietlenia i nie bÍdzie moøliwoúci jej likwidacji w ustalonym

realnym czasie.
Zanim sÍdzia zarzπdzi przedwczesne zakoÒczenie zawodÛw, winien wyczerpaÊ
wszystkie úrodki i moøliwoúci, pozwalajπce doprowadziÊ zawody do koÒca.

30. Wznowienie i kontynuowanie zawodÛw zakoÒczonych przed up≥ywem ustalone-
go czasu gry z wyøej wymienionych powodÛw jest niedopuszczalne.
W przypadku takiej sytuacji zawodnicy obu druøyn zobowiπzani sπ do bez-
zw≥ocznego zgromadzenia siÍ na úrodku pola gry i opuszczenia go jednocze-
únie z sÍdziami, na wyraüne zarzπdzenie sÍdziego. PrzyczynÍ oraz minutÍ
przedwczesnego zakoÒczenia zawodÛw sÍdzia szczegÛ≥owo opisuje w spra-
wozdaniu z zawodÛw.

31. Jeøeli zawody zosta≥y zakoÒczone przed up≥ywem ustalonego czasu gry, to nie
upowaønia to sÍdziego do rozstrzygniÍcia czy jedna lub druga druøyna podlega
dyskwalifikacji lub czy ma byÊ uznana za przegrywajπcπ zawody. SÍdzia musi
przes≥aÊ wyczerpujπce sprawozdanie z zawodÛw do odpowiednich w≥adz, ktÛre
sπ jedynie uprawnione do podjÍcia decyzji w tej sprawie.

32. Jeøeli w trakcie meczu sÍdzia stwierdzi, øe jedna z druøyn úwiadomie dπøy
do przegrania meczu, to gry nie przerywa i nie interweniuje. Winien natomiast
z≥oøyÊ w tej sprawie stosownπ informacjÍ do odpowiednich w≥adz. Fakt ten na-
leøy odnotowaÊ w za≥πczniku do sprawozdania.

BezpieczeÒstwo sÍdziÛw
33. Jeøeli jakiekolwiek niebezpieczeÒstwo zagraøa sÍdziom i druøynie goúci, druøyna

gospodarzy oraz organizator zawodÛw zobowiπzani sπ zapewniÊ im wystarczajπ-
cπ ochronÍ. Jeøeli niebezpieczeÒstwo zagraøa tylko sÍdziom ñ obowiπzek udzie-
lenia ochrony i pomocy spoczywa na obu druøynach i organizatorze zawodÛw.

34. Organizator zawodÛw odpowiedzialny jest za bezpieczeÒstwo sÍdziÛw zarÛwno
przed, podczas ich trwania i po zawodach, jak i podczas opuszczania miejsca
rozgrywania zawodÛw.
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Kontuzja zawodnika
35. Na zawodach szczebla centralnego wprowadza siÍ obowiπzek stosowania no-

szy dla znoszenia kontuzjowanych zawodnikÛw poza linie ograniczajπce pole
gry w celu udzielenia im pomocy lekarskiej. Zakazuje siÍ dokonywania zabiegÛw
medycznych kontuzjowanym zawodnikom na polu gry, jeøeli stosownej pomocy
moøna udzieliÊ poza polem gry. 
Stosowanie noszy wymaga przestrzegania nastÍpujπcych zasad:
● Za posiadanie w czasie zawodÛw sprawnych noszy wraz z obs≥ugπ odpowie-

dzialny jest organizator zawodÛw. Organizator w miarÍ moøliwoúci winien za-
bezpieczyÊ 2 pary noszy dla umoøliwienia szybkiego zniesienia 2-ch, jedno-
czeúnie kontuzjowanych zawodnikÛw.

● Osoby do obs≥ugi noszy muszπ odznaczaÊ siÍ ubiorem ñ stosownie do pe≥-
nionej funkcji.

● Obs≥uga noszy wraz z noszami winna znajdowaÊ siÍ w czasie zawodÛw
w oznakowanym miejscu, w pobliøu ≥awek dla zawodnikÛw rezerwowych.

● Jeøeli kontuzjowany zawodnik jest w stanie opuúciÊ pole gry o w≥asnych si-
≥ach, winien byÊ do tego zachÍcony przez sÍdziego, szczegÛlnie gdy znajdu-
je siÍ w pobliøu linii ograniczajπcej pole gry (nie wystÍpuje w takich okolicz-
noúciach potrzeba zniesienia go z pola gry na noszach).

● SÍdziowie majπ obowiπzek opisywaÊ w sprawozdaniu z zawodÛw wszelkie
niedociπgniÍcia ze strony organizatora zawodÛw w tym zakresie.

Spoøywanie p≥ynÛw przez zawodnikÛw
36. Zawodnicy i sÍdziowie mogπ przyjmowaÊ p≥yny orzeüwiajπce podczas trwania

zawodÛw, z zachowaniem nastÍpujπcych zasad:
● Podczas przerwy w grze zawodnicy mogπ spoøywaÊ p≥yny z podanych im bu-

telek plastykowych wy≥πcznie znajdujπc siÍ na polu gry. 
● Zabrania siÍ wrzucania na pole gry jakichkolwiek opakowaÒ zawierajπcych

p≥yny.
● Bramkarz moøe umieúciÊ plastykowπ butelkÍ z p≥ynem w rogu swojej bramki.
● Plastykowe butelki mogπ byÊ umieszczane, w odleg≥oúci oko≥o l m od linii

bocznych, ale jedynie wtedy, gdy nie stanowiπ przeszkody dla sÍdziÛw asy-
stentÛw w trakcie pe≥nienia przez nich swoich obowiπzkÛw.

ZakoÒczenie zawodÛw z powodu nie przybycia druøyny
37. Jeøeli sÍdzia odgwizda≥ zakoÒczenie zawodÛw na skutek nie stawienia siÍ, w re-

gulaminowym czasie na polu gry, jednej lub obu druøyn, a po tym fakcie stawiπ
siÍ one jednak w komplecie do rozegrania zawodÛw, to sÍdzia zobowiπzany jest
prowadziÊ te zawody. Fakt opÛünienia druøyn sÍdzia opisuje w sprawozdaniu
z zawodÛw.
Podejmujπc decyzjÍ o prowadzeniu zawodÛw w opÛünionym czasie, sÍdzia wi-
nien uwzglÍdniÊ porÍ dnia, to jest czy zaistnia≥e opÛünienie pozwoli zakoÒczyÊ
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zawody w ustalonym czasie gry, przed zapadniÍciem ciemnoúci. Ponadto sÍdzia
winien takøe mieÊ na uwadze koniecznoúÊ ewentualnego rozegrania w danym
dniu, na tym samym polu gry, innych zawodÛw przewidzianych terminarzem.

Zarzuty nietrzeüwoúci sÍdziego
38. SÍdziowie zobowiπzani sπ do poddania siÍ przed zawodami, lub po ich zakoÒ-

czeniu, badaniom na obecnoúÊ alkoholu we krwi, gdy zarzut nietrzeüwoúci:
● stawia im kierownik jednej z druøyn, bπdü oficjalny przedstawiciel PZPN lub

ZPN,
● zostanie sformu≥owany wy≥πcznie na piúmie, zaú stawiajπcy go musi legity-

mowaÊ siÍ dowodem osobistym i zobowiπzany jest w≥asnorÍcznie Ûw zarzut
podpisaÊ.

Po spe≥nieniu tych warunkÛw, odmowa sÍdziego poddania siÍ badaniu jest rÛw-
noznaczna z przyznaniem siÍ do stanu nietrzeüwoúci.

39. Badanie stwierdzajπce lub wykluczajπce stan nietrzeüwoúci musi spe≥niaÊ nastÍ-
pujπce warunki:
● musi je przeprowadziÊ umundurowany, legitymujπcy siÍ odpowiednim doku-

mentem s≥uøbowym, funkcjonariusz policji,
● z badania musi zostaÊ sporzπdzony urzÍdowy protokÛ≥.
Jeøeli badanie stwierdza stan nietrzeüwoúci, sÍdzia ma prawo domagania siÍ
pobrania krwi w placÛwce s≥uøby zdrowia do dodatkowego badania, a stawiajπ-
cy zarzut majπ obowiπzek mu to umoøliwiÊ.
Wykluczenie nietrzeüwoúci sÍdziego powoduje obligatoryjne wszczÍcie postÍ-
powania dyscyplinarnego przez w≥aúciwy organ PZPN lub ZPN w stosunku
do stawiajπcego oszczerczy zarzut. 
PostÍpowanie dyscyplinarne nie wyklucza cywilnych roszczeÒ ze strony pomÛ-
wionego.

Korzystanie z zapisu video 
40. Decyzje podejmowane przez sÍdziego dotyczπce oceny faktÛw zwiπzanych

z grπ sπ ostateczne i nie mogπ byÊ zmienione. Zapis audiowizualny stanowi je-
dynie dodatkowy dowÛd w sprawach dyscyplinarnych. Materia≥ video wykorzy-
stywany w sprawach dyscyplinarnych musi byÊ wyprodukowany przez w≥aúcicie-
la praw telewizyjnych. 

41. W zwiπzku z coraz czÍstszπ obecnoúciπ monitorÛw telewizyjnych wokÛ≥ linii
ograniczajπcych pole gry, zakazuje siÍ osobom przebywajπcym w strefie tech-
nicznej dostÍpu lub pozostawania w miejscu, z ktÛrego moøna oglπdaÊ obraz
z monitorÛw, usytuowanych wokÛ≥ boiska.
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UbiÛr i wyposaøenie sÍdziÛw 
42. UbiÛr sÍdziÛw sk≥ada siÍ z koszuli, spodenek, skarpet i butÛw pi≥karskich. SÍ-

dzia i sÍdziowie asystenci powinni nosiÊ w miarÍ moøliwoúci koszulki tego sa-
mego koloru i tej samej d≥ugoúci rÍkawÛw.

43. Do kompletnego wyposaøenia sÍdziego ñ poza jego ubiorem ñ naleøy: gwizdek,
gwizdek zapasowy, zegarek, stoper, notatnik z o≥Ûwkiem, moneta wzglÍdnie in-
ny przedmiot do losowania oraz kartki: øÛ≥ta i czerwona. 

44. SÍdziowie majπ obowiπzek nosiÊ emblematy odpowiadajπce ich kwalifikacjom
w po≥πczeniu z pe≥niona funkcjπ, to znaczy:
● sÍdzia pi≥ki halowej nie moøe nosiÊ emblematu FIFA ñ FUTSAL, poza zawo-

dami pi≥ki halowej,
● sÍdziowie miÍdzynarodowi mogπ nosiÊ emblematy FIFA na wszystkich zawo-

dach, ktÛre prowadzπ, takøe krajowych,
● sÍdziowie asystenci miÍdzynarodowi nie mogπ nosiÊ emblematu FIFA ñ AS-

SISTANT, jeøeli prowadzπ zawody jako sÍdziowie w zawodach niøszych klas.

Regulaminy rozgrywek
45. Zobowiπzuje siÍ sÍdziÛw do znajomoúci i przestrzegania RegulaminÛw wszyst-

kich rozgrywek, na ktÛre sπ delegowani.

Inne sytuacje 
46. Przepisy Gry w pi≥kÍ noønπ oraz regulaminy rozgrywek zobowiπzujπ sÍdziÛw,

trenerÛw, kierownikÛw druøyn, zawodnikÛw i dzia≥aczy sportowych do sportowej
postawy zarÛwno przed, w trakcie jak i po zakoÒczonych zawodach. 

47. Wszelkie przejawy wyraøania posπdzeÒ o charakterze korupcyjnym w stosunku
do uczestnikÛw zawodÛw bÍdπ surowo karane przez PZPN. 
Zobowiπzuje siÍ sÍdziÛw do kwalifikowania takich sytuacji i stosowania odpo-
wiednich kar zgodnie z postanowieniami Artyku≥u 12 PrzepisÛw Gry. 
W przypadku niew≥aúciwego zachowania w tym zakresie przez zawodnikÛw
i zawodnikÛw rezerwowych ñ sÍdziowie zobowiπzani sπ zastosowaÊ karÍ wy-
kluczenia (czerwona kartka), natomiast w przypadku pozosta≥ych osÛb przeby-
wajπcych w strefie technicznej do usuniÍcia ich na trybuny. Wyøej wymienione
okolicznoúci, jak rÛwnieø inne zdarzenia ñ sÍdziowie, obserwatorzy i delegaci
zobowiπzani sπ do szczegÛ≥owego opisania w swoim sprawozdaniu z zawodÛw.

48. W przypadku z≥oøenia sÍdziemu przed meczem propozycji o charakterze korup-
cyjnym przez osobÍ funkcyjnπ, wpisanπ do protoko≥u meczowego, osoba taka
nie ma prawa w danym meczu zasiadaÊ na ≥awce rezerwowych i winna byÊ usu-
niÍta poza strefÍ technicznπ, bez prawa zastπpienia jej.
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1. SÍdziowie asystenci nie sπ uprawnieni do wydawania werdyktÛw. Ich wskazania
sπ jedynie informacjπ dla sÍdziego i nie stanowiπ o przerwaniu gry przez sÍdzie-
go. Prawo przerwania gry posiada wy≥πcznie sÍdzia.

2. Wszyscy uczestnicy zawodÛw, a przede wszystkim zawodnicy, trenerzy i dzia≥a-
cze sπ zobowiπzani traktowaÊ sÍdziÛw asystentÛw tak jak sÍdziego prowadzπ-
cego zawody.

WspÛ≥praca sÍdziÛw asystentÛw z sÍdziπ
3. SÍdzia asystent nr 1 zajmuje miejsce podczas zawodÛw na po≥owie pola gry,

po stronie ≥awek dla zawodnikÛw rezerwowych. OdstÍpstwa od tego sπ dopusz-
czalne tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy wed≥ug oceny sÍdziego zmia-
na miejsca sÍdziÛw asystentÛw przyniesie korzyúÊ wspÛ≥pracy ca≥ej trÛjki sÍ-
dziowskiej.

4. SÍdziowie asystenci zobowiπzani sπ utrzymywaÊ kontakt wzrokowy z sÍdziπ
i sÍdziπ asystentem znajdujπcym siÍ po przeciwnej stronie pola gry.

5. SÍdziowie asystenci majπ obowiπzek sygnalizowania sÍdziemu wszelkich za-
uwaøonych przez siebie naruszeÒ przepisÛw gry, a po przerwaniu gry przez sÍ-
dziego, wskazania kierunku rzutu, jeøeli sπ przekonani, øe sÍdzia mÛg≥ tego nie
zauwaøyÊ. Ostateczna decyzja naleøy jednak zawsze do sÍdziego.

6. SÍdziowie asystenci mogπ wkraczaÊ na pole gry dla zapobieøenia awanturom
lub dla wyegzekwowania odleg≥oúci 9,15 m zawodnikÛw od pi≥ki, jeøeli rzut wol-
ny wykonywany jest w ich pobliøu.
Egzekwowanie odleg≥oúci powinni zawsze czyniÊ z pozycji pi≥ki. 

7. SÍdziom asystentom nie wolno pod øadnym pozorem wdawaÊ siÍ w dyskusjÍ
z zawodnikami, dzia≥aczami lub widzami. 

8. SÍdzia asystent jest zobowiπzany do wyraøania w sposÛb jednoznaczny swojej
opinii w kaødej sprawie, w jakiej zwrÛci siÍ do niego sÍdzia.

9. SÍdziowie asystenci powinni poruszaÊ siÍ wzd≥uø linii bocznej, po jej zewnÍtrz-
nej stronie, nie przeszkadzajπc w grze i w taki sposÛb, aby pi≥ka po odbiciu siÍ
od jednego z nich, nie mog≥a pozostaÊ w grze,

Rola klubowych sÍdziÛw asystentÛw
10. Nieprzybycie na zawody wyznaczonego sÍdziego asystenta zobowiπzuje kapi-

tanÛw druøyn do przedstawienia sÍdziemu odpowiednich kandydatÛw na sÍ-
dziego asystenta. Jeøeli kapitan druøyny goúci nie przedstawi swojego kandyda-
ta, obowiπzek przedstawienia kandydata na sÍdziego asystenta spoczywa
na kapitanie druøyny gospodarzy. Nazwiska i imiona klubowych sÍdziÛw asy-
stentÛw sÍdzia ma obowiπzek wpisaÊ do sprawozdania z zawodÛw.
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11. Przed rozpoczÍciem zawodÛw sÍdzia ma obowiπzek zapoznaÊ klubowych sÍ-
dziÛw asystentÛw z ich podstawowymi zadaniami jakimi sπ:
● sygnalizowanie chorπgiewkπ kaødorazowego wyjúcia pi≥ki poza linie ograni-

czajπce pole gry,
● wskazanie miejsca wrzutu i druøyny uprawnionej do wznowienia gry wrzutem.
Klubowi sÍdziowie asystenci muszπ byÊ pouczeni, øe wszystkie rozstrzygniÍcia
bÍdπ wydawane przez sÍdziego, dla ktÛrego ich wskazania sπ jedynie pomoc-
nπ informacjπ, bez wzglÍdu na ich poglπdy i wskazania.

12. Klubowy sÍdzia asystent moøe byÊ zastπpiony przez sÍdziego asystenta zwiπz-
kowego, wy≥πcznie za zgodπ sÍdziego.

Chorπgiewki sÍdziÛw asystentÛw
13. Organizator jest obowiπzany posiadaÊ dwie chorπgiewki o wymiarach 30 cm x

40 cm, w dobrze widocznych kolorach ñ do dyspozycji sÍdziÛw asystentÛw
w miarÍ potrzeby. 
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1. Czas trwania gry okreúlany jest przez Regulaminy rozgrywek. 
2. Mierzenie czasu gry przez sÍdziego rozpoczyna siÍ z chwilπ prawid≥owego

wprowadzenia pi≥ki do gry przy rozpoczÍciu danej czÍúci zawodÛw.

Przerwa miÍdzy czÍúciami gry 
3. Zawodnicy majπ prawo do minimum 5 minut przerwy miÍdzy obiema czÍúciami

gry. Czas trwania przerwy, nie mniejszy niø 5 minut, okreúlony jest w regulami-
nach danych rozgrywek.

Doliczanie straconego czasu gry
4. SÍdzia musi skompensowaÊ ca≥y utracony czas gry z powodu wystπpienia nie-

normalnych przerw w grze. To, øe iloúÊ kompensowanego czasu gry pozostawia
siÍ uznaniu sÍdziego, oznacza, øe ma on niepodwaøalne prawo decydowania
od jakiego momentu rozpoczπÊ liczenie utraconego czasu, uznajπc øe dana
przerwa w grze jest nienormalna. SÍdzia musi uznaÊ za nienormalne wszystkie
opisane w Przepisach Gry w Pi≥kÍ Noønπ nienormalne przerwy w grze jak rÛw-
nieø moøe zdecydowaÊ, øe jakakolwiek inna przerwa nie wynikajπca z rutynowe-
go przebiegu meczu jest nienormalna.

5. UwagÍ o doliczeniu straconego czasu gry do czasu trwania kaødej czÍúci zawo-
dÛw, sÍdzia musi zamieúciÊ w sprawozdaniu z zawodÛw
IloúÊ doliczonego przez sÍdziego czasu jest zaokrπglana dla potrzeb sygnaliza-
cji dla widzÛw, do pe≥nych minut, w dÛ≥. Jednak sÍdzia powinien przed≥uøyÊ da-
nπ czÍúÊ zawodÛw o ca≥y doliczony przez niego czas gry, Doliczony czas gry
musi byÊ dodatkowo przed≥uøony jeøeli wystπpiπ w nim nienormalne przerwy
w grze. 

Omy≥kowe, przedwczesne zakoÒczenie czÍúci zawodÛw
6. Przedwczesne, omy≥kowe zakoÒczenie czÍúci zawodÛw i spostrzeøenie przez

sÍdziego pope≥nionego b≥Ídu, kiedy druøyny nie opuúci≥y jeszcze pola gry, zo-
bowiπzuje sÍdziego do poinformowania kapitanÛw druøyn o pope≥nionej pomy≥-
ce i kontynuowania gry.

7. Jeøeli sÍdzia omy≥kowo, przedwczeúnie zakoÒczy≥ pierwszπ po≥owÍ zawodÛw
i spostrzeg≥ swÛj b≥πd po zejúciu druøyn z pola gry, to czas gry drugiej po≥owy nie
moøe byÊ powiÍkszony o czas nie dograny w pierwszej czÍúci zawodÛw.

8. Omy≥kowe przedwczesne zakoÒczenie zawodÛw i spostrzeøenie przez sÍdzie-
go pope≥nionego b≥Ídu, kiedy druøyny opuúci≥y juø pole gry ñ powoduje odstπ-
pienie sÍdziego od zamiaru dogrania uzupe≥niajπcego czasu gry, uwaøajπc za-
wody za zakoÒczone. Fakt ten musi zostaÊ szczegÛ≥owo opisany w sprawozda-
niu z zawodÛw.
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9. Jeøeli czÍúÊ zawodÛw zosta≥a omy≥kowo zakoÒczona przed up≥ywem ustalone-
go czasu gry w chwili, kiedy pi≥ka by≥a w grze, to sÍdzia wznowi grÍ rzutem sÍ-
dziowskim w miejscu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w momencie przerwania gry.
Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu bramkowym, to
rzut sÍdziowski sÍdzia winien wykonaÊ z linii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej
do linii bramkowej ñ z najbliøszego miejsca, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili
przerwania gry.
ZakoÒczenie czÍúci zawodÛw w innej sytuacji powoduje wznowienie gry stosow-
ne do przyczyny jej przerwania.

Omy≥kowe przed≥uøenie czasu gry
10. Omy≥kowe przed≥uøenie czasu gry ktÛrejkolwiek czÍúci zawodÛw nie powoduje

odliczenia nadprogramowego czasu, a podjÍte przez sÍdziego decyzje w prze-
d≥uøonym czasie gry sπ waøne (miÍdzy innymi uznane bramki, na≥oøone kary in-
dywidualne, itp). Fakt przed≥uøenia czasu gry czÍúci zawodÛw, sÍdzia musi opi-
saÊ w sprawozdaniu z zawodÛw.

Dogrywka 
11. Dogrywka trwa dwa rÛwne okresy 15 minutowe, jeøeli Regulamin danych rozgry-

wek nie przewiduje inaczej.
12. Zawodnikom przys≥uguje prawo do przerwy przed dogrywkπ. Czas trwania prze-

rwy przed dogrywkπ wynosi 5 minut. W czasie tej przerwy zawodnicy muszπ po-
zostaÊ na polu gry. 

13. Przed dogrywkπ sÍdzia przeprowadza losowanie stron pola gry, na analogicz-
nych zasadach, jak przed rozpoczÍciem zawodÛw.

14. Po zakoÒczeniu pierwszej czÍúci dogrywki zawodnikom nie przys≥uguje prawo
do przerwy. Po zmianie stron niezw≥ocznie nastÍpuje rozpoczÍcie drugiej czÍúci
dogrywki. 

15. Jeøeli wynik zawodÛw po dogrywce jest nierozstrzygniÍty sÍdzia, zgodnie z Re-
gulaminem rozgrywek, zarzπdza wykonywanie rzutÛw z punktu karnego.

Zawody zakoÒczone przed up≥ywem ustalonego czasu gry
16. Jeøeli sÍdzia zakoÒczy≥ zawody przed up≥ywem ustalonego czasu gry, to rÛw-

nieø zobowiπzany jest opisaÊ w sprawozdaniu z zawodÛw:
● przyczynÍ przedwczesnego zakoÒczenia zawodÛw,
● czas gry, w ktÛrym przedwczeúnie zakoÒczy≥ zawody,
● strony pola gry, ktÛre zajmowa≥y druøyny w chwili zakoÒczenia zawodÛw
● iloúÊ zawodnikÛw uprawnionych do gry w druøynach i obecnych na polu gry

w chwili wydania decyzji o zakoÒczeniu zawodÛw,
● na≥oøone kary indywidualne i wszystkie inne fakty zwiπzane z zawodami
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Stawienie siÍ druøyn na polu gry
1. Druøyny zobowiπzane sπ do stawienia siÍ na polu gry w takim czasie, aby sÍ-

dzia mÛg≥ punktualnie, o wyznaczonej godzinie, daÊ sygna≥ gwizdkiem na rozpo-
czÍcie zawodÛw.

2. Po wejúciu na pole gry, jeøeli jedna z druøyn jest nieobecna na stadionie z nie-
znanych sÍdziemu przyczyn sÍdzia daje sygna≥ gwizdkiem do procedury zwiπ-
zanej z rozpoczÍciem zawodÛw.
Po up≥ywie 10 minut od gwizdka sÍdziego na rozpoczÍcie procedury zwiπzanej
z rozpoczÍciem zawodÛw, sÍdzia powtÛrzy sygna≥ gwizdkiem i po dalszym 5 mi-
nutowym bezskutecznym oczekiwaniu da sygna≥ o nieodbyciu siÍ zawodÛw.

3. Jeøeli po sygnale gwizdkiem o nieodbyciu siÍ zawodÛw nieobecna druøyna po-
jawi siÍ na obiekcie i bÍdzie to mia≥o miejsce w czasie gdy druga druøyna nie
opuúci≥a jeszcze obiektu, to sÍdzia ma obowiπzek zawody te rozpoczπÊ ñ z za-
strzeøeniem øe opÛünione rozpoczÍcie zawodÛw pozwoli na ich dokoÒczenie,
wzglÍdnie nie naruszy harmonogramu innych zawodÛw, rozgrywanych w danym
dniu na tym obiekcie. 

Rzut sÍdziowski
4. Przy wykonywaniu rzutu sÍdziowskiego zawodnicy zajmujπ takie miejsca, aby

sÍdzia mÛg≥ swobodnie wykonaÊ rzut. 
5. Nie istnieje obowiπzek uczestnictwa zawodnikÛw obu druøyn ñ czy jakiegokol-

wiek zawodnika ñ przy wykonywaniu rzutu sÍdziowskiego. 
6. Przy rzucie sÍdziowskim pi≥ka musi zostaÊ opuszczona, nie zaú rzucona ku do-

≥owi. SÍdzia powinien trzymaÊ pi≥kÍ w swojej d≥oni, na wysokoúci wyciπgniÍtej
rÍki. 

7. Jeøeli podczas wykonywania rzutu sÍdziowskiego zanim pi≥ka dotknie pod≥oøa
nastπpi naruszenie PrzepisÛw Gry, to po ewentualnym zastosowaniu kar indywi-
dualnych sÍdzia powtarza wykonanie rzutu sÍdziowskiego, gdyø pi≥ka nie by≥a
w grze.

SzczegÛlne sytuacje
8. Symboliczne rozpoczÍcie gry przez osobÍ postronnπ moøe mieÊ miejsce jedy-

nie na zawodach o specjalnym charakterze (mecze pokazowe, dobroczynne
itp.). Jednakøe po dokonaniu rozpoczÍcia przez osobÍ postronnπ pi≥ka powinna
byÊ cofniÍta w punkt úrodkowy i po sygnale gwizdkiem sÍdziego, grÍ winien roz-
poczπÊ zawodnik zgodnie z Przepisami Gry. 
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Pi≥ka w grze i poza grπ
1. Jeøeli sÍdzia omy≥kowo przerwa≥ grÍ gwizdkiem, to nie moøe ona byÊ kontynu-

owana zawo≥aniem lub gestem sÍdziego. Wznowienie gry nastπpi rzutem sÍ-
dziowskim wykonanym zgodnie z Przepisami Gry 

2. Przewinienie (nawet ewidentne), na ktÛre sÍdzia nie zareagowa≥ sygna≥em
gwizdka, nie stanowi o przerwaniu gry, a zawodnicy winni jπ kontynuowaÊ.
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Zdobycie bramki
1. Bramka moøe byÊ zdobyta z:

● rozpoczÍcia gry,
● akcji,
● rzutu od bramki,
● rzutu karnego,
● rzutu wolnego bezpoúredniego,
● rzutu z rogu.

2. Bramka nie moøe byÊ zdobyta bezpoúrednio z:
● rzutu sÍdziowskiego,
● rzutu wolnego bezpoúredniego, jeøeli pi≥ka wpadnie do bramki wykonawcy

rzutu,
● rzutu wolnego poúredniego,
● wrzutu,
● rzutu z rogu jeøeli pi≥ka wpadnie do bramki wykonawcy rzutu

Uznanie bramki
3. SÍdzia uznaje bramkÍ bÍdπc ca≥kowicie przekonanym, øe zosta≥a zdobyta

w sposÛb prawid≥owy. 
Fakt przekroczenia przez pi≥kÍ ca≥ym obwodem linii bramkowej miÍdzy s≥upka-
mi bramkowymi i pod poprzeczkπ sÍdzia winien stwierdziÊ osobiúcie. W okolicz-
noúciach, ktÛre uniemoøliwiajπ sÍdziemu stwierdzenie tego faktu, uznaje on
bramkÍ jedynie na podstawie informacji zwiπzkowego sÍdziego asystenta.

4. SÍdzia uznaje zdobytπ bramkÍ poprzez wyciπgniÍcie ramienia w kierunku punk-
tu úrodkowego pola gry.

5. Przed uznaniem bramki i wskazaniem rÍkπ na punkt úrodkowy pola gry, sÍdzia
powinien wzrokowo skontaktowaÊ siÍ z sÍdziπ asystentem, celem uzyskania po-
twierdzenia prawid≥owoúci zdobytej bramki.

6. Jeøeli pi≥ka uderzy≥a sÍdziego na polu gry i po odbiciu siÍ od niego wpad≥a
do bramki, to bramka tak zdobyta winna byÊ uznana, zak≥adajπc øe wczeúniej
nie naruszono PrzepisÛw Gry.

7. Jeøeli pi≥ka przekroczy ca≥ym obwodem liniÍ bramkowπ miÍdzy s≥upkami bram-
kowymi i pod poprzeczkπ, mimo niezgodnej, z Przepisami Gry interwencji za-
wodnikÛw druøyny broniπcej, to sÍdzia musi uznaÊ bramkÍ. PrÛba niezgodnej
z przepisami interwencji zawodnikÛw druøyny broniπcej musi byÊ ukarana indy-
widualnie.
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Nie uznanie bramki
8. SÍdzia, mimo podjÍtej decyzji o uznaniu bramki i wskazaniu rÍkπ na punkt úrod-

kowy, moøe zmieniÊ swojπ decyzjÍ, ale jedynie przed wznowieniem gry. 
9. Jeøeli w czasie gry, z niewiadomej przyczyny, poprzeczka nie znajduje siÍ

na w≥aúciwym miejscu, a pi≥ka przesz≥a w úwietle bramki liniÍ bramkowπ poniøej
miejsca, w ktÛrym powinna znajdowaÊ siÍ poprzeczka, to sÍdzia bramki takiej
uznaÊ nie moøe. Ustala z organizatorem czas realny do dokonania naprawy
bramki i po jej dokonaniu grÍ wznowi rzutem sÍdziowskim z miejsca, w ktÛrym
znajdowa≥a siÍ pi≥ka w momencie stwierdzenia uszkodzenia. W wypadku braku
moøliwoúci dokonania naprawy bramki, sÍdzia zakoÒczy zawody.

10. Bramka jest zdobyta, gdy pi≥ka ca≥ym swoim obwodem przekracza liniÍ bramko-
wπ pomiÍdzy s≥upkami bramkowymi i pod poprzeczkπ. Jeøeli jednak po wskaza-
niu rÍkπ na punkt úrodkowy a przed wznowieniem gry sÍdzia zauwaøy sygnali-
zacjÍ sÍdziego asystenta, ktÛry stwierdzi, øe przed zdobyciem bramki druøyna
atakujπca naruszy≥a Przepisy Gry i sÍdzia uzna zasadnoúÊ tej sygnalizacji ñ to
bramka taka nie moøe byÊ uznana. Gra zostanie wznowiona rzutem wynikajπ-
cym z naruszenia PrzepisÛw Gry.
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1. Zawodnik podczas zawodÛw moøe wielokrotnie byÊ uznanym za spalonego i nie
podlega karze indywidualnej z tytu≥u uporczywego naruszania przepisÛw gry.

Spalony
2. Zawodnik bÍdπcy na pozycji spalonej, biegnπcy za pi≥ka moøe byÊ uznany

za spalonego przed zagraniem lub dotkniÍciem pi≥ki, jeøeli zdaniem sÍdziego,
øaden inny jego wspÛ≥partner nie bÍdπcy na pozycji spalonej, nie ma moøliwo-
úci zagrania pi≥ki. Jednak sÍdzia podejmujπc decyzjÍ o spalonym musi byÊ pew-
ny, øe zawodnik ten dotknie lub zagra pi≥kÍ.

3. Jeøeli sÍdzia asystent w sytuacji opisanej powyøej zasygnalizuje spalonego
a zawodnik widzπc tπ sygnalizacjÍ zatrzyma siÍ nie majπc kontaktu z pi≥kπ, to
sÍdzia asystent powinien zakoÒczyÊ sygnalizacjÍ, poniewaø usta≥y przes≥anki
do uznania go spalonym przed kontaktem z pi≥kπ.

4. Zawodnik znajdujπcy siÍ na pozycji spalonej, ktÛry w momencie dotkniÍcia bπdü za-
grania pi≥ki przez wspÛ≥partnera nie bierze udzia≥u w grze lub nie przeszkadza prze-
ciwnikowi, moøe byÊ uznany za spalonego tylko i wy≥πcznie wtedy, jeøeli przed ko-
lejnym dotkniÍciem lub zagraniem pi≥ki przez wspÛ≥partnera wzglÍdnie przed zagra-
niem pi≥ki przez przeciwnika odnosi korzyúÊ z przebywania na pozycji spalonej. 

Przewinienia na zawodniku, ktÛry jest spalony
5. Jeøeli zawodnik narusza przepisy gry Artyku≥u 12 w odniesieniu do przeciwnika

ktÛry jest spalony, to zawodnik ten moøe jedynie zostaÊ ukarany stosownπ karπ
indywidualnπ. Gra musi byÊ wznowiona rzutem wolnym poúrednim za spalonego.

Rola sÍdziÛw i wskazania sÍdziego asystenta
6. SÍdzia asystent, ktÛry ma wπtpliwoúci czy zawodnik znajdujπcy siÍ w momencie

kopniÍcia lub dotkniÍcia pi≥ki przez jego wspÛ≥partnera na pozycji spalonej jest
spalony, musi powstrzymaÊ siÍ od sygnalizacji. Sytuacje wπtpliwe naleøy za-
wsze rozstrzygaÊ na korzyúÊ druøyny atakujπcej.
RÛwnieø sÍdzia musi byÊ przekonany, øe taki zawodnik jest aktywny w grze, za-
nim podejmie decyzjÍ o spalonym.

Opuszczenie pola gry dla unikniÍcia spalonego
7. Zawodnik, ktÛry opuúci≥ pole gry dla unikniÍcia spalonego musi powrÛciÊ na nie najpÛüniej

po zakoÒczeniu akcji z ktÛrej siÍ wy≥πczy≥. PowrÛt tego zawodnika na boisko musi mieÊ cha-
rakter neutralny, to znaczy zawodnik ten nie moøe w≥πczyÊ siÍ ponownie do tej akcji, ani teø
nie moøe on odnieúÊ øadnej korzyúci z powrotu na pole gry. PowrÛt tego zawodnika na po-
le gry, nie wymaga zgody sÍdziego. 

KorzyúÊ przy spalonym
8. SÍdzia moøe stosowaÊ korzyúÊ przy spalonym tak jak w przypadku innych prze-

winieÒ.
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Pi≥ka jest sportem walki i fizyczny kontakt pomiÍdzy zawodnikami jest normal-
nym i dopuszczalnym elementem gry, jednak zawodnicy muszπ graÊ, respektujπc
postanowienia przepisÛw gry w pi≥kÍ noønπ oraz zasady fair play.

Powaøne, raøπce faule oraz gwa≥towne agresywne zachowania sπ dwoma ka-
tegoriami przewinieÒ, zdecydowanie przekraczajπcymi dopuszczalny poziom fizycz-
nej agresji i karanymi, zgodnie z postanowieniami Artyku≥u 12, wykluczeniem z gry.

Obecne Przepisy Gry pomijajπ pojÍcie rozmyúlnoúci w ocenie postÍpowania za-
wodnika w walce o pi≥kÍ (poza przypadkiem zagrania pi≥ki rÍkπ), zastÍpujπc pojÍcie
rozmyúlnoúci pojÍciami: nieostroønoúÊ, nierozwaønoúÊ i uøycie nieproporcjonal-
nej si≥y. SÍdziowie zaú winni oceniaÊ skutek postÍpku zawodnika a nie przyczynÍ
jego postÍpowania. Zawodnik nie moøe t≥umaczyÊ swego ataku dobrymi intencjami
(np. atak na pi≥kÍ), jeøeli atak wykona≥ nieostroønie, nierozwaønie bπdü z uøyciem
nieproporcjonalnej si≥y. 

Atakowanie cia≥em
1. Przepisy gry nie zabraniajπ atakowania cia≥em przeciwnika przez dwÛch zawod-

nikÛw jednoczeúnie, zak≥adajπc øe kaødy z nich swÛj atak wykona w sposÛb
prawid≥owy.

2. Przypadkowe zetkniÍcie siÍ cia≥ atakujπcego pi≥kÍ zawodnika i bramkarza nie
stanowi naruszenia przepisÛw gry. 

Atakowanie nogami
3. Atak wúlizgiem jest dozwolonym sposobem walki o pi≥kÍ, o ile nie jest wykona-

ny w sposÛb nieostroøny, nierozwaøny bπdü z uøyciem nieproporcjonalnej si≥y.

Uderzenie
4. Uderzenie moøe zawieraÊ uøycie jakiegokolwiek przedmiotu (w≥πczajπc pi≥kÍ),

jak rÛwnieø i czÍúÊ cia≥a, na przyk≥ad d≥oÒ, ramiÍ, g≥owÍ.
5. Usi≥owanie uderzenia lub kopniÍcia przeciwnika podlega takiej samej karze jak

czyn faktycznie dokonany. 
Okreúlenie usi≥owanie uderzenia lub usi≥owanie kopniÍcia naleøy rozumieÊ w ten
sposÛb, øe zawodnik nie uderzy≥ (kopnπ≥) przeciwnika tylko dlatego, øe przeciw-
nik uchyli≥ siÍ przed uderzeniem lub kopniÍciem.

6. Zawodnik ktÛry uderza, kopie lub usi≥uje uderzyÊ, kopnπÊ przeciwnika, wspÛ≥part-
nera bπdü kaødπ innπ osobÍ, czyniπc to w sposÛb, ktÛry jest powaønym raøπcym
faulem lub gwa≥townym agresywnym zachowaniem, musi byÊ wykluczony z gry. 
Jeøeli natomiast kopniÍcie lub uderzenie zosta≥o dokonane w walce o pi≥kÍ nie-
rozwaønie bπdü poza grπ w sposÛb uznany za sÍdziego za niesportowy, to win-
ny zawodnik powinien zostaÊ ukarany napomnieniem.
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7. Jeøeli zawodnik wymachuje ≥okciami i ramionami w walce o pi≥kÍ, bÍdπc blisko
przeciwnika w wyniku czego ma miejsce kontakt z cia≥em przeciwnika, to sÍdzia
winien zastosowaÊ sankcje karne w zaleønoúci od oceny stopnia dynamiki za-
chowania.
Ataki przy uøyciu ≥okci wzglÍdnie ramion, wykonane z nieproporcjonalnπ si≥π
i gwa≥townoúciπ, muszπ byÊ bezwzglÍdnie karane wykluczeniem winnego za-
wodnika z gry.

8. Jeøeli tuø po zdobyciu bramki (ale przed wznowieniem gry) sÍdzia dostrzeg≥ sy-
gnalizacjÍ sÍdziego asystenta, ktÛry stwierdzi≥, øe kilka sekund wczeúniej
(przed zdobyciem bramki) bramkarz druøyny, ktÛra zdoby≥a bramkÍ uderzy≥
w twarz przeciwnika we w≥asnym polu karnym, to bramka taka uznana byÊ nie
moøe. SÍdzia wykluczy z gry bramkarza a grÍ wznowi rzutem karnym.

Udzielanie kar indywidualnych
9. Jeøeli sÍdzia ma udzieliÊ zawodnikowi kary indywidualnej, winien wezwaÊ go

do siebie, zapisaÊ imiÍ, nazwisko, numer karanego zawodnika oraz rodzaj
przewinienia i okazaÊ mu w≥aúciwy kolor kartki w wyprostowanej i uniesionej
do gÛry rÍce. Z postÍpowania sÍdziego musi jednoznacznie wynikaÊ, ktÛry za-
wodnik zosta≥ ukarany. SÍdzia moøe wskazaÊ drugπ rÍkπ na osobÍ ukaranego
zawodnika ñ jednoznacznie go ustalajπc. W przypadku, gdy znajduje siÍ on
w grupie zawodnikÛw, sÍdzia winien odejúÊ kilka krokÛw od tej grupy, wezwaÊ
zawodnika i dopiero wtedy pokazaÊ mu stosownπ kartkÍ, w zaleønoúci od ro-
dzaju przewinienia. W szczegÛlnych sytuacjach sÍdzia moøe postÍpowaÊ
przy udzielaniu kary indywidualnej w sposÛb umoøliwiajπcy mu skuteczne za-
rzπdzanie tπ sytuacjπ.

10. Obowiπzek identyfikacji i odnotowania napomnianego zawodnika spoczywa
rÛwnieø na sÍdziach asystentach oraz na arbitrze technicznym.

11. Zawodnik, ktÛry zosta≥ wykluczony z gry musi bezzw≥ocznie opuúciÊ pole gry, je-
go bezpoúrednie otoczenie i strefÍ technicznπ. W przypadku, gdy zawodnik ten
ociπga siÍ lub odmawia opuszczenia pola gry, to sÍdzia informuje kapitana jego
druøyny, øe zawody zostanπ zakoÒczone przed up≥ywem ustalonego czasu gry,
jeøeli zawodnik ten w ciπgu dwÛch minut nie opuúci pola gry. Wykluczony za-
wodnik nie moøe zajmowaÊ miejsca na ≥awce dla zawodnikÛw rezerwowych,
niezaleønie od ubioru w jakim znajduje siÍ.

12. Jeøeli sÍdzia ma udzieliÊ zawodnikowi napomnienia, lecz zanim zdπøy to uczy-
niÊ, zawodnik ten pope≥nia nastÍpne wykroczenie karane indywidualnie napo-
mnieniem, to zawodnik ten zostanie wykluczony z gry ñ (czerwona kartka), ale
przedtem trzeba mu pokazaÊ øÛ≥tπ kartkÍ.

13. Jeøeli zawodnik juø wczeúniej ukarany napomnieniem, ma zostaÊ wykluczony
z gry w nastÍpstwie ukarania go drugim napomnieniem, to sÍdzia musi pokazaÊ
mu najpierw øÛ≥tπ kartkÍ i bezpoúrednio po tym czerwonπ kartkÍ tak, aby by≥o
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oczywiste, øe zawodnik zosta≥ wykluczony za drugie przewinienie podlegajπce
napomnieniu, a nie za przewinienie karane natychmiastowym wykluczeniem
z gry,

14. Po wykluczeniu zawodnika z gry, wznowienie gry nastÍpuje po opuszczeniu po-
la gry przez ukaranego zawodnika.

15. Zawodnikowi, ktÛry w czasie przerwy w grze pope≥nia przewinienie podlegajπce
karze indywidualnej, sÍdzia, jeøeli zauwaøy≥ to przewinienie musi udzieliÊ sto-
sownπ karÍ przed wznowieniem gry.

16. Jeøeli sÍdzia przerwa≥ grÍ i przystπpi≥ do czynnoúci zwiπzanych z ukaraniem za-
wodnika karπ napomnienia wzglÍdnie wykluczenia, to grÍ moøna wznowiÊ jedy-
nie po zakoÒczeniu tych czynnoúci. 

17. Po zakoÒczeniu czynnoúci zwiπzanych z na≥oøeniem kary indywidualnej, gra
musi byÊ wznowiona sygna≥em gwizdka.

18. SÍdzia ma prawo do udzielania napomnieÒ i wykluczeÒ od momentu wejúcia
na pole gry do chwili opuszczenia go po koÒcowym gwizdku. Jeøeli sÍdzia za-
koÒczy≥ sygna≥em gwizdka jednπ z czÍúci zawodÛw wzglÍdnie ca≥e zawody
i po tym fakcie zawodnik dopuúci≥ siÍ naruszenia PrzepisÛw Gry podlegajπcych
karze napomnienia lub wykluczenia, a sÍdzia znajduje siÍ jeszcze na polu gry,
to udzielenie kary sygnalizuje pokazaniem zawodnikowi stosownej kartki.
W pozosta≥ych przypadkach sÍdzia swoje dzia≥anie ograniczy do poinformowa-
nia kapitana jego druøyny o na≥oøonej karze.

Kary indywidualne na zawodach druøyn m≥odzieøowych
19. Na zawodach druøyn m≥odzieøowych w wieku 16 lat i wiÍcej obowiπzujπ kary indy-

widualne przewidziane w Przepisach Gry w pi≥kÍ noønπ (kartki øÛ≥te i czerwone).
20. Na pozosta≥ych zawodach druøyn m≥odzieøowych (poniøej 16 lat) (o ile regula-

min rozgrywek ZwiπzkÛw Pi≥ki Noønej nie okreúla inaczej) nie przewiduje siÍ
udzielania zawodnikom kary napomnienia. Zawodnik, ktÛry pope≥nia przewinie-
nie karane napomnieniem, na zawodach druøyn m≥odzieøowych otrzymuje karÍ
wychowawczπ w postaci czasowego wykluczenia z gry na 3, 5 lub 10 minut,
w zaleønoúci od ciÍøaru przewinienia, przy czym nie obowiπzuje stopniowanie
ciÍøaru kary. Oznacza to, øe po otrzymaniu kary wychowawczej w postaci cza-
sowego wykluczenia z gry na 10 minut, moøe byÊ nastÍpnie ukarany karπ 3 lub
5 minut

21. Zawodnik, ktÛry zosta≥ ukarany czasowym wykluczeniem z gry, nie moøe byÊ
w czasie odbywania kary wymieniony na innego zawodnika,

22. Podczas odbywania kary czasowego wykluczenia z gry zawodnik ma obowiπzek
oczekiwania w pozycji stojπcej poza polem gry na wysokoúci linii úrodkowej
w odleg≥oúci minimum 1 metr od linii bocznej.
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Sygnalizacja sÍdziego
1. Przyznanie rzutu wolnego sÍdzia sygnalizuje wyprostowanπ rÍkπ skierowanπ

w w stronÍ linii bramkowej druøyny, przeciwko ktÛrej zarzπdzi≥ jego wykonanie.

SposÛb wykonania
2. Wykonanie rzutu wolnego nie wymaga sygna≥u gwizdkiem sÍdziego, chyba øe

w danym przypadku Przepisy Gry stanowiπ inaczej.
3. Zawodnicy druøyny, ktÛrej przyznano wykonanie rzutu wolnego mogπ wykonaÊ

go pomimo niezachowania przepisowej odleg≥oúci od pi≥ki przez zawodnikÛw
druøyny przeciwnej,

4. Jeøeli po ustawieniu pi≥ki w miejscu przewinienia druøyna wykonujπca rzut wol-
ny, z jakiegokolwiek powodu (np. nieprawid≥owej odleg≥oúci zawodnikÛw druøy-
ny przeciwnej od pi≥ki) nie wykona go natychmiast, to sÍdzia z w≥asnej inicjaty-
wy powinien wstrzymaÊ wykonanie rzutu wolnego, poinformowaÊ wykonawcÍ,
øe rzut bÍdzie wykonany na jego polecenie i dopiero po przesuniÍciu zawodni-
kÛw druøyny przeciwnej na odleg≥oúÊ 9.15m od pi≥ki, daÊ sygna≥ gwizdkiem
na wykonanie rzutu wolnego. 

Zachowanie zawodnikÛw druøyny wykonujπcej rzut wolny
5. Jeøeli wykonawca rzutu wolnego reklamuje nieprawid≥owπ odleg≥oúÊ przeciwni-

kÛw od pi≥ki, sÍdzia powinien wstrzymaÊ wykonanie rzutu, poleciÊ zawodnikom
druøyny przeciwnej odsuniÍcie siÍ na przepisowπ odleg≥oúÊ i dopiero po wyko-
naniu tego polecenia daÊ sygna≥ gwizdkiem na wykonanie rzutu.

6. Jeøeli sÍdzia zarzπdzi, øe rzut wolny wykonywany bÍdzie na sygna≥ gwizdkiem
ñ a wykonawca nie czekajπc na sygna≥, wykona ten rzut ñ to bez wzglÍdu
na okolicznoúci sÍdzia musi ukaraÊ napomnieniem winnego zawodnika a rzut
wolny musi byÊ powtÛrzony.
Nie ma znaczenia w tej sytuacji, czy z wykonanego rzutu wolnego zosta≥a zdo-
byta bramka, czy np. pi≥ka zosta≥a wybita przez bramkarza na rÛg lub opuúci≥a
pole gry obok bramki.
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Zawodnik wykonujπcy rzut karny
1. Jeøeli wykonawca rzutu karnego wykona go przed sygna≥em gwizdka na jego

wykonanie ñ to bez wzglÍdu na wynik rzutu karnego ñ sÍdzia zarzπdzi jego po-
wtÛrzenie.

2. Jeøeli sÍdzia zarzπdzi≥ powtÛrne wykonanie rzutu karnego, to nie jest koniecz-
ne, aby wykona≥ go ten sam zawodnik.

3. Wykonanie rzutu karnego przez dwÛch zawodnikÛw tej samej druøyny jest do-
zwolone, o ile sposÛb tego wykonania nie koliduje z zasadami okreúlonymi
w Przepisach Gry.

Obrona rzutu karnego
4. Bramkarz moøe poruszaÊ siÍ na linii bramkowej, ale nie moøe opuszczaÊ jej

do czasu zagrania pi≥ki 
5. Dla obrony rzutu karnego bramkarz moøe zamieniÊ siÍ funkcjπ z zawodnikiem

z pola gry za zgodπ sÍdziego. Jeøeli po wykonaniu rzutu karnego gra nie bÍdzie
kontynuowana, to zawodnicy ci nie muszπ zmieniaÊ swoich ubiorÛw. Bramkarz
dla obrony rzutu karnego moøe byÊ zastπpiony przez zawodnika rezerwowego,
zak≥adajπc øe dozwolona liczba zmian nie zosta≥a wykorzystana.

6. Bramkarz, ktÛry odmawia obrony rzutu karnego zachowuje siÍ niesportowo i zo-
stanie ukarany napomnieniem, a w przypadku ponownej odmowy ñ wyklucze-
niem z gry, po uprzednim udzieleniu mu drugiego napomnienia. 

RozstrzygniÍcie rzutu karnego
7. Jeøeli sÍdzia da mimowolny sygna≥ gwizdkiem zanim znane jest rozstrzygniÍcie

rzutu karnego, to rzut karny musi byÊ powtÛrzony.

SzczegÛlne sytuacje
8. Jeøeli podczas wykonywania rzutu karnego pi≥ka zosta≥a wprowadzona do gry,

ale zanim wiadomy sta≥ siÍ jego wynik, nastπpi≥a awaria oúwietlenia, to po usu-
niÍciu jej, rzut karny musi byÊ powtÛrzony.

9. Jeøeli sÍdzia przed≥uøa czas gry tylko na wykonanie rzutu karnego zarzπdzone-
go w ustalonym czasie gry, to musi o tym powiadomiÊ kapitanÛw druøyn.

10. Jeøeli rzut karny zosta≥ zarzπdzony w czasie, kiedy po jego wykonaniu gra nie
bÍdzie juø wznowiona, rzut karny musi byÊ wykonany nawet wtedy, gdy na polu
gry nie ma pe≥nych sk≥adÛw druøyn.

11. Jeøeli druøyna grajπca w siedmiu zawodnikÛw zostanie ukarana rzutem karnym
a w rezultacie pope≥nionego przewinienia jeden z jej zawodnikÛw zostanie wy-
kluczony z gry, sÍdzia koÒczy zawody nie zezwalajπc na wykonanie rzutu karne-
go.
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Zarzπdzenie rzutu karnego
12. Zarzπdzenie rzutu karnego sÍdzia sygnalizuje zdecydowanie wskazujπc wypro-

stowanym ramieniem na punkt karny, z ktÛrego rzut ma byÊ wykonany.
13. Pi≥ka musi byÊ umieszczona nieruchomo na punkcie karnym. Przy wykonywaniu

rzutu karnego zawodnik wykonujπcy rzut nie moøe z jakichkolwiek powodÛw
umieúciÊ pi≥ki obok punktu karnego bez wzglÍdu na stan nawierzchni pola gry
w tym miejscu.

14. Rzut karny moøe byÊ wykonany tylko na sygna≥ gwizdkiem sÍdziego.

Zwody taktyczne
15. Jeøeli wykonawca rzutu karnego wykonuje zwody taktyczne w celu zmylenia

bramkarza, poruszajπc siÍ do przodu w  sposÛb ciπg≥y, to zatrzymanie siÍ tuø
przed kopniÍciem pi≥ki stanowiÊ bÍdzie naruszenie postanowieÒ Art. XIV, a
zawodnik jako zachowujπcy siÍ niesportowo zostanie napomniany.

16. Zatrzymanie siÍ zawodnika wykonujπcego rzut karny przed kopniÍciem pi≥ki bÍ-
dzie tylko wtedy dozwolone jeøeli cykliczne zatrzymywanie siÍ bÍdzie elemen-
tem zwodÛw taktycznych tego zawodnika podczas zbliøania siÍ do pi≥ki. Jednak
po zatrzymaniu siÍ przed pi≥ka zawodnik ten musi natychmiast wziπÊ zamach
nogπ i jednostajnym ruchem kopnπÊ pi≥kÍ. 
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Wprowadzenie pi≥ki do gry
1. Wrzut wykonywany z jakiegokolwiek innego miejsca niø to, w ktÛrym pi≥ka prze-

sz≥a liniÍ bocznπ pola gry, musi byÊ uznany jako wrzut wykonywany niew≥aúci-
wie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, sÍdzia nakaøe wykonaÊ wrzut dru-
øynie przeciwnej.

2. åwiadome uderzenie pi≥kπ o ziemiÍ przed wykonaniem wrzutu, nie jest zabro-
nione. Zawodnik nie narusza rÛwnieø przepisÛw gry, gdy przed wykonaniem
wrzutu, pi≥ka przypadkowo wypadnie mu z rπk.

3. Wrzut jest wykonany prawid≥owo jeøeli wykonawca wrzutu ma czÍúÊ kaødej sto-
py na lub za liniπ bocznπ, wzglÍdnie czÍúÊ stÛp na polu gry a piÍty na linii bocz-
nej. W trakcie wykonania obie stopy muszπ przylegaÊ do pod≥oøa pola gry. 

4. Wykonanie wrzutu z rozbiegu nie jest zakazane pod warunkiem, øe w momen-
cie wrzutu wykonawca nie oderwie stÛp od pod≥oøa i wykona go z miejsca gdzie
pi≥ka uprzednio opuúci≥a pole gry.

5. Wykonanie wrzutu z wykorzystaniem akrobacji dla osiπgniÍcia lepszego efektu,
wzglÍdnie z pozycji kucznej, jest dozwolone, o ile spe≥nione zostanπ warunki za-
warte w niniejszym Artykule.

6. Wykonanie wrzutu z pozycji klÍczπcej, wzglÍdnie siedzπcej jest niedozwolone.
7. Nadanie pi≥ce kierunku lotu jednπ rÍkπ a wrzucenie jej na pole gry drugπ, naru-

sza Przepisy Gry. W takiej sytuacji wrzut zostanie przyznany druøynie przeciw-
nej, z tego samego miejsca.

8. Jeøeli po prawid≥owo wykonanym wrzucie pi≥ka odbije siÍ od sÍdziego znajdujπ-
cego siÍ na polu gry lub od pod≥oøa i wyjdzie poza liniÍ bocznπ ñ ponowny wrzut
wykona druøyna przeciwna.

9. Jeøeli po nieprawid≥owo wykonanym wrzucie pi≥ka bezpoúrednio trafi≥a do za-
wodnika druøyny przeciwnej, sÍdzia nie moøe zezwoliÊ na kontynuowanie gry
stosujπc korzyúÊ. Wrzut winien byÊ prawid≥owo wykonany przez druøynÍ prze-
ciwnπ.

10. Zawodnik, ktÛry rozmyúlnie opÛünia wykonanie wrzutu winien zostaÊ napomnia-
ny. Wrzut wykonuje ta sama druøyna. 
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Wprowadzenie pi≥ki do gry
1. Jeøeli z rzutu od bramki pi≥ka nie przekroczy pola karnego i wpadnie bezpoúred-

nio do bramki wykonawcy rzutu lub teø w obrÍbie pola karnego przekroczy liniÍ
bramkowπ na zewnπtrz s≥upkÛw bramkowych, rzut musi byÊ powtÛrzony, ponie-
waø pi≥ka zanim opuúci≥a pole gry, nie zosta≥a wprowadzona do gry.

2. Jeøeli z rzutu wznowiÊ rzutem z rogu od bramki pi≥ka przekroczy bezpoúrednio
w≥asnπ liniÍ bramkowπ poza polem karnym, grÍ naleøy.

Zachowania zawodnikÛw druøyny nie wykonujπcej rzutu od bramki
3. Po zarzπdzeniu rzutu od bramki, zawodnicy druøyny przeciwnej powinni nie-

zw≥ocznie opuúciÊ pole karne, aby rzut mÛg≥ byÊ wykonany bez straty czasu.
Celowe ociπganie siÍ z opuszczeniem pola karnego naleøy traktowaÊ jako nie-
sportowe zachowanie.

Sygnalizacja sÍdziego 
4. Rzut od bramki sÍdzia zarzπdza, wskazujπc wyprostowanym ramieniem pole

bramkowe, z ktÛrego ma byÊ wykonany rzut.
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1. SÍdzia i sÍdzia asystent sprawdzajπ po swoich stronach prawid≥owe ustawienie
pi≥ki w polu roønym do wykonania rzutu z rogu.

2. Jeøeli pi≥ka w sposÛb jednoznaczny opuúci≥a pole gry na rzut z rogu, to sÍdzia
wskazuje wyprostowanym ramieniem na pole roøne, z ktÛrego ma byÊ wykona-
ny rzut.
W przypadku braku jednoznacznoúci, sÍdzia oprÛcz wymienionych wyøej wska-
zaÒ rÍkπ, daje rÛwnieø sygna≥ gwizdkiem.
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Rzuty z punktu karnego wykonywane w celu wy≥onienia zwyciÍzcy meczu
1. Jeøeli kapitanowie obydwu druøyn wspÛlnie uzgodnili, øe odmawiajπ wykonywa-

nia rzutÛw z punktu karnego, pomimo faktu, øe takπ procedurÍ przewiduje regu-
lamin rozgrywek, to sÍdzia odstÍpuje od dalszych dzia≥aÒ, opisujπc ca≥π sytu-
acjÍ w sprawozdaniu.

2. Jeøeli podczas wykonywania rzutÛw z punktu karnego pi≥ka pÍk≥a po zetkniÍciu
siÍ ze s≥upkiem lub poprzeczkπ, nie przekraczajπc linii bramkowej, to rzutu tego
nie naleøy powtarzaÊ. 

3. Jeøeli po zakoÒczeniu zawodÛw, niektÛrzy zawodnicy opuúcili pole gry i nie po-
wrÛcili dla wykonywania rzutÛw z punktu karnego, to sÍdzia odstÍpuje od wyko-
nywania rzutÛw, szczegÛ≥owo opisujπc zajúcie w sprawozdaniu. 

4. Wszyscy zawodnicy, ktÛrzy nie sπ kontuzjowani, muszπ braÊ udzia≥ w wykony-
waniu rzutÛw z punktu karnego. 

5. Podczas wykonywania rzutÛw z punktu karnego, druøyna ktÛra w trakcie meczu
nie wykorzysta≥a limitu zmian, nie moøe dokonaÊ wymiany zawodnika na rezer-
wowego przed wykonywaniem rzutÛw. Jedynie ci zawodnicy, ktÛrzy sπ na polu
gry w chwili zakoÒczenia zawodÛw mogπ wziπÊ udzia≥ w wykonywaniu rzutÛw
karnych (nie dotyczy bramkarzy).

6. W wypadku awarii sztucznego oúwietleniu, ktÛra ma miejsce na stadionie po za-
koÒczeniu dogrywki lub w trakcie wykonywania rzutÛw z punktu karnego, sÍdzia
wyznaczy realny czas na naprawÍ oúwietlenia.
Jeøeli okaøe siÍ, øe nie ma moøliwoúci dokoÒczenia rywalizacji, o wyniku zade-
cydujπ ustalenia regulaminu rozgrywek.
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1. Tylko jedna osoba w danej chwili jest upowaøniona do przekazywania taktycz-
nych wskazÛwek. Osoba ta moøe przesunπÊ siÍ do przodu strefy i przebywaÊ
tam bez ograniczeÒ czasowych, ale ca≥y czas musi siÍ odpowiednio zachowy-
waÊ.
W przeciwnym razie sÍdzia ma prawo nakazaÊ osobie zachowujπcej siÍ nieod-
powiedzialnie opuszczenie strefy technicznej i jej sπsiedztwa, pozwalajπc zajπÊ
miejsce za ogrodzeniem pola gry, jeøeli takie istnieje. Zachowanie tej osoby sÍ-
dzia musi opisaÊ w sprawozdaniu

2. W strefie technicznej obowiπzuje zakaz palenia tytoniu.
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S DZIA TECHNICZNY

Na zawodach szczebla centralnego regulamin rozgrywek wymaga udzia≥u sÍdziego
technicznego. Jego wyznaczenie odbywa siÍ wed≥ug nastÍpujπcych zasad:

● w zawodach Ekstraklasy ñ sÍdzia techniczny winien posiadaÊ uprawnienia
do prowadzenia co najmniej zawodÛw II ligi

● w zawodach I ligi ñ sÍdzia techniczny winien posiadaÊ uprawnienia do prowa-
dzenia co najmniej zawodÛw III ligi,

● w zawodach II ligi ñ sÍdzia techniczny winien posiadaÊ uprawnienia do pro-
wadzenia co najmniej zawodÛw IV ligi.

SposÛb delegowania sÍdziÛw technicznych okreúla Kolegium SÍdziÛw PZPN.

Obowiπzki przed zawodami:
● Przybycie na miejsce zawodÛw co najmniej 90 minut przed wyznaczonπ go-

dzinπ ich rozpoczÍcia.
● Zg≥oszenie siÍ do sÍdziego zawodÛw i omÛwienie z nim zasad wspÛ≥pracy

oraz podporzπdkowanie siÍ ustaleniom wydanym przez sÍdziego.
● Dostarczenie w wyznaczonym czasie sprawozdania z zawodÛw ñ do wype≥-

nienia przez obie druøyny (z uwzglÍdnieniem wymogÛw wynikajπcych z wpro-
wadzenia od sezonu 2010/2011 systemu Extranet na zawodach I ligi).

● Sprawdzenie, czy sprawozdanie zosta≥o wype≥nione prawid≥owo oraz spraw-
dzenie toøsamoúci zawodnikÛw, jeøeli zachodzi taka potrzeba.

● Uczestniczenie w odprawie przedmeczowej sÍdziÛw.
● Nawiπzanie kontaktu z obiema druøynami celem przeprowadzenia, w ozna-

czonym czasie, wstÍpnej kontroli ubioru zawodnikÛw.
● Kontakt z obs≥ugπ medycznπ i udzielenie instruktaøu dot. postÍpowania

w przypadku kontuzji zawodnikÛw.
● Poinformowanie osÛb towarzyszπcych druøynom, zajmujπcych miejsca

na ≥awkach dla zawodnikÛw rezerwowych ñ osÛb przebywajπcych w strefie
technicznej, o ich obowiπzkach i uprawnieniach.

● Sprawdzenie ubioru i wyposaøenia zawodnikÛw przed ich wejúciem na pole
gry. Jeøeli jakakolwiek czÍúÊ ubioru zawodnika nie odpowiada wymogom
PrzepisÛw Gry, sÍdzia techniczny winien zwrÛciÊ na to uwagÍ sÍdziemu asy-
stentowi, a ten z kolei musi przekazaÊ odpowiedniπ informacjÍ sÍdziemu.

● Dokonanie, zgodnie z Przepisami Gry, oceny przygotowania pola gry i jego
najbliøszego otoczenia ze szczegÛlnym zwrÛceniem uwagi na sposÛb ozna-
kowania linii poszczegÛlnych pÛl, ustawienia chorπgiewek, prawid≥owoúci za-
mocowania siatek bramkowych, umocowania bramek.

● Sprawdzenie ustawienia stanowiska dla pe≥nienia swoich obowiπzkÛw
(na przyk≥ad stolik i krzes≥o) ñ miÍdzy ≥awkami dla zawodnikÛw rezerwowych
oraz kontrola elektronicznych lub tradycyjnych tablic wymiany zawodnikÛw.

���

S DZIA TECHNICZNY ORAZ REZERWOWY S DZIA ASYSTENT

pzpn 2010.qxd  2010-08-27  09:46  Page 172



● Sprawdzenie stanu przygotowania pi≥ek do gry i omÛwienie wspÛ≥pracy
z ch≥opcami do podawania pi≥ek.

● Wskazanie druøynom miejsca, gdzie mogπ rozgrzewaÊ siÍ zawodnicy rezer-
wowi ñ najlepiej za pierwszym sÍdziπ asystentem nr 1, w szczegÛlnych przy-
padkach (brak miejsca za asystentem) zawodnicy mogπ rozgrzewaÊ siÍ
za w≥asnπ bramkπ.

Obowiπzki w czasie zawodÛw:
● NadzÛr nad wymianπ zawodnikÛw.
● Kontrola obydwu ≥awek dla zawodnikÛw rezerwowych wraz ze strefami tech-

nicznymi.
● Sygnalizowanie dokonywanej wymiany zawodnikÛw za pomocπ tablic infor-

macyjnych.
● Opieka nad pi≥kami zapasowymi.
Pozostawanie do dyspozycji sÍdziego i pomoc mu w prowadzeniu zawodÛw po-
przez:
● Noszenie kompletnego ubioru sÍdziowskiego pod dresem.
● Utrzymywanie kontaktu wzrokowego z sÍdziami w celu udzielenia im pomo-

cy ñ notowanie wszelkich na≥oøonych kar indywidualnych (øÛ≥te i czerwone
kartki), wymiany zawodnikÛw oraz ewentualnych przypadkÛw rzucania mate-
ria≥Ûw pirotechnicznych lub innych przedmiotÛw (kto i gdzie) na pole gry lub
w jego najbliøszym otoczeniu.

● Dzia≥anie w roli poúrednika w przypadku rozwiπzywania problemÛw, ktÛre
mog≥yby staÊ siÍ przyczynπ przerwania zawodÛw lub zakoÒczenia ich
przed up≥ywem ustalonego czasu gry.

● Nawiπzanie kontaktu wzrokowego z sÍdziπ, ktÛry na oko≥o 2 minuty przed up≥y-
wem ustalonego czasu gry lub ewentualnych dogrywek, przekazuje za pomocπ
umÛwionych gestÛw czas, jaki zostanie dodany do czasu gry. SÍdzia techniczny ñ
czwarty sÍdzia, tuø przed up≥ywem ustalonego czasu gry po≥owy zawodÛw, to jest
w 44 minucie i oko≥o 55 sekundzie, informuje zawodnikÛw i publicznoúÊ, za pomo-
cπ tablicy wymiany zawodnikÛw, o ile minut sÍdzia przed≥uøy≥ danπ czÍúÊ zawo-
dÛw. SÍdzia techniczny ñ czwarty sÍdzia unosi oburπcz tablicÍ ponad g≥owπ i po-
kazuje jπ we wszystkich kierunkach (na wprost pola gry i w obu kierunkach pod ka-
tem 45 do pola gry), przytrzymujπc jπ w kaødym po≥oøeniu przez oko≥o 5 sekund.

● Obserwacja zak≥ÛceÒ porzπdku i nadzorowanie zachowaÒ osÛb przebywajπ-
cych na ≥awce dla zawodnikÛw rezerwowych, niedopuszczanie do eskalacji
wydarzeÒ ñ w przypadku zamieszek na polu gry lub w jego bezpoúrednim
otoczeniu (przepychania, bijatyki zawodnikÛw itp.) ñ sÍdzia techniczny ñ
czwarty sÍdzia nie wchodzi na pole gry. Dopuszcza siÍ wejúcie sÍdziego
technicznego jedynie wtedy, kiedy w wyniku wydarzeÒ na boisku zagroøone
jest bezpoúrednio zdrowie i øycie sÍdziego.
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● Uzgodnienie z sÍdziπ ñ po pierwszej po≥owie zawodÛw oraz po ich zakoÒcze-
niu ñ swoich notatek (przed wype≥nieniem sprawozdania z zawodÛw przez
sÍdziego).

● Od sÍdziego technicznego wymaga siÍ, aby kontrolowa≥ strefÍ technicznπ ra-
czej w sposÛb zapobiegawczy, niø konfrontacyjny.

● Jeøeli jednak osoby uprawnione do przebywania w strefie technicznej zacho-
wujπ siÍ w sposÛb wybitnie niesportowy, to sÍdzia techniczny musi natych-
miast poinformowaÊ o tym sÍdziego.

Po zawodach:
● NadzÛr nad zejúciem zawodnikÛw oraz dzia≥aczy do szatni, zajmujπc taka po-

zycjÍ, aby byÊ úwiadkiem ewentualnych incydentÛw. SÍdzia techniczny ñ
czwarty sÍdzia nie wchodzi na pole gry, ale bÍdπc w okolicach strefy technicz-
nej jednej z druøyn,

● Opuszczenie pola gry jako ostatni, majπc przed sobπ wszystkich zawodnikÛw,
dzia≥aczy i sÍdziÛw,

● Z≥oøenie sÍdziemu pe≥nego raportu z wydarzeÒ na polu gry, ustalajπc z nim
iloúÊ i rodzaje kar indywidualnych (napomnienia, wykluczenia z gry), wymia-
ny zawodnikÛw i inne istotne zdarzenia. SÍdzia techniczny ñ czwarty sÍdzia
musi takøe poinformowaÊ sÍdziego o swoich spostrzeøeniach i wydarze-
niach, ktÛre mia≥y miejsce poza polem widzenia trÛjki sÍdziowskiej, a przede
wszystkim informuje sÍdziego o nieodpowiednich zachowaniach jakichkol-
wiek osÛb przebywajπcych na ≥awkach dla zawodnikÛw rezerwowych i w stre-
fie technicznej, sporzπdzajπc sprawozdanie z zawodÛw, ktÛre winien przeka-
zaÊ sÍdziemu.
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