
 

 

 

PIŁKA NOŻNA KOBIET – Regulamin techniczny 

 

I.  PROGRAM ZAWODÓW 

1. Mistrzostwa przeprowadzane są w formie 3-4 dniowego turnieju, gdzie w pierwszym dniu odbywa się weryfikacja. Długość 

trwania zawodów oraz schemat rozgrywek zostanie dostosowany do ilości zgłoszonych zespołów. 

II.  UCZESTNICTWO 

1. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do Mistrzostw tylko jeden zespół. 

2. Do Mistrzostw można zgłosić zespół składający się maksymalnie z 14 zawodniczek oraz dwóch osób towarzyszących 

(kierownik i trener).  

3. Skład zespołu zgłoszony do Mistrzostw nie może być zmieniany ani uzupełniany.  

III. PRZEPISY GRY 

1. Rozmiar boiska: 60 metrów długości i 40 metrów szerokości. Linia pola karnego: 11 m od linii bramkowej. 

2. Bramki o wymiarach: 5 metrów szerokości oraz 2 metry wysokości. 

3. Czas gry wynosi 2x25 minut + 5 minut przerwy (w przypadku zgłoszenia więcej niż 16 zespołów czas zostanie skrócony do 

2x20). 

4. Ilość zawodniczek na boisku wynosi 7 (6 w polu + bramkarka). Minimalna ilość zawodniczek, jaka może rozpocząć mecz to 5. 

Mecz kończy się walkowerem, gdy jedna z drużyn ma mniej niż 4 zawodniczki zdolne do gry. 

5. Nie obowiązuje przepis o spalonym. 

6. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów. 

7. Mecze rozgrywane w fazie pucharowej turnieju, a w regulaminowym czasie gry zakończone remisem, rozstrzygane są rzutami 

karnymi, wykonywanymi przez zespoły w seriach po 3 (trzy), a w wypadku utrzymującego się remisu po 1 (jednym) strzale, 

aż do wyłonienia zwycięzcy. 

8. W czasie meczu każda drużyna może dokonać nieograniczonej liczby zmian, odbywających się w wyznaczonej strefie. 

9. W wypadku remisu w regulaminowym czasie gry w meczu o I miejsce w turnieju finałowym sędziowie zarządzają dogrywkę 

2 x 5 minut, a w wypadku utrzymującego się remisu zarządzają rzuty karne, wykonywane jak wyżej. 

IV.  PUNKTACJA 

1. O kolejności miejsc zajętych przez zespoły w fazie grupowej decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą: 

- za zwycięstwo  3 pkt. - za remis   1 pkt. - za przegraną   0 pkt. 

2. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów, o kolejności decyduje: 

- bilans punktów z bezpośrednich spotkań; 

- różnica bramek z bezpośrednich spotkań; 

- większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach; 

- różnica bramek ze wszystkich spotkań; 

- większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach; 

- rzuty karne wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn. 

V. UWAGI KOŃCOWE 

1. Zawodniczka po otrzymaniu 2 żółtych kartek lub 1 czerwonej zostaje automatycznie odsunięta od jednego najbliższego 

meczu.  

2. Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu 

technicznego. 

 


