KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
„II LIGI” – AKADEMICKIE MISTRZOSTWA
WIELKOPOLSKI
W PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZN 2017/2018
1. Organizatorem rozgrywek jest Rada Środowiskowa Klubów Uczelnianych AZS
Poznań. Uczestnicy rozgrywek zajmą miejsca X – XIII w Akademickich
Mistrzostwach Wielkopolski w piłce nożnej 2017/2018, odpowiednio do zajętych
miejsce w „II lidze” (I – IV).
2. Mecze sędziują sędziowie delegowani przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w
Poznaniu. Sędzia Główny – Pan Szymon Lizak.
3. Do rozgrywek zgłosiły się reprezentacje następujących uczelni wyższych z
Poznania:
Collegium da Vinci
CdV
Wyższa Szkoła Bankowa
WSB
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
WSEiT
Wyższa Szkoła Logistyki
WSL
Powyższa lista ma status listy otwartej, możliwy jest start w „II lidze”
reprezentacji uczelnianych (udział wg Regulaminu Ogólnego AMW), które
zostaną zgłoszone do rozgrywek telefonicznie i e-mailem (Piotr Kuś – 602/295816, p_kus@wp.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r.
godz. 23.59).
4. Wszystkie zespoły uczestniczące w rozgrywkach „II ligi” powinny dysponować w
czasie rozgrywek (MINITURNIEJE): przynajmniej jedną piłką nożną do gry (nr 5),
kompletem strojów piłkarskich oraz kompletem „znaczników”.
5. Zawodnicy powinni posiadać przy sobie ważne legitymacje ISIC/ITIC AZS lub
AZS. Występ na boisku możliwy jest wyłącznie po przedstawieniu Organizatorowi
ważnej legitymacji i tylko w koszulce z numerem, wpisanym do protokołu
meczowego.
6. Terminy Miniturniejów:
Czwartek, 19 kwietnia 2018 r.
godz. 17.00 (kick-off) – 20.00
Obiekt: boisko piłkarskie UAM, ul. Piątkowska 80, Poznań
(na terenie os. studenckiego „Jagienka & Zbyszko”, szatnie w DS „Zbyszko”)
Składy zespołów na boisku – sześcioosobowe.
Czwartek, 17 maja 2018 r.
godz. 19.30 (kick-off) – 22.30
Obiekt: boisko piłkarskie SMS nr 2, al. Armii Poznań (przy Cytadeli), Poznań
Składy zespołów na boisku – siedmioosobowe.

7. System i format gier, regulamin rozgrywek, weryfikacja meczów:












Rozgrywki każdego miniturnieju odbywają się systemem „każdy z każdym” w
jednej grupie rozgrywkowej.
Harmonogram każdego miniturnieju ustalony zostanie w drodze losowania na
spotkaniu technicznym trenerów (15 minut przez rozpoczęciem gier) i
zapisany zostanie przez Organizatora.
Czas gry wynosi 2x10 minut bez zatrzymywania czasu. Przerwa pomiędzy
połowami – tylko na zmianę stron boiska.
Dopuszczalna liczba zawodników w protokole – 14.
Zmiany w trakcie gry – identycznie jak w futsalu.
Auty boczne wybijane są przez kopnięcie piłki nogą.
Wprowadzenie piłki do gry po aucie bramkowym – ręką przez bramkarzy.
Kary: żółte i czerwone kartki. Otrzymanie w meczu czerwonej kartki
automatycznie uniemożliwia grę w jednym następnym meczu. Inne kary
wynikające z kartek – na podstawie odrębnych komunikatów Organizatora.
Weryfikacja rozgrywek następuje wyłącznie na podstawie protokołów
meczowych. Zaleca się ich staranne i właściwe wypełnianie.
W sprawach wątpliwych i spornych, nie ujętych powyżej, wiążące decyzje
podejmuje Sędzia Główny i Organizator.

8. O miejscu w grupie rozgrywkowej decydują kolejno:
 Liczba uzyskanych punktów.
 Wynik bezpośredniego pojedynku (w przypadku kilku drużyn – „mała tabela”).
 Lepsza różnica bramek.
 Większa liczba zdobytych bramek.
9. Po zakończeniu pierwszego miniturnieju Organizator opublikuje komunikat
cząstkowy I miniturnieju, a po zakończeniu drugiego miniturnieju – komunikat
cząstkowy II miniturnieju oraz komunikat końcowy rozgrywek „II ligi” w ramach
Akademickich Mistrzostw Wielkopolski w piłce nożnej 2017/2018. O miejscu w „II
lidze” i w AMW decyduje łączny wynik z obu turniejów.
Ze sportowym pozdrowieniem,
Piotr Kuś

