
Opis sytuacji niecodziennych w sprawozdaniu. 
 
Komentarz do opisu sytuacji np. należy podać imię i nazwisko zawodnika 
Należy wykreślić niepotrzebne lub wpisać prawdziwe dane np. goście/gospodarze lub 25.06.2009 r. 
 

1. Stwierdzenie tożsamości zawodnika. 
W załączniku. 
 
2. Nie stwierdzenie tożsamości zawodnika. 
W załączniku. 
 
3. Nie stwierdzenie tożsamości zawodnika i odmowa dalszej gry. 
W załączniku. 
 
4. Nie stawienie się drużyny/drużyn na mecz. 
W wyznaczonym terminie 15.08.2009 r. godzina 15:00 w Leżajsku do rozegrania spotkania pomiędzy 

drużynami gospodarzy/gości (należy podać nazwy drużyn) drużyna gospodarzy/gości/obu drużyn(należy 
podać także nazwy drużyn) nie stawiła się do rozegrania meczu. Po bezskutecznym oczekiwaniu na drużynę 
gospodarzy/gości/obu drużyn(należy podać nazwy drużyn) postanowiłem odgwizdać zakończenie zawodów. 

 
5. Późne przybycie drużyny na mecz. 
Po bezowocnym oczekiwaniu na drużynę gości/gospodarzy (należy podać także nazwę drużyny) 

postanowiłem odgwizdać zakończenie zawodów ze względu na nie stawienie się tejże drużyny na mecz. W 
trakcie schodzenia z pola gry drużyna gości/gospodarzy stawiła się na polu gry. 
W przypadku późnego dojechania na mecz nie gotowej drużyny należy napisać: 
Mecz rozpoczął się z 20-minutowym opóźnieniem ze względu na przygotowanie się drużyny 
gości/gospodarzy do meczu. (Wypełnienia sprawozdania, przebrania się w stroje itp.) 
W przypadku np. protestu drużyny oczekującej lub też pojawienia się drużyny przygotowanej (przebranej, z 
wypełnionym sprawozdaniem) należy napisać: 
Zaraz po pojawieniu się drużyny gości/gospodarzy gotowej do gry rozpocząłem spotkanie. 
Należy jednak napisać czy dane zawody możemy rozgrywać z opóźnieniem:  
Organizator zawodów powiadomił mnie o tym, że żadne zawody nie będą rozgrywane już na danym polu 
gry w dniu dzisiejszym. Warunki atmosferyczne pozwalały na rozpoczęcie rozgrywania spotkania w 
późniejszym czasie. 
 

6. Wnoszenie protestu przez kapitana drużyny. 
Przed rozpoczęciem spotkania kapitan drużyny gospodarzy/gości(należy podać nazwy drużyn) wniósł 

protest odnośnie: 
- spóźnionego podania do wiadomości terminu i miejsca rozgrywania zawodów; 
- opóźnionego przybycia na miejsce rozgrywania zawodów drużyny przeciwnika; 
- prawidłowości wypełnienia i czasu dostarczania sprawozdania z zawodów. 
Po zbadaniu przyczyny protestu zdecydowałem (podajemy wydane rozstrzygnięcie), aby organizator usunął 
przyczynę protestu. Wpisany protest poniżej podpisują kapitan i kierownik zgłaszający protest. (Podpis 
składają kierownik i kapitan drużyny składającej protest). 
 

7. Odmowa gry ze względu na późne powiadomienie o meczu. 
W wyznaczonym terminie 15.08.2009 r. godzina 15:00 w Leżajsku do rozegrania spotkania pomiędzy 

drużynami gospodarzy/gości (należy podać nazwy drużyn) drużyna gospodarzy/gości (należy podać nazwy 
drużyn) odmówiła stawienia się na polu gry w celu rozegrania spotkania ze względu na późne 
powiadomienie o zmianie terminu/godziny/miejsca rozegrania spotkania. Kierownik drużyny/kapitan 
drużyny/prezes klubu (należy podać imię i nazwisko tejże osoby) drużyny gospodarzy/gości(należy podać 
nazwy drużyn) poinformował mnie o braku jakiejkolwiek informacji od drużyny gospodarzy/gości oraz/lub 
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej odnośnie zmiany terminu/godziny/miejsca rozegrania spotkania. 
Kierownik drużyny/kapitan drużyny/prezes klubu (należy podać imię i nazwisko tejże osoby) nie zgodził się 
na rozegranie spotkania w innym terminie/godzinie/miejsca rozegrania spotkania niż podanej w terminarzu 
rozgrywek.  



 
8. Zdeklasowanie składu jednej drużyny w wyniku wykluczenia wykluczeniu zawodnika. 
W 80 minucie gry w wyniku wykluczenia zawodnika drużyny gości/gospodarzy, z nr. 11 Kowalski Jan, 

grającej do tej pory w 7-osobowym składzie, drużyna ta została zdekompletowana. Do czasu wykluczenia 
wynik zawodów wynosił pięć do zera (5:0) dla drużyny gości/gospodarzy. W drużynie przeciwnej do 
momentu wykluczenia zawodnika z nr. 11 Kowalski Jan na boisku przebywało11 zawodników. Wszelkie 
kary indywidualne nałożone do tegoż momentu znajdują się w załączniku. 

 
9. Kontuzja zawodnika 7-osobowej drużyny. 
W 80 minucie gry w wyniku odniesienia kontuzji przez zawodnika drużyny gości/gospodarzy, z nr. 11 

Kowalski Jan, grającej do tej pory w 7 osób, drużyna ta została zdekompletowana. Osoba odpowiedzialna 
za opiekę medyczną/ zawodnik kontuzjowany poinformował mnie, że nie jest w stanie dalej uczestniczyć w 
grze. Do czasu odniesienia kontuzji zawodnika wynik zawodów wynosił pięć do zera (5:0) dla drużyny 
gości/gospodarzy. W drużynie przeciwnej do momentu odniesienia kontuzji przez zawodnika z nr. 11 
Kowalski Jan na boisku przebywało11 zawodników. Wszelkie kary indywidualne nałożone do tegoż 
momentu znajdują się w załączniku. 

 
10. Samowolne zejście drużyny gospodarzy/gości z boiska. 
W 80 minucie gry drużyny gospodarzy/gości(należy podać nazwy drużyn) samowolnie zeszła z boiska. 

Mimo mojej namowy do dalszego kontynuowania gry drużyny gości/gospodarzy(należy podać nazwy 
drużyn) kapitan drużyny (należy podąć jego imię i nazwisko) odmówił dalszej gry nie podając powodów 
swojej decyzji. Do zaistniałego incydentu wynik zawodów wynosił pięć do zera (5:0) dla drużyny 
gości/gospodarzy. Wszelkie kary indywidualne nałożone do tegoż momentu znajdują się w załączniku. 
 

11. Zgłoszenie kontuzji zawodnika. 
Przed rozpoczęciem spotkania/w przerwie w grze/po zakończeniu spotkania kierownik drużyny 

gości/gospodarzy, lub kapitan drużyny gości/gospodarzy lub osoba odpowiedzialna za opiekę medyczną 
(należy podać jej imię i nazwisko) zgłosił/-a kontuzję – (należy podać kontuzjowaną część ciała np. lewej 
nogi w okolicy kolana, prawej ręki w okolicy łokcia, głowy) zawodnika z nr. 11 Kowalski Jan. 

 
12. Odniesienie ciężkiej kontuzji przez zawodnika. 
W 80 minucie gry zawodnik drużyny gości/gospodarzy z nr. 11 Kowalski Jan odniósł bardzo ciężką 

kontuzją (np. wstrząs głowy, uraz kręgosłupa, otwarte złamanie – podajemy rodzaj kontuzji). Po tym zajściu 
wezwana została karetka do poszkodowanego zawodnika. Do chwili udzielenia pomocy przez lekarza 
opiekę nad zawodnikiem na polu gry sprawowała osoba odpowiedzialna za opiekę medyczną wpisana do 
sprawozdania z zawodów (należy podać imię i nazwisko tejże osoby). Po udzieleniu pomocy przez lekarza 
przerwana gra została wznowiona.  
 

13. Nie dopuszczenie pola gry: 
 Bez weryfikacji. 
W dniu dzisiejszym nie dopuściłem do rozegrania meczu pomiędzy drużynami gości i gospodarzy 

(należy podać nazwy drużyn) ze względu brak protokołu weryfikacji pola gry do rozgrywania spotkania 
przez drużynę gospodarzy (należy podać nazwę drużyny). Organizator nie był w stanie przedstawić 
protokołu weryfikacji w realnym czasie. 

 Drużyna posiada weryfikacja, ale boisko jest niezdatne do gry. 
W dniu dzisiejszym nie dopuściłem do rozegrania meczu pomiędzy drużynami gości i gospodarzy 

(należy podać nazwy drużyn) ze względu – (należy podać usterkę np. brak podstawowego wyposażenia, 
zniszczone pole gry, zalane pole gry) – pola gry do rozgrywania spotkania. Pole gry, na którym miało zostać 
rozegrane spotkanie nie było zdatne do gry. Organizator zawodów nie był w stanie w realnym czasie usunąć 
usterki. 

 
14. Nie rozgrywanie meczu ze względu na złe warunki atmosferyczne. 
W dniu dzisiejszym nie dopuściłem do rozegrania meczu pomiędzy drużynami gości i gospodarzy 

(należy podać nazwy drużyn) ze względu na złe warunki atmosferyczne – (należy podać dokładnie, jakie 
warunki panowały – np. rzęsisty deszcz, intensywne opady deszczu, bardzo silny wiatr, opady gradu). 



Warunki te wpłynęły w znacznym stopniu na stan pola gry oraz miały by duży wpływ na grę obu drużyn. 
Nie wątpliwie utrudniłyby obu drużynom rozegranie spotkania w dniu dzisiejszym.  
W takiej sytuacji drużyna gospodarzy może zaproponować termin rozegrania meczu należy wtedy napisać: 
Drużyna gospodarzy zgłosiła mi termin 23.08.2009 jako proponowany termin rozegrania meczu, który dziś 
nie doszedł do skutku.  
Jeżeli drużyna nie zaproponuje takiego terminu napiszemy: 
Drużyna gospodarzy nie podała żadnego proponowanego terminu do rozegrania meczu, który dziś nie 
doszedł do skutku. 
 

15. Zapadniecie ciemności uniemożliwiające kontynuowanie gry. 
W 80 minucie z powodu zapadających ciemności uniemożliwiających kontynuowanie gry postanowiłem 

przedwcześnie zakończeniu spotkania. Do zaistniałej sytuacji wynik zawodów wynosił pięć do zera (5:0) 
dla drużyny gości/gospodarzy. Wszelkie kary indywidualne nałożone do tegoż momentu znajdują się w 
załączniku. 
 

16. Nie dostarczenie do gry niezdatnej do gry piłki. 
W 80 minucie z powodu braku piłki zdatnej do gry poinformowałem organizatora zawodów o 

obowiązku dostarczenia zdatnej do gry. Po bezskutecznym oczekiwaniu postanowiłem o przedwczesnym 
zakończeniu spotkania z powodu nie dostarczenia piłki do gry. Do zaistniałego incydentu wynik zawodów 
wynosił pięć do zera (5:0) dla drużyny gości/gospodarzy. Wszelkie kary indywidualne nałożone do tegoż 
momentu znajdują się w załączniku. 

 
17. Przerwanie gry ze względu na uszkodzenie podstawowego wyposażenia pola gry. 
W 80 minucie zawodów zostałem zmuszony do przerwania gry na np. 20 minut ze względu na 

uszkodzenie podstawowego wyposażenia pola gry – (należy podać dokładnie, co zostało uszkodzone np. 
piłki, chorągiewki, bramka, poprzeczka bramki, siatka bramkowa, rozmycie linii bocznych, bramkowych lub 
wewnętrznych itp.) Po naprawieniu zaistniałej usterki wznowiłem przerwaną grę. Do zaistniałego incydentu 
wynik zawodów wynosił pięć do zera (5:0) dla drużyny gości/gospodarzy. Wszelkie kary indywidualne 
nałożone do tegoż momentu znajdują się w załączniku. 

 
18. Drugie wejście kibiców na pole gry. 
W 80 minucie gry zostałem zmuszony do przedwczesnego zakończenia zawodów z powodu powtórnego 

wejścia kibiców drużyny gości/gospodarzy na pole gry. Do zaistniałego incydentu wynik zawodów wynosił 
pięć do zera (5:0) dla drużyny gości/gospodarzy. Wszelkie kary indywidualne nałożone do tegoż momentu 
znajdują się w załączniku. 
 

19. Wejście kibiców na pole gry i nie opuszczenie go przez 5 minut. 
W 80 minucie gry zostałem zmuszony do przedwczesnego zakończenia zawodów z powodu wejścia 

kibiców drużyny gości/gospodarzy na pole gry i opuszczenie pola gry w czasie np. 6 minut (należy podać 
dokładną liczbę minut – zawsze powyżej 5 minut). Do zaistniałego incydentu wynik zawodów wynosił pięć 
do zera (5:0) dla drużyny gości/gospodarzy. Wszelkie kary indywidualne nałożone do tegoż momentu 
znajdują się w załączniku. 

 
20. Niewystarczające zabezpieczenie spotkania. 
W 80 minucie gry zostałem zmuszony do przedwczesnego zakończenia zawodów z powodu braku 

wystarczającej liczby osób zabezpieczających zawody. Do zaistniałego incydentu wynik zawodów wynosił 
pięć do zera (5:0) dla drużyny gości/gospodarzy. Wszelkie kary indywidualne nałożone do tegoż momentu 
znajdują się w załączniku. 

 
 
21. Odmowa wykluczonego zawodnika opuszczenia boiska przez 2 minuty. 
W 80 minucie spotkania wykluczyłem zawodnika z nr. 11 Kowalski Jan. Po wykluczeniu zawodnik 

odmówił zejścia z pola gry. Po 2 minutach od wydania decyzji postanowiłem przedwcześnie zakończyć 
zawody. Do zaistniałego incydentu wynik zawodów wynosił pięć do zera (5:0) dla drużyny 
gości/gospodarzy. Wszelkie kary indywidualne nałożone do tegoż momentu znajdują się w załączniku. 
 



22. Wybitnie niesportowe, wulgarne, gwałtowne zachowanie po wykluczeniu zawodnika z gry. 
W 80 minucie gry wykluczyłem zawodnika drużyny gości/gospodarzy z nr. 11 Kowalski Jan. Po jego 

wykluczeniu zawodnik zachował się w stosunku do sędziego głównego/sędziego asystenta wybitnie 
niesportowo/wulgarnie/obraźliwie. W czasie opuszczania boiska zawodnik powiedział (należy podać 
dokładnie to, co powiedział). 
 

23. Wyrzucenie osoby funkcyjnej z ławki rezerwowych na trybuny. 
W 80 minucie gry wyprosiłem ze strefy technicznej trenera Jana Kowalskiego (podajemy imię i 

nazwisko oraz pełniona funkcję wyproszonej osoby oraz) z drużyny gości/gospodarzy za niewłaściwe 
zachowanie w strefie technicznej. Trener (lub inna osoba) (należy podać dokładnie jak zachowywała się 
osoba np. słownie krytykowała decyzje sędziego, używanie wulgarnych słów podczas wypowiedzi).  
Jeżeli trener (lub inna osoba) nie zastosuje się do poleceń sędziego należy poinformować organizatora 
zawodów o interwencję służb porządkowych i należy opisać to w dodatkowym arkuszu sprawozdania: 
Po decyzji o wyproszeniu trenera (lub innej osoby) trener nie dostosował się do mojego polecenia, dlatego 
poinformowałem organizatora o interwencję służb porządkowych.  
 

24. Odmowa podpisania załącznika przez kierownika drużyny. 
Po zakończeniu spotkania kierownik drużyny gości/gospodarzy (należy podąć imię i nazwisko tegoż 

kierownika) odmówił podpisania załącznika z zawodów. Mimo mojej kolejnej prośby i poinformowania 
kierownika o obowiązku podpisania załącznika z zawodów kierownik drużyny gości/gospodarzy po raz 
kolejny odmówił.  
 

25. Zarzut nietrzeźwości wobec sędziego. 
Przed rozpoczęciem spotkania/po zakończeniu spotkania kierownik drużyny/oficjalny przedstawiciel 

PZPN (np. delegat, obserwator) – (należy podać imię i nazwisko tejże osoby) – postawił zarzut 
nietrzeźwości wobec sędziego głównego/sędziego asystenta/trójki sędziowskiej. 
Jeżeli nie zostały spełnione formalne wymogi napiszemy: 
Formalne wymogi nie zostały spełnione przez tą osobę. 
Jeżeli zostały spełnione formalne wymogi, ale zarzut okazał się nieprawdziwy napiszemy: 
Po spełnieniu wszystkich formalnych wymogów okazało się, że postawiony zarzut okazał się fałszywy. 
 

26. Czynne znieważenie sędziego/sędziego asystenta. 
W 80 minucie gry sędzia główny/sędzia asystent został czynnie znieważony przez 

zawodnika/zawodnika rezerwowego/zawodnika wymienionego drużyny gości/gospodarzy z nr. 11 
Kowalski Jan lub osobę funkcyjną drużyny gości gospodarzy (należy podać funkcję oraz imię i nazwisko 
tejże osoby) mogącą przebywać w strefie technicznej drużyny gości/gospodarzy lub osobę niebiorącą 
bezpośrednio udziału w grze, a dalsze prowadzenie zawodów zagrażało bezpieczeństwu/zdrowiu sędziego 
głównego/ sędziemu asystentowi. Do zaistniałego incydentu wynik zawodów wynosił pięć do zera (5:0) dla 
drużyny gości/gospodarzy. Wszelkie kary indywidualne nałożone do tegoż momentu znajdują się w 
załączniku. 
 

27. Brak licencji trenerskiej. 
Trener drużyny gości/gospodarzy (należy podać imię i nazwisko tejże osoby) nie posiadał przy sobie 

legitymacji trenerskiej i nie był w stanie pokazać mi jej w celu sprawdzenia jej autentyczności. Przekazał 
mi, że: (należy podać powód np. że zostawił ją dziś w domu). Był w stanie tylko podać swojej numer licencji 
w sprawozdaniu. 
 

28. Brak numeru licencji trenerskiej w sprawozdaniu. 
Trener drużyny gości/gospodarzy (należy podać imię i nazwisko tejże osoby) nie posiadał przy sobie 

legitymacji trenerskiej i nie był w stanie pokazać mi jej w celu sprawdzenia jej autentyczności. Nie wpisał 
także numeru licencji w sprawozdaniu gdyż przekazał mi, że (należy podać powód np., że jej nie pamięta). 
 

    Przygotował: 
Daniel Krasowski 


