
Załącznik nr 3 

MINIMUM KADROWE 

 

Obowiązuje w PGNiG Superlidze Kobiet i Mężczyzn oraz Pucharze Polski 

 

Drużyna musi posiadać co najmniej 2 zawodników z obywatelstwem polskim wpisanych do 

protokołu meczowego – jest to pojęcie MINIMUM KADROWE. 
 

Pod pojęciem GRACZ rozumie się zawodnika/zawodniczkę zaliczającego się do minimum 

kadrowego. 
 

Osoba posiadająca Kartę Polaka jest traktowana jak obywatel Polski. 

 

1. W każdym momencie podstawowego czasu gry (1 – 60 min.), na boisku musi przebywać w 

każdej drużynie minimum dwóch graczy (w składzie 7-mio osobowym). 

W przypadku, gdy drużyna na boisku ma 6 zawodników – musi posiadać minimum 1 gracza. 

W przypadku, gdy drużyna na boisku ma 5 zawodników- nie musi mieć graczy. 

2. Powyższe regulacje mają zastosowanie: 

a) PGNiG Superliga Kobiet i Mężczyzn  

b) Puchar Polski Kobiet i Mężczyzn – na wszystkich szczeblach rozgrywek (dotyczy drużyn 

PGNiG Superligi). 

3. W przypadku, gdy drużyna nie dysponuje wystarczającym minimum kadrowym musi 

kontynuować mecz w składzie zmniejszonym o brakujących graczy. 

4. W przypadku wykluczenia bądź dyskwalifikacji gracza do końca nałożonej kary 

(2 min lub 4 min.)  drużyna może grać w osłabieniu, bez jednego gracza. 

5. W przypadku wykluczenia bądź dyskwalifikacji jednoczesnej dwóch graczy tej samej 

drużyny  ( 2 lub 4 min.) drużyna może grać w osłabieniu, bez dwóch graczy. 

6. W przypadku, jeśli gracz ulegnie kontuzji na skutek faulu zagrożonego dyskwalifikacją (na 

podstawie przepisu 8:5, 8:6, 8:9), drużyna zawodnika kontuzjowanego może kontynuować 

mecz tylko z jednym graczem. Każdą dyskwalifikację bezpośrednią sędziowie mają 

obowiązek dokładnie opisać i przekazać Komisarzowi Ligi Zawodowej. 

7. W przypadku drugiej, opisanej powyżej (punkt 6) dyskwalifikacji, drużyna zawodnika 

kontuzjowanego może kontynuować mecz bez graczy. 

8. W przypadku jednoczesnego wykluczenia dwóch zawodników (z przeciwnych drużyn) – 

gracza i zawodnika spoza minimum kadrowego lub dwóch graczy, przez okres nałożonej 

kary obie drużyny mogą grać bez jednego gracza. 

9. W przypadku jednoczesnej dyskwalifikacji (na podstawie przepisu 8:5, 8:6, 8:9) dwóch 

zawodników (z przeciwnych drużyn) – gracza i zawodnika spoza minimum kadrowego lub 

dwóch graczy, zespoły mogą grać bez jednego gracza do końca zasadniczego czasu gry (to 

jest do końca 60 minuty). 

10. Jeżeli gracz ulegnie kontuzji w wyniku interwencji osób trzecich (w tym 

np. przedmiotu rzuconego z trybun) lub siły wyższej, delegat ma obowiązek przerwać 

zawody. W przypadku wznowienia meczu drużyna kontuzjowanego gracza może 

kontynuować zawody ze zmniejszonym o jedną osobę minimum kadrowym. 

 



 

 

SANKCJE ZA ZŁAMANIE REGUŁY O MINIMUM KADROWYM 

 

11. W przypadku, gdy na boisku nie znajduje się wymagana liczba graczy, winny zespół karany 

jest wykluczeniem jednego zawodnika (2 min dla drużyny), a: 

a)  gdy piłka jest w grze – akcję wznawia się rzutem wolnym dla zespołu, który nie złamał 

regulaminu (minimum kadrowe) 

b)  gdy piłka jest poza grą- akcję wznawia drużyna będąca w posiadaniu piłki odpowiednim 

rzutem. 

Powyższa kara wykluczenia nie jest karą indywidualną zawodnika lub osoby towarzyszącej. 

12. Za właściwą liczbę obecnych na boisku graczy odpowiada osoba odpowiedzialna za 

drużynę. W czasie przerwy w grze (time -out) nie nakłada się kary za naruszenie minimum 

kadrowego. Przed wznowieniem gry delegat i sędziowie są zobowiązani do 

wyegzekwowania minimum kadrowego. 

 

13. Stwierdzenie  niespełnienia kryterium minimum kadrowego, na wniosek jednej ze stron 

będzie rozpatrywał indywidualnie: 

a) Komisarz Ligi Zawodowej – zawody PGNiG Superligi 

b) Komisarz Rozgrywek ZPRP – zawody Pucharu Polski 

14. Nie wpisanie do protokołu meczowego graczy z minimum kadrowego lub ich nieobecność 

na boisku podczas rozpoczęcia zawodów skutkuje nie dopuszczeniem drużyny do zawodów 

i przyznaniem drużynie przeciwnej zwycięstwa (walkower). 

15. W przypadku, gdy obie drużyny nie posiadają wpisanych do protokołu meczowego graczy z 

minimum kadrowego lub są oni nieobecni na boisku podczas rozpoczęcia zawodów – 

weryfikuje się zawody, jako obustronny walkower. 


