
 
OKRĘGOWY  ZWIĄZEK  PIŁKI  NOŻNEJ 

    KOLEGIUM SĘDZIÓW 
37-500 JAROSŁAW  UL. JANA PAWŁA II 17  Tel/Fax  16  621 56 81 

SPRAWOZDANIE  SĘDZIEGO 
 
z zawodów piłki nożnej o mistrzostwo,   …………………………….……………….  rozegranych ,   dnia  …………………………………….…………..….………...  o godz.  ……………………….. 

  na boisku w  ……………………………………………………………………….……  pomiędzy drużynami:  
 

                                                  .................................................................................................................                                                                    ................................ .......................................................................................                                                        GG OO SS PP OO DD AA RR ZZ EE                                                                                      GG OO ŚŚ CC II EE   

Sędzia główny: …………………………………………………………………..…………..z    KS ………………………….…… 
Sędzia asystent 1: ……………………………………………………………….…………   z    KS ..……………………….…… . 
Sędzia asystent 2: …………………………………………………………….……………   z    KS ………………………..……… 
Wynik zawodów: ………………………………..…słownie………………………..…………………dla …………..……………….……  
Wynik do przerwy: ………..…………………..……  
Wynik po dogrywce: …………  dla .……………………………... Doliczony czas: I połowa: …. …..…min,  II połowa: ……..…min 
 
                        
 
 
 
 
 

NAPOMNIENIA (ŻÓŁTE KARTKI) 
min nr  nazwisko i imię drużyna opis przewinienia 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

WYKLUCZENIA (CZERWONE KARTKI) 
min nr nazwisko i imię drużyna opis przewinienia 
     
     
     
     
     
     

KONTUZJE ZAWODNIKÓW I UWAGI  
 ..................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................   
Adnotacje Głównego Sędziego: 

1. Karty  zawodników sprawdzono  (TAK - NIE)                 2. Listę porządkowych dostarczono               (TAK - NIE) 
3. Karty zdrowia zawodników sprawdzono (TAK - NIE)     4. Obuwie i stroje zawodników sprawdzono  (TAK - NIE) 

 

Wykorzystano 
przez  

Wydział 
Dyscypliny 

 
dn............................. 

podpis 

 Sprawdzono 
uprawnienia 
zawodników  

do gry 
 
dn.......................... 

podpis 

Zweryfikowano 
wynik.............................................  
punkty dla ............................................... 
dnia .......................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 

podpis 



        Uwaga: wypełniony protokół należy dostarczyć sędziemu najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.           

        NAZWA   DRUŻYNY GOSPODARZY  ............................................................................................................................................ 
. 

         KOSTIUMY - KOLORY ...................................................................................................................................................................... 

Nr Nazwisko i imię zawodnika (wpisywać drukowanymi literami) Data urodzenia  
RR  –  MM – DD Br K, Mł 

Br                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Nr Nazwisko i imię zawodnika rezerwowego (wpisywać drukowanymi literami) RR  –  MM – DD  

Br                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Wykaz osób uprawnionych do przebywania na ławce dla zawodników rezerwowych 

lp Nazwisko i imię (wpisywać drukowanymi literami ) Funkcja 

1                               

2                               

3                               

4                               

 Trener Nr licencji 

5                               
Stwierdzamy, że wymienieni wyżej zawodnicy są uprawnieni do gry w naszym klubie.  

Powyższe oświadczamy pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej 
 

       ............................................................................. ............................................................................ 
               CZYTELNY  PODPIS KAPITANA  DRUŻYNY   CZYTELNY  PODPIS KIEROWNIKA  DRUŻYNY 
 

ZMIANY ZAWODNIKÓW (WYPEŁNIA SĘDZIA): 
Minuta Nr zaw.  Nazwisko i imię /wpisać drukowanymi literami/ 

minuta  Zszedł                            
    Wszedł                            
minuta  Zszedł                            
    Wszedł                            
minuta  Zszedł                            
    Wszedł                            
minuta  Zszedł                            
    Wszedł                            
minuta  Zszedł                            
    Wszedł                            
minuta  Zszedł                            
    Wszedł                            
minuta  Zszedł                            
    Wszedł                            

  

         .............................................................................. ................................................................. 
                                   MIEJSCOWOŚĆ  I DATA         CZYTELNY  PODPIS  SĘDZIEGO 
 
 
 



        Uwaga: wypełniony protokół należy dostarczyć sędziemu najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.           

        NAZWA   DRUŻYNY GOŚCI ............................................................................................................................................................ 
 

         KOSTIUMY - KOLORY ...................................................................................................................................................................... 

Nr Nazwisko i imię zawodnika (wpisywać drukowanymi literami) Data urodzenia  
RR  –  MM – DD Br K, Mł 

Br                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Nr Nazwisko i imię zawodnika rezerwowego (wpisywać drukowanymi literami) RR  –  MM – DD  

Br                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Wykaz osób uprawnionych do przebywania na ławce dla zawodników rezerwowych 

lp Nazwisko i imię (wpisywać drukowanymi literami ) Funkcja 

1                               

2                               

3                               

4                               

 Trener Nr licencji 

5                               
Stwierdzamy, że wymienieni wyżej zawodnicy są uprawnieni do gry w naszym klubie.  

Powyższe oświadczamy pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej 
 

       ............................................................................. ............................................................................ 
               CZYTELNY  PODPIS KAPITANA  DRUŻYNY   CZYTELNY  PODPIS KIEROWNIKA  DRUŻYNY 
 

ZMIANY ZAWODNIKÓW (WYPEŁNIA SĘDZIA): 
Minuta Nr zaw.  Nazwisko i imię /wpisać drukowanymi literami/ 

minuta  Zszedł                            
    Wszedł                            
minuta  Zszedł                            
    Wszedł                            
minuta  Zszedł                            
    Wszedł                            
minuta  Zszedł                            
    Wszedł                            
minuta  Zszedł                            
    Wszedł                            
minuta  Zszedł                            
    Wszedł                            
minuta  Zszedł                            
    Wszedł                            

  
         .............................................................................. ................................................................. 
                                   MIEJSCOWOŚĆ  I DATA         CZYTELNY  PODPIS  SĘDZIEGO 
 
 
 



 
Arkusz dodatkowy 

 
Z A Ł Ą C Z N I K DO SPRAWOZDANIA 

 
z zawodów piłki nożnej o mistrzostwo (towarzyskich)  rozegranych 

dnia  o godz.  na boisku w  
pomiędzy drużynami  
 

 
Zmiany w podstawowym składzie w zespole  wprowadzone przed rozpoczęciem zawodów: 
Od pierwszej minuty meczu w podstawowym składzie w drużynie gości / gospodarzy  wystąpił zawodnik nr …… w zamian za zawodnika nr …….  
Od pierwszej minuty meczu w podstawowym składzie w drużynie gości / gospodarzy  wystąpił zawodnik nr …… w zamian za zawodnika nr …….  
Od pierwszej minuty meczu w podstawowym składzie w drużynie gości / gospodarzy  wystąpił zawodnik nr …… w zamian za zawodnika nr …….  
Od pierwszej minuty meczu w podstawowym składzie w drużynie gości / gospodarzy  wystąpił zawodnik nr …… w zamian za zawodnika nr …….  

Zmiana kapitana 
 
od  ………min. w drużynie gospodarzy / gości  funkcję kapitana pełnił zawodnik z nr …….…. 
od  ………min. w drużynie gospodarzy / gości  funkcję kapitana pełnił zawodnik z nr …….…. 
od  ………min. w drużynie gospodarzy / gości  funkcję kapitana pełnił zawodnik z nr …….…. 

Kontuzje 
W ……. min meczu kontuzji ……………………………………...………..………………………………………uległ zawodnik zespołu  gości / gospodarzy  
……………………………………………………………. z Nr …………… 
W ……. min meczu kontuzji ……………………………………...………..………………………………………uległ zawodnik zespołu  gości / gospodarzy  
……………………………………………………………. z Nr …………… 
W ……. min meczu kontuzji ……………………………………...………..………………………………………uległ zawodnik zespołu  gości / gospodarzy  
……………………………………………………………. z Nr …………… 

 
CIĄG DALSZY OPISU WYPADKÓW MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z GRĄ 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................   

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................   

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................   

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................   

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................   

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................   

...................................................................................................................................................................................................................................... 
 
         .............................................................................. ................................................................. 
                                   MIEJSCOWOŚĆ  I DATA         CZYTELNY  PODPIS  SĘDZIEGO 
      


