
LXXI Polskie Mistrzostwa Piłki Nożnej w Wielkiej Brytanii o  

Puchar Przechodni S.P.K. Imienia Generała Władysława Andersa 
 

List do Kierowników Drużyn, z prośbą o przekazanie Kibicom i Sympatykom 

 

Drodzy i Szanowni Koledzy, Sportowcy ! 

 

Zwracamy się do Was, Kierowników, formalnie jako Zarząd Związku 

Polskich Klubów Sportowych w Wielkiej Brytanii i organizator tych historycznych 

w dziejach sportu Polskiego na wyspach Brytyjskich 70-ch mistrzostw o Puchar 

Andersa, ale przede wszystkim jako miłośnicy sportu i zasad “Fair Play” zebyście 

w miare swoich możliwości wpłyneli na kibiców i sympatyków drużyn żeby 

zachowali się godnie i ze wstrzemiężliwością w czasie meczów. 

 

Można stwierdzić że od początku tych rozgrywek, w 2000 w nowym 

formacie 7-osobowych zespołów to standard kibiców się znacznie poprawił i wciąż 

się poprawia. Niemniej jest dalsze pole do poprawy, w szczególności w języku i 

Ojczystej mowie która czasami bywa dośyć kwiecista. 

 

Zarząd zwraca się specjalnie do tych Klubów które mają zwyczaj przywozić 

własne zapasy i prowiant. Pragniemy podkreślić tym którzy mogą być nie 

świadomi przepisów prawnych, że osoby prywatne nie mają prawa przywożenia 

napojów alkoholowych na teren boisk na których odbywają się mistrzostwa. 

 

Licencja jest wyznaczona na Stowarzyszenie Polskie i tylko oni mają prawo 

i odpowiedzialność za dostarczanie alkoholu do konsumpcji na tym terenie. 

Ostatnio władze policijne w Slough bardzo mocno się wzieły za sprawę picia na 

terenach parkowych i w przypadku nie podporządkowania się przepisom może 

grozić Stowarzyszeniu utrata tej licencji i tym samym sposobu utrzymania boisk i 

całego tego społecznego przedsięwzięcia.  

 

Zarząd więc apeluje do wszystkich prawych i honorowych kibiców i osób o 

podporządkowanie się tym przepisom prawnym i NIE przywożenie własnych 

napojów alkoholowych na mistrzostwa o Puchar Andersa. 

 

Za Zarząd Z.P.K.S. 

 

 

T.K. Stenzel – sekretarz. 



LXXI POLSKIE MISTRZOSTWA PIŁKI NOŻNEJ w W. BRYTANII o 

PUCHAR S.P.K. IM. GEN. WŁ. ANDERSA  -  REGULAMIN MECZY 

 

1. Stosowane są normalne Prawa piłki nożnej (z wyjątkiem p.2) 

2. Nie ma spalonego 

3. W każdym przypadku decyzja sędziego na boisku jest ostateczna 

4. Siedem graczy na boisku (w tym maximum 2 nie-Polaków) 

5. Każda ekipa jest ograniczona do 11 zawodników (7 graczy i 4 wymienników) 

6. Nie ograniczona wymiana graczy ale tylko w czasie zatrzymania gry 

7. Gracze nie mogą wystąpić dla innego zespołu po rozpoczęciu meczów (grozi to 

oddaleniem zespołu z mistrzostw) 

8. Gracz ostrzeżony (żółta karta) nie gra w następnym meczu - gracz po dwu 

ostrzeżeniach w turnieju podlega p.9 niżej 

9. Gracz oddalony z boiska jest zawieszony na resztę turnieju (czerwona karta) 

10. W fazie "knock-out" nie ma dogrywek - rzuty karne decydują - po 3 dla każdej 

drużyny a potem po 1 do wyniku (7 graczy pozostałych na boisku) 

11. Każda drużyna stawia się na boisku 5 minut przed swoim meczem 

12. Każda drużyna dostarcza sędziemu piłkę meczową przed meczem 

13. Obowiązuje noszenie numerów na koszulach wszystkich graczy 

14. Noszenie ochraniaczy piszczeli obowiązuje wszystkich graczy 

15. Każda ekipa bierze odpowiedzialność za własne ubezpieczenie 

16. Drużyna która wystawi gracza w stanie nieczeźwym zostanie zawieszona  

17. Mecze po dwie równe połowy -  zmiana bez przerwy. 

18. W fazie ligowej decydują punkty zdobyte 

19. W fazie ligowej jeżeli jest równość punktów zdobytych  -  decyduje pozycje : 

a. Różnica bramek 

b. Bramki strzelone 

c. Wynik między drużynami 

d. Ostatecznie losowanie miejsca 

---------------------------------------------------------------------------- 

Komitet Organizacyjny Zawodów (KOZ) prosi o przywiezienie list graczy i 

dostarczenie jej w dzień turnieju do godz. 10:30 przed początkiem meczów. 

Uprasza się o punktualne przybycie na mistrzostwa w niedziele 26 Maja 2019 i 

zgłoszenia się do KOZ'u jak najprędzej na miejscu.  

Spotkanie kierowników drużyn przed meczami - godz. 10:30.  

Początek meczów      - godz. 11:00. 


