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        REGULAMIN TECHNICZNY  

AKADEMICKICH MISTRZOSTW POMORZA I KUJAW  

W PIŁCE NOŻNEJ 

  

   

I. ORGANIZACJA  AKADEMICKICH MISTRZOSTW POMORZA I KUJAW W PIŁCE NOŻNEJ 

  

1. Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw – AMPiK są eliminacjami środowiskowymi, które 

wyłonią zespoły reprezentujące województwo Kujawsko-Pomorskie w Turnieju Półfinałowym 

Strefy A.  

2. Liczbę uczelni awansujących do kolejnych etapów rozgrywek, ustala ZG AZS zgodnie z punktem 

II.2.11 Regulaminu Ogólnego AMP.   

3. Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w piłce nożnej będą rozgrywane systemem 

uzależnionym od ilości drużyn zgłoszonych do rozgrywek w danym roku akademickim.   

4. Wyznaczony Organizator AMPiK określa datę, miejsce rozegrania Turnieju/Meczu oraz termin 

zgłoszeń do AMPiK w komunikacie nr 1, który przesyła do biura Organizacji Środowiskowej AZS 

nie później niż 21 dni przed planowaną datą Turnieju/Meczu. Organizacja Środowiskowa AZS 

wysyła Komunikat nr 1 do wszystkich Klubów AZS.  

5. Kluby AZS potwierdzają udział w organizowanym Turnieju/Meczu Organizatorowi AMPiK oraz 

Organizacji Środowiskowej AZS.  

6. Organizator Turnieju tworzy Komunikat nr 2 nie później niż 10 dni przed datą Turnieju, w którym 

określa system rozgrywek w zależności od ilości zgłoszonych drużyn i tak:  

- w przypadku zgłoszenia 3 drużyn, zespoły rywalizują w systemie „ każdy z każdym” mecz i rewanż 

- w przypadku zgłoszenia 4,5,6 lub więcej drużyn, zespoły rywalizują w systemie „ każdy z każdym” 

jedna runda. 

7. Kolejność meczy zostaje ustalona na podstawie Tabeli Bergera w zależności od ilości drużyn 

biorących udział w Turnieju.  

8. Losowanie numeracji drużyn do Tabeli Bergera decydującej o kolejności meczy odbędzie się w 

siedzibie Organizacji Środowiskowej AZS po potwierdzeniu ilości drużyn przez Uczelnie.  

9. Przed każdym Turniejem AMPiK będzie się odbywała weryfikacja zawodników.   

10. Po zakończonym Turnieju Organizator AMPiK tworzy Komunikat końcowy, który przesyła do 

Organizacji Środowiskowej najpóźniej 3 dni po zakończeniu Turnieju.  



  

  

  

  

II. UCZESTNICTWO  

 

1. Każda uczelnia ma prawo zgłosić 1 zespół do AMPiK.   

2. Do AMPiK można zgłosić zespół składający się maksymalnie z 24 zawodników. Skład zespołu 

zgłoszony do pierwszego Turnieju obowiązuje również w drugim Turnieju AMPiK i nie może być 

zmieniany ani uzupełniany.  

3. Każdy zespół biorący udział w Turnieju musi posiadać Trenera/Opiekuna, który jest 

odpowiedzialny za weryfikacje zawodników oraz zachowanie zawodników podczas trwania 

Turnieju.  

4. Warunkiem uczestnictwa w AMPiK jest aktualna legitymacja ISIC wraz z Certyfikatem 

przynależności akademickiej lub listą zbiorczą zawodników z podpisem i imienną pieczątką 

Prezesa Klubu AZS biorącego udział w rozgrywkach.  

III. PRZEBIEG TURNIEJU I PUNKTACJA 

  

1. Mecze odbywają się na boisku o wymiarach zgodnych z przepisami gry w piłkę nożną. 

2. Mecze będą się odbywać w dwóch lokalizacjach: Toruń i Bydgoszcz. 

3. Kolejność meczy będzie się odbywała według Tabeli Bergera.  

4. Czas gry wynosi 2x45 minut gry przerwa 15 min. 

5. W czasie meczu każda drużyna może wymienić 5 zawodników.  

6. Zawodnik po otrzymaniu 2 żółtych kartek lub 1 czerwonej zostaje automatycznie odsunięty od 

jednego najbliższego meczu Turnieju. 

7. W przypadku walkoweru drużyna oddająca walkower zostaje ukarana odjęciem – 1 pkt oraz 

wynikiem 0:3, drużyna przeciwna otrzymuje 3 pkt oraz wynik 3:0. 

W przypadku, gdy drużyna odda dwa walkowery w trakcie całych rozgrywek zostaje wykluczona 

z rozgrywek i zajmuje w nich ostatnie miejsce a jej dotychczasowe wyniki z poprzednich meczy 

zostają zaliczane jako walkower z punktacją j/w.   

8. O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:   

- za zwycięstwo -  3 pkt  

- za remis -   1 pkt  

- za przegraną -  0 pkt 

- za walkower -         -1 pkt   

 

 

 



 

 

 

9. 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. 

 

IV. UWAGI PORZĄDKOWE  

1. Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy  Polskiego Związku Piłki Nożnej z uwzględnieniem 

zapisów niniejszego regulaminu technicznego. 

2. Wprowadza się obowiązek gry w ochraniaczach piszczeli.   

3. Zawodnicy danej uczelni, zobowiązani są do udziału w Mistrzostwach w jednolitych strojach 

sportowych.  

4. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg AMPiK oraz oprawę obiektów w 

symbole AZS.  

5. Odpowiedzialność za zachowanie zawodników w trakcie Turnieju ponosi Trener/Opiekun Klubu 

AZS.  

6. Regulamin wchodzi w życie od sezonu akademickiego 2018/2019.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Komisję d/s Regulaminów AZS OŚ 


