
HARMONOGRAM IMPREZY 
 

1. 7:00 – rozpakowanie i podłączenie sprzętu muzycznego i banerów reklamowych 
(organizatorzy) 

2. 9:00 – losowanie grup 
3. 9:15 – uroczyste otwarcie imprezy + zdjęcia drużyn 
4. 9:30 – 17:00 –  faza grupowa (38 meczów rozgrywanych równolegle na dwóch boiskach po 

18 min każdy + przerwa 2 minutowa między meczami 
5. 17:00 – 17:10 losowanie ćwierćfinałów; 
6. 17:10 -18.20 – ćwierćfinały (4 mecze rozgrywane na dwóch boiskach po 30 min i 10 min 

dodatkowych do półfinałów); 
7. 18.20 -19:30 – półfinały (2 mecze rozgrywane na dwóch boiskach po 30 min 10 min do 

meczu finałowego); 
8. 19:40 – 20:10 –  mecz o trzecie miejsce i finał rozgrywane równolegle ; 
9. 19:10- 19:45 - finał 
10. 20:20  uroczyste zakończenie turnieju, wręczenie nagród i pamiątkowe zdjęcia.  

 
 

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO REGULAMINU 
I MISTRZOSTW POLSKI ADWOKATÓW I APLIKANTÓW ADWOKACKICH W PIŁKĘ NOŻNĄ  

 
§ 1. 

ZASADY DOPUSZCZANIA ZAWODNIKÓW I DRUŻYN DO TURNIEJU 
 

  
1. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny reprezentujące poszczególne Izby Adwokackie. Każda 

Izba Adwokacka może zgłosić do udziału w Turnieju jedną drużynę reprezentacyjną (dalej 
Drużyna reprezentacyjna) oraz dwie inne drużyny. W przypadku przekroczenia 
maksymalnej liczby drużyn mogącej brać udział w Turnieju, pierwszeństwo udziału mają 
Drużyny reprezentacyjne.  

2. Drużyny reprezentacyjne powinny składać się z zawodników będących w chwili 
dokonywania zgłoszenia adwokatami lub aplikantami adwokackimi danej izby adwokackiej.  

3. Drużyny reprezentacyjne mogą zostać uzupełnione przez maksymalnie przez dwóch 
zawodników, wykonujących na terenie danej Izby Adwokackiej zawód:  

A. radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego;  
B. prokuratora lub aplikanta prokuratorskiego; 
C. sędziego, referendarza sądowego, albo aplikanta sędziowskiego 
D. notariusza, asesora lub aplikanta notarialnego; 
E. komornika lub aplikanta komorniczego;  
F. pracownika sądu, lub pracownika uczelni wyższej prawniczej; 

4. Do Drużyny reprezentacyjnej, poza osobami wskazanymi w pkt 3. A-F, mogą zostać również 
zgłoszeni zstępni lub wstępni adwokata lub aplikanta adwokackiego, przy czym łączna 
liczba osób nie będących adwokatami lub aplikantami adwokackimi nie może przekroczyć 
dwóch osób, a żadna z tych osób nie może być zawodnikiem występującym w drużynach 
profesjonalnych.  

5. W Turnieju nie mogą brać udziału osoby, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed 
Turniejem były zawodnikami drużyn zaliczanych do którejkolwiek z następujących klas 
rozgrywkowych: Klasy C-A, Klasy okręgowej, IV-I ligi oraz Ekstraklasy. 

6. Takie same warunki powinny spełniać pozostałe drużyny zgłaszane przez poszczególne Izby 
Adwokackie.   

7. Każda drużyna składa się z zawodników zgłoszonych na przygotowanym formularzu 
zgłoszeniowym – Liście zawodników.  Drużyna składa się z minimalnie z 8, a maksymalnie 
12 graczy. 

8. Zgłoszenie drużyny powinno nastąpić maksymalnie w terminie do 1 września 2021 roku.  
9. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach ma obowiązek występowania w jednolitych 

koszulkach z różnymi numerami na plecach przy czym: 



A. w drużynie może wystąpić jeden gracz z pola (bramkarze nie mają obowiązku 
noszenia numerów) w koszulce bez numeru, pod warunkiem, że jest ona w tym 
samym kolorze co kolor reszty zespołu; 

B. w przypadku gdy drużyna będzie posiadała większą liczbę zawodników w 
koszulkach bez numerów lub koszulki te nie będą jednolite, drużyna ma obowiązek 
założenia znaczników. 

 
 

§ 2  
Przepisy gry 

 
1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego regulaminu, mecze rozgrywane są według przepisów 

UEFA obowiązujących w meczach szóstek piłkarskich.   
2. Mecz piłkarski rozgrywa jednocześnie sześciu zawodników grających w polu oraz bramkarz.  
3. Ilość zmian w trakcie trwania meczu jest nieograniczona i nie wymaga przerwy w grze. 

Zmian dokonuje się wyłącznie w wyznaczonej strefie. Dokonanie zmiany poza wyznaczoną 
strefą skutkuje nałożeniem kary wykluczenia czasowego dla zawodnika wchodzącego na 
boisko.   
 

 
§3 

Zasady rozgrywania Turnieju 
 

1. Maksymalna liczba drużyn biorących udział w Turnieju wynosi dwadzieścia cztery zespoły.  
2. Turniej podzielony jest na dwie fazy –  fazę grupową oraz fazę pucharową.  

A. Faza grupowa:   
a. losowo tworzy się sześć grup A, B, C, D, E, i F. Losowanie przeprowadza 

organizator przy obecności Kapitanów poszczególnych drużyn. Kapitanowie 
drużyn najpierw losują do której grupy trafią ich zespoły (A, B, C, D, E lub F), 
a następnie losują pozycję startową w grupie (1,2,3,4)   

b. mecze w grupie rozgrywane są: 
• w systemie „każdy z każdym”, bez rewanżu; 
• w wymiarze czasowym 8 min połowa, bez czasu doliczonego; 
• w oparciu o obowiązujące przepisy UEFA meczów 6-stek piłkarskich; 
• przy obecności jednego sędziego; 
• na trawiastym boisku piłkarskim (trawa sztuczna);  

c. Z każdej grupy bezpośrednio do ćwierćfinału awansuje drużyna, która zajęła 
pierwsze miejsce w grupie oraz dodatkowo dwie drużyny, które zajęły 
drugie miejsce i uzyskały największą liczbę punktów, a w przypadku remisu 
strzeliły największą liczbę bramek. Pozostałe drużyny, które zajęły drugie 
miejsca w swoich grupach grają w barażach o awans do ćwierćfinału. O tym, 
która drużyna zagra z którą decyduje losowanie.  

d. O kolejności w grupie decyduje w pierwszej kolejności liczba zdobytych 
punktów, przy czym: 3 pkt otrzymuje się za zwycięstwo, 1 pkt za remis, oraz 
0 pkt za porażkę. W przypadku jeżeli dwie lub więcej drużyn ma taką sama 
liczbę punktów o wyjściu z grupy decyduje kolejno: mecz bezpośredni, 
bilans bramek, większa liczba bramek strzelonych. W przypadku gdyby 
powyższe zasady nie do doprowadziły do wyłonienia dwóch pierwszych 
drużyn, pomiędzy drużynami,  rozgrywa się karne w systemie „5 karnych + 
ewentualnie nagła śmierć”; 

B. Faza Pucharowa: 
a.  W fazie pucharowej mecze rozgrywane są: 

• w systemie „nagłej śmierci” – zwycięzca gra dalej, przegrany odpada; 
• w wymiarze czasowym 12 min połowa z 5 min przerwą; 
• mecz wygrywa drużyna, która w podstawowym wymiarze czasu gry 

zdobyła więcej bramek, a w przypadku remisu o zwycięstwie 



decydują karne wykonywane w systemie „5 karnych + ewentualna 
nagła śmierć”; 

• w oparciu o obowiązujące przepisy UEFA meczów 6-stek piłkarskich; 
• przy obecności jednego sędziego; 
• na trawiastym boisku piłkarskim (trawa sztuczna);  
• o tym która drużyna zagra 
• o tym które drużyny zagrają w którym ćwierćfinale decyduje 

losowanie, przy czym drużyny które wygrały grupę są losowane z 
pierwszego koszyka, a drużyny, które zajęły miejsce drugie są 
losowane z koszyka drugiego  

• półfinały: 
a) 1 półfinał - zwycięzca 1 ćwierćfinału gra z zwycięzcą 3 

ćwierćfinału; 
b)  2 półfinał - zwycięzca 2 ćwierćfinału gra z zwycięzcą 3 

ćwierćfinału; 
• mecz o trzecie miejsce rozgrywa przegrany pierwszego półfinału i 

przegrany 2 półfinału 
• finał rozgrywa zwycięzca 1 półfinału z zwycięzcą 2 półfinału. 

3. mecze rozgrywane w fazie grupowej trwają dwie połowy po 8 minut każda z przerwą na 
zmianę połów boiska, która trwa dwie minuty. 

4. Zwycięzcą Turnieju jest drużyna, która wygrała finał. 
5. Nagrody drużynowe – otrzymują 3 pierwsze drużyny; 
6. Nagrody Indywidualne dla zawodników biorących udział w Turnieju, którzy rozegrali co 

najmniej 50% rzeczywistego czasu gry swojej drużyny: 
A. Złota Piłka dla najlepszego zawodnika Turnieju przyznawana jest na podstawie 

subiektywnego przekonania organizatorów; 
B. Złoty But dla najlepszego strzelca przyznawany jest dla zawodnika, którego łączna 

liczba bramek zdobytych dla swojej drużyny była największa, a w przypadku gdyby 
dwóch lub więcej zawodników miało taką samą liczbę bramek – dla tego z tych 
zawodników, którego drużyna zaszła najdalej w Turnieju;  

C. Złote Rękawice dla najlepszego bramkarza Turnieju przyznawane są dla zawodnika, 
który miał najlepszy stosunek bramek straconych do rozegranych przez jego zespół 
meczów.  
 

 


