
 

 
 

 

 
 

 

Piłka Nożna – regulamin techniczny 

Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej 2021/2022 

I. PROGRAM i SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Dolnośląska Liga Międzyuczelniana w Piłce Nożnej Mężczyzn zostanie przeprowadzona systemem turniejowym 

zależnym od ilości zgłoszonych zespołów. System rozgrywek zostanie podany po zakończeniu zgłoszeń 

wstępnych. 

 

II. UCZESTNICTWO  

1. Zgodnie z Regulaminem Ogólnym DLM. 

2. W danym meczu może uczestniczyć 18 zawodników z pośród zgłoszonych do rozgrywek. 

 

III. PRZEPISY GRY 

1. Czas gry wynosi 2 x 25 min. + 3 min. przerwy. 
2. W fazie pucharowej przy wyniku remisowym obowiązują rzuty karne (seria 5 rzutów karnych i ew. po 1 rzucie 

karnym do wyłonienia zwycięzcy). 
3. W czasie meczu każda drużyna może dokonać 6 zmian. 
4. Zawody będą rozgrywane w oparciu o przepisy PZPN z uwzględnieniem zapisów regulaminu technicznego. 

 

IV. PUNKTACJA 

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

 - za zwycięstwo 3 pkt., - za remis 1 pkt, – za porażkę 0 pkt. – za walkower -3 pkt. 

2. W przypadku uzyskania przez dwa zespoły 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. W przypadku, gdy drużyna odda dwa mecze walkowerem podczas całych rozgrywek to zespół zostanie 
wykluczony z tegorocznych  rozgrywek, a wszystkie jego wyniki zostaną anulowane. 

2. Zawodnik po otrzymaniu 2 żółtych kartek lub 1 czerwonej zostaje automatycznie odsunięty  
od jednego najbliższego meczu. 

3. Wprowadza się obowiązek gry w ochraniaczach piszczeli. 
4. Podczas losowania grup eliminacyjnych w pierwszej kolejności do dwóch grup zostaną rozlosowane 2 najlepsze 

zespoły ubiegłego sezonu, a pozostałe drużyny zostaną dolosowane do grup.  
5. Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny DLM na sezon 2021/2022. 


