
PRZEPISY GRY 

Nakielskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej 

 
1. Ilość zawodników  

- w zawodach biorą udział dwie drużyny, z których każda składa się z nie więcej niż pięciu zawodników, jeden z nich jest 

bramkarzem; 

- maksymalna ilość zawodników rezerwowych wynosi 9; 

- w chwili rozpoczęcia gry każda drużyna musi liczyć co najmniej czterech zawodników; 

- jeżeli w przypadku wykluczeń zawodników (włączając bramkarza) drużyna liczy mniej niż 3 zawodników grę należy 

zakończyć; 

- każda drużyna musi mieć kapitana oznaczonego opaską; prawo zwracania się do sędziego w sposób taktowny w 

sprawach dotyczących zawodów przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny i tylko w czasie przerwy w grze. 

2. Ubiór zawodników 

- drużyna zobowiązana jest do występowania w jednolitych strojach z wyjątkiem bramkarzy, których kolor ubioru 

powinien różnić się od innych zawodników i sędziów; 

- jeżeli drużyny mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, konieczne jest zastosowanie 

kamizelek(ew. innych elementów), które  zakłada drużyna wyłoniona w drodze losowania; 

- zawodnikowi nie wolno używać ubioru lub nosić czegokolwiek (szczególnie biżuterii), co stanowiłoby zagrożenie dla 

niego samego lub innego zawodnika. 

3. Wymiana zawodników 

- ilość zmian podczas meczu jest nieograniczona; 

- zawodnik, który został zmieniony może powrócić na boisko jako zmiennik innego zawodnika; 

- zmiana zawodników następuje z zachowaniem następujących warunków: 

o zawodnik opuszczający boisko musi przekroczyć linię boczną w obrębie strefy zmian jego drużyny; 

o zawodnik wchodzący na boisko musi uczynić to również w obrębie strefy zmian, ale nie wcześniej niż zawodnik 

schodzący przekroczy całkowicie linię boczną; 

- strefy zmian są usytuowane na tej samej stronie gry, co ławki zawodników rezerwowych i bezpośrednio przed nimi; są 

odpowiednio oznaczone na linii końcowej pola gry; 

- zmiana jest przedmiotem władzy i jurysdykcji sędziów zarówno zgłoszona sędziemu jak i nie; 

- bramkarz może zamienić się miejscami z zawodnikiem z pola; 

- jeżeli podczas przeprowadzania zmiany, zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry zanim zawodnik schodzący je opuści: 

o gra winna być przerwana; 

o winny zawodnik zostanie napomniany (żółta kartka) i nakazuje mu się opuszczenie boiska, aby procedura 

wymiany została zachowana; 

o gra zostanie wznowiona rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca, w którym 

znajdowała się piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce w polu karnym rzut wolny pośredni należy 

wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry. 

4. Sędzia 

- decyzje sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne; 

- każde czynne lub słowne demonstrowanie niezadowolenia z decyzji sędziego będzie karane. 

5. Czas trwania gry 

- czas trwania gry w rundzie zasadniczej składa się z dwóch równych części po 20 minut; 

- w systemie pucharowym czas trwania gry składa się z dwóch części po 15 minut 

- przerwa między pierwszą a drugą połową meczu nie może przekroczyć 5 minut; 

- drużyny nie mają prawa do przerw na żądanie. 

6. Rozpoczęcie i wznowienie gry 

- drużyny zobowiązane są do stawienia się na polu gry w takim czasie, aby sędzia mógł punktualnie o wyznaczonej 

godzinie dać sygnał gwizdkiem na rozpoczęcie zawodów; 

- jeżeli jedna lub dwie drużyny nie stawią się na polu gry w składach, które umożliwiają rozegranie zawodów lub ich 

części, to po upływie 5 minut od gwizdka sędziego na rozpoczęcie zawodów lub ich części sędzia zakończy zawody; 

- jeżeli podczas rozpoczęcia lub wznowienia gry przeciwnik znajduje się bliżej od piłki niż wymagają przepisy, 

rozpoczęcie lub wznowienie gry należy powtórzyć; zawodnicy drużyny przeciwnej są zobowiązani do natychmiastowego 

odsunięcia się na wymaganą odległość od piłki po wyjściu z jej posiadania i zachowania tej odległości podczas 

wykonywania rozpoczęcia lub wznowienia gry. 

7. Piłka w grze i poza grą 

- piłka jest poza grą, gdy: 

o całym obwodem przekroczy linię bramkową lub linię boczną zarówno na ziemi (podłożu) jak i w powietrzu; 

o gra została przerwana przez sędziego; 

o uderzy w sufit. 

- piłka jest w grze w pozostałym czasie; 

- gdy piłka przypadkowo uderzy w sufit, grę wznawia się rzutem z autu przyznanym drużynie przeciwnej zawodnikowi, 

który jako ostatni dotknął piłki. 

8. Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie 

- jeżeli zawodnik wykonuje wślizg, aby zagrać piłkę, kiedy jest ona zagrywana przez przeciwnika, z wyjątkiem bramkarza 

we własnym polu karnym, drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny bezpośredni; ocena gry wślizgiem leży 

wyłącznie w gestii sędziego; 



- jeżeli zawodnik dotyka przeciwnika zanim dotknął piłkę, kiedy próbuje wejść w jej posiadanie, drużynie przeciwnej 

przyznaje się rzut wolny bezpośredni; 

- jeżeli bramkarz dotyka lub zagrywa piłkę rękoma po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera (również 

przy wznowieniu gry z rzutu z autu), drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni; 

- jeżeli przewinienie karane rzutem wolnym pośrednim miało miejsce w polu karnym drużyny broniącej, rzut ten 

wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca, gdzie nastąpiło przewinienie; 

- zawodnik musi być napomniany i zobaczyć żółta kartkę, jeżeli popełni jedno z następujących przewinień: 

o jest winny niesportowego zachowania; 

o słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie z decyzji sędziego; 

o uporczywie narusza przepisy gry; 

o opóźnia wznowienie gry; 

o nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub rzutem wolnym; 

o wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego; 

o rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego; 

o wykonuje wślizg, aby zagrać piłkę, kiedy jest ona zagrywana przez przeciwnika, z wyjątkiem bramkarza 

we własnym polu karnym; 

- zawodnik musi być wykluczony z gry i zobaczyć czerwoną kartkę, jeżeli popełni jedno z następujących 

przewinień: 

o gra brutalnie; 

o pluje na przeciwnika lub inną osobę; 

o zachowuje się wybitnie niesportowo; 

o używa ordynarnego, znieważającego języka; 

o pozbawia drużynę przeciwną bramki lub  oczywistej szansy jej zdobycia rozmyślnie zagrywając piłkę 

ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym); 

o pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego 

zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym; 

o otrzymuje drugie napomnienie w tym samym meczu. 

- zawodnik wykluczony nie może powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych i musi opuścić najbliższe 

otoczenie pola gry; zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 minut od wykluczenia współpartnera, o ile 

wcześniej nie utraci bramki; 

- jakakolwiek próba symulacji na boisku, która ma na celu oszukanie sędziów musi być traktowana jako niesportowe 

zachowanie. 

9. Rzuty wolne 

- podczas wykonywania rzutów wolnych wszyscy przeciwnicy muszą znajdować się co najmniej 5 metrów od piłki dopóki 

nie jest ona w grze; kiedy drużyna broniąca wykonuje rzut wolny z własnego pola karnego, wszyscy przeciwnicy muszą 

znajdować się poza polem karnym; 

- jeżeli wykonanie rzutu wolnego trwa dłużej niż 4 sekundy, to należy przyznać rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej. 

10. Rzut wolny pośredni 

- rzut wolny pośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz popełnia jedno z następujących przewinień: 

o po uwolnieniu piłki ze swojego posiadania otrzymuje ją z powrotem od współpartnera, jeżeli wcześniej nie 

przekroczyła ona linii środkowej lub nie została zagrana lub dotknięta przez przeciwnika; 

o dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera; 

o dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z rzutu wykonywanego przez współpartnera; 

o dotyka lub prowadzi piłkę rękami albo nogą, na swojej połowie boiska, dłużej niż 4 sekundy. 

11. Rzut karny 

- rzut karny wykonuje się z odległości 6 metrów od bramki; 

- podczas wykonywania rzutu karnego wszyscy zawodnicy z wyjątkiem bramkarza drużyny broniącej i wykonawcy rzutu 

znajdują się: 

o w obrębie pola gry; 

o poza polem karnym; 

o za punktem karnym; 

o przynajmniej 5 metrów od punktu karnego. 

12. Rzut z autu 

- rzut z autu wykonuje się poprzez kopnięcie piłki stojącej nieruchomo na linii bocznej lub zza placu gry, na boisko w 

dowolnym kierunku z miejsca, gdzie piłka całym swym obwodem, na podłożu lub w powietrzu przekroczyła linię boczną 

lub uderzyła w sufit; 

- z rzutu z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki; 

- wykonawca nie może ponownie zagrać piłki zanim nie zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika; 

- zawodnicy drużyny przeciwnej znajdują się przynajmniej 5 metrów od miejsca wykonania rzutu; 

- jeżeli wykonanie rzutu trwa dłużej niż 4 sekundy od momentu wejścia w posiadanie piłki, to rzut z autu powtarza 

drużyna przeciwna. 

13. Rzut od bramki 

- rzut od bramki wykonuje się poprzez wyrzucenie piłki przez bramkarza z dowolnego miejsca własnego pola karnego; 

- podczas wykonywania rzutu od bramki zawodnicy drużyny przeciwnej pozostają poza polem karnym, aż do momentu 

wprowadzenie piłki do gry; 

- bramkarz nie może zagrać piłki ponownie, zanim nie zostanie ona dotknięta przez przeciwnika albo nie przekroczy linii 

środkowej; 



- piłka jest w grze, gdy wyrzucona bezpośrednio opuści pole karne; 

- bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z rzutu od bramki; 

- jeżeli wykonanie rzutu od bramki trwa dłużej niż 4 sekundy, to należy przyznać rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej 

z linii pola karnego najbliżej miejsca wykonywania rzutu od bramki; 

- jeżeli piłka nie jest bezpośrednio wyrzucona poza pole karne: 

o rzut od bramki należy powtórzyć; 

- jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz dotknie piłki ponownie zanim nie zostanie ona dotknięta przez 

przeciwnika albo nie przekroczy linii środkowej: 

o drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia, jeżeli nastąpiło ono w obrębie 

pola karnego to rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia. 

14. Rzut z rogu 

- rzut z rogu wykonuje się poprzez kopnięcie piłki stojącej nieruchomo wewnątrz pola rożnego (łuk 25 cm); 

- bramka może być zdobyta bezpośrednio z rzutu z rogu jedynie na drużynie przeciwnej; 

- podczas wykonywania rzutu z rogu zawodnicy drużyny przeciwnej znajdują się przynajmniej 5 metrów od piłki; 

- jeżeli wykonanie rzutu z rogu trwa dłużej niż 4 sekundy od momentu wejścia w posiadanie piłki, to przyznaje się rut 

wolny pośredni drużynie przeciwnej z pola rożnego. 

15. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH POWYŻSZYMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY PZPN. 


