
WYBRANE PRZEPISY GRY 

 

PIŁKA NOŻNA 



BOISKO 
 wymiary: 

      długość:       min. 45m, max. 90m 

      szerokość:    min. 90m, max. 120m 

 pole bramkowe – wyznaczone 5,5m od 
wewnętrznej strony słupków oraz w 
głąb pola gry. 

 pole karne – wyznaczone 16,5m od 
wewnętrznej strony słupków oraz w 
głąb pola gry. 

 punkt karny – oddalony o 11m od linii 
bramkowej. 

 punkt środkowy pola gry -  wyznaczony 
jako środek linii środkowej. Z punktu 
środkowego wyznacza się okrąg o 
promieniu 9,15 m. 

 oznaczone jest chorągiewkami, które 
znajdują się w narożnikach boiska. 

.  



DRUŻYNA I ZMIANY W DRUŻYNIE 
 w zawodach biorą udział dwie drużyny; każda składa się z nie więcej niż 11 zawodników,  

     z których jeden jest bramkarzem – oznaczony innym kolorem koszulki (minimalna ilość zawodników to 7), 

 w zależności od kategorii wiekowej:  liczba zawodników, wymiar boiska, rozmiar i waga piłki,  

     wymiary bramek oraz kary zmieniają się, 

 

 

 Każdy zawodnik drużyny może zamienić się funkcją z bramkarzem, jeśli:  

     • sędzia został poinformowany przed dokonaniem zamiany,  

     • zamiana została dokonana podczas przerwy w grze. 

 Przy wymianie zawodnika na zawodnika rezerwowego przestrzegane muszą być następujące warunki: 

     • po otrzymaniu zgody od sędziego opuszcza pole gry (chyba że już się poza nim znalazł),  

     • musi opuścić pole gry w najbliższym miejscu przez linię ograniczającą boisko. 



CZAS GRY 

 W meczu piłkarskim rozgrywane są dwie połowy po 45 minut, 

 przerwa między połowami trwa 15 minut, 

 w przypadku remisu (a kiedy mecz należy rozstrzygnąć) rozgrywana jest dogrywka 2x 15minut, 

 w przypadku remisu po dogrywce – 5 serii rzutów karnych lub dalej do skutku,  

     tzw. ,,pierwszego pudła”. 

 sędzia dolicza w każdej części zawodów cały stracony czas gry z powodu, m.in.:  

    • wymian zawodników,  

    • oceny powagi kontuzji i/lub zniesienia kontuzjowanego zawodnika z pola gry,  

    • marnowania czasu gry, 

    • sankcji dyscyplinarnych,  

    • przerw medycznych 



ZASADY GRY  
 celem gry jest zdobycie większej ilości bramek niż przeciwnik, w przypadku równej liczby  

     bramek wynik jest nierozstrzygnięty (remis), 

 grę prowadzi 3 sędziów - sędzia główny i 2 asystentów (liniowych). 

 ROZPOCZĘCIE GRY: 

• na początku każdej połowy meczu i dogrywki, 

• po zdobytej bramce. 

    Piłka jest wprowadzona do gry, gdy została kopnięta i wyraźnie poruszyła się, 

    - bramka może być zdobyta bezpośrednio z rozpoczęcia gry na drużynie przeciwnej.  

    - jeżeli piłka z rozpoczęcia gry wpadnie bezpośrednio do bramki wykonawcy, sędzia przyznaje drużynie    

      przeciwnej rzut rożny, 

 piłka jest poza grą, gdy:  

   • całym obwodem przekroczyła linię bramkową lub linię boczną, zarówno po ziemi, jak i w powietrzu,  

   • gra została przerwana przez sędziego, 



ZASADY GRY  

 bramka jest zdobyta, gdy piłka całym 

swoim obwodem przekracza linię 

bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi 

i pod poprzeczką, zakładając, że drużyna, 

która zdobyła bramkę, nie popełniła 

wcześniej przewinienia. 



ZASADY GRY  
 SPALONY 

 

 pozycja spalona – kiedy zawodnik drużyny 

atakującej jest na połowie przeciwnika bliżej 

linii końcowej boiska  niż piłka i przedostatni 

zawodnik drużyny broniącej. Z reguły ostatnim 

zawodnikiem drużyny broniącej  jest bramkarz, 

więc w zasadzie  można powiedzieć, że 

przepis ten dotyczy sytuacji, gdy piłkarz drużyny 

atakującej  znajduje się w momencie podania 

piłki bliżej bramkarza drużyny broniącej niż inni 

zawodnicy  tej drużyny (foto na górze). 

 

 spalony – sytuacja jak wyżej, tylko do zawodnika 

drużyny atakującej zagrywana jest piłka przez 

kolegę z zespołu (foto na dole). 

     Spalonego nie ma przy zagraniu piłki z autu oraz  

     wtedy, gdy zawodnik w momencie podania    

     znajduje się na własnej połowie. 

 



ZASADY GRY  

 WRZUT PIŁKI Z AUTU: 

      

     W momencie wykonania wrzutu piłki    

     wrzucający musi:  

     • stać zwrócony twarzą do pola gry,   

 

     • mieć część każdej stopy na linii   

         bocznej albo na podłożu poza linią boczną,  

 

     • wrzucać piłkę obiema rękoma zza i nad  

        głową, z miejsca, w którym piłka opuściła  

        pole gry. 

 

 



GRA NIEDOZWOLONA 

 Błędy i przewinienia popełniane przez graczy na boisku są karane rzutami wolnymi. 
 Jeśli przewinienie nastąpi na polu karnym zarządza się RZUT KARNY (piłkę uderza 
 wyznaczony zawodnik z punktu oddalonego o 11m od bramki). 

 

 RZUT WOLNY BEZPOŚREDNI 

     Można z niego bezpośrednio zdobyć bramkę. 

 

     Przyznaje się go za: 

     - podstawienie nogi przeciwnikowi,  

     - popychanie przeciwnika,  

     - kopnięcie lub usiłowanie kopnięcia    

       przeciwnika,  

     - uderzenie lub usiłowanie uderzenia  

       przeciwnika,  

     - umyślne dotknięcie piłki ręką,  

     - atakowanie ciałem przeciwnika z tyłu,  

       zatrzymywanie przeciwnika z tyłu,  

     - naskok na przeciwnika.  



GRA NIEDOZWOLONA 
 RZUT WOLNY POŚREDNI 
     Można z niego zdobyć bramkę wtedy, kiedy piłka,  zanim wpadnie do bramki, zostanie   
     dotknięta lub zagrana przez innego zawodnika, poza wykonawcą rzutu. 

 

     Przyznaje się go za: 

     - niebezpieczną grę,  

     - jeśli gracz jest na pozycji spalonej,  

     - atakowanie bramkarza bez piłki,  

     - atakowanie przeciwnika, który nie bierze    

       bezpośredniego udziału w akcji,  

     - przetrzymywanie piłki przez bramkarza 

     - używanie wulgarnego słownictwa, okazywanie niezadowolenia z decyzji sędziego. 

 

 KARY INDYWIDUALNE: 

     - upomnienie (żółta karta), 

     - wykluczenie z gry (czerwona kartka). 

 



GRA NIEDOZWOLONA 
 RZUT ROŻNY 

 
      przyznaje się, gdy piłka całym obwodem, ostatnio dotknięta przez zawodnika drużyny     
      broniącej, przeszła linię końcową boiska. 
 
      Zawodnik uderza piłkę umieszczoną w polu rożnym, bliższym miejscu, w którym   wyszła  
      z gry przez linię końcową. Może zdobyć bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego. 
 
 
 
 RZUT OD BRAMKI (tzw. ,,piątka”) 

 
      przyznaje się, gdy piłka całym obwodem, ostatnio dotknięta przez zawodnika drużyny    
      atakującej, przekroczyła linię końcową (tzw. aut bramkowy). 
 
      Piłka może być zagrana z jakiegokolwiek miejsca pola bramkowego przez zawodnika    
      drużyny broniącej. 

 

 



SYGNALIZACJA SĘDZIEGO 



SYGNALIZACJA SĘDZIEGO ASYSTENTA 



SYGNALIZACJA SĘDZIEGO ASYSTENTA 




