
Uchwała nr VI/164 z dnia 27 czerwca 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie „Zasad przyznawania punktów Fair Play  w rozgrywkach organizowanych przez 

PZPN i Ekstraklasę S.A. od sezonu 2012/2013” 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
Przyjmuje się zasady przyznawania punktów w ramach współzawodnictwa Fair Play  
w rozgrywkach organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A. od sezonu 2012/2013  
w następującym brzmieniu: 
 

Zasady  przyznawania  punktów  Fair  Play od sezonu 2012/2013 
 

II. Formularz  Fair Play zawiera sześć kryteriów oceniających zachowanie drużyn i kibiców.  
Co do zasady , maksymalna ocena  nie powinna być przyznana, jeżeli dana drużyna i jej kibice 
nie wykazali się pozytywnym zachowaniem. 
 
POSZCZEGÓLNE  KRYTERIA FORMULARZA 
 
1. Żółte i czerwone kartki. Od sumy  5 punktów odejmuje się odpowiednio za: 

 żółtą kartkę   - 0,5  punktu 

 czerwona kartkę  - 1 punkt – jako akcja ratunkowa  (faul taktyczny) 
                                - 2 punkty – jako gra brutalna, wybitnie niesportowe 

zachowanie 
 
Zawodnikowi,  który dostaje drugą żółtą  kartkę i w rezultacie tego  czerwoną kartkę, należy 
odjąć  1  punkt. 
Gdy zawodnik ukarany wcześniej żółtą kartką , otrzyma samoistną czerwoną kartkę, należy 
odjąć sumę  1,5 punktu  (0.5 + 1) lub 2,5  punktów (0,5 + 2). 
Liczba punktów za żółte i czerwone kartki może być ujemna, np. w przypadku trzech 
czerwonych kartek za grę brutalną lub wybitnie nie sportowe zachowanie. 
 
2. Gra  pozytywna 

 maksimum  -  5 punktów 

 minimum     -  1 punkt  
 
Najistotniejszym celem tej oceny jest nagrodzenie pozytywnej, atrakcyjnej dla widzów gry.  
 
W ocenie tej należy uwzględnić następujące aspekty: 
Pozytywne 

 preferowanie taktyki ofensywnej, przyspieszanie tempa gry, 

 zachowanie płynności  akcji, 

 dążenie do zdobywania bramek bez względu na wynik meczu, 

 widowiskowość  ( bramkowy wynik meczu ), 
Negatywne 

 opóźnianie tempa gry, taktyka oparta na grze „faul”, 

 symulacje i „aktorskie” zachowania zawodników. 



Ogólnie, gra pozytywna obejmuje liczbę  stworzonych sytuacji bramkowych i strzelonych 
bramek. 
 
3. Zachowanie wobec przeciwników 

 maksimum     -  5 punktów 

 minimum       -  1  punkt 
 
Zawodnicy muszą przestrzegać  regulaminów  rozgrywek, przepisów  gry w piłkę nożną, 
szanować swoich przeciwników, jak również propagować zachowania pozbawione 
prowokacji i agresji. 
 
Przy ocenianiu zachowania zawodników w stosunku do swoich rywali, nie należy odejmować 
punktów za żółte i czerwone kartki. Jednak delegat może wziąć pod uwagę wyjątkową 
brutalność fauli, jak również przewinienia, które uszły uwadze sędziów prowadzących 
zawody. 
 
Ocena powinna być  dokonana na podstawie  pozytywnych zachowań  zawodników, niż na 
podstawie przewinień. Zachowania właściwe, ale pozbawione pozytywnych gestów  
w stosunku do przeciwników,  należy oceniać  niżej. 
 
4. Zachowanie wobec sędziów 

 maksimum    -  5 punktów 

 minimum       -  1  punkt  
 
Od zawodników oczekuje się  szacunku dla  wszystkich sędziów  prowadzących zawody, jak 
również respektowania ich decyzji.  W tej ocenie także należy unikać podwójnego 
punktowania za żółte i czerwone kartki. 
 
Pozytywne zachowania w stosunku do sędziów powinno być nagradzane wysoka oceną, 
biorąc pod uwagę akceptowanie przez zawodników wątpliwych decyzji sędziów, bez 
stosowania protestów. Normalne zachowania, ale pozbawione pozytywnych gestów  
i zachowań w stosunku do sędziów powinno być oceniane niżej. 
 
5. Zachowanie osób przebywających na ławkach rezerwowych 

 maksimum    -  5 punktów 

 minimum      -  1  punkt 
 
Od osób przebywających na ławkach rezerwowych, oczekuje się, że podejmą  one starania 
mające na celu podniesienie poziomu  etyczno – moralnego i sportowego swojej drużyny za 
pomocą wszelkich dozwolonych środków i działań. Oczekuje się również, że przekazywać 
będą zawodnikom uwagi, aby ci zachowywali się zgodnie z zasadami Fair Play. 
 
W ocenie tej należy wziąć pod uwagę wszystkie pozytywne i negatywne zachowania osób 
przebywających na ławkach rezerwowych, np. uspokajanie – prowokowanie zawodników lub 
kibiców, reakcja na decyzje sędziów itp.  W ocenie tej należy również brać pod uwagę 
współpracę z przedstawicielami mediów. Zachowanie właściwe, ale pozbawione 
pozytywnych gestów i zachowań, powinno  być oceniane niżej. 



6. Zachowanie publiczności 

 maksimum  -  10 punktów 

 minimum    -  1 punkt  ( w przypadku braku kibiców  - 0 punktów ) 
 
Publiczność jest traktowana jako bardzo ważny element widowiska piłkarskiego. Wsparcie 
kibiców może przyczynić się do odniesienia sukcesu przez drużynę. Od kibiców oczekuje się 
aktywnego uczestnictwa i dopingu dla  drużyn. Zachęcanie drużyn  do sportowej rywalizacji 
poprzez pozytywne hasła i okrzyki,  pozbawione wulgarnych  i obraźliwych treści – haseł, 
okrzyków, przyśpiewek itp. powinno przynieść pozytywny wpływ na atmosferę zawodów. 
 
Począwszy od sezonu rozgrywkowego  2012/2013 dokonujemy oceny zachowania się 
kibiców drużyny gości , bez względu na ich liczbę, pod warunkiem, że podczas rozgrywania 
meczu piłkarskiego zajmują oni miejsca w sektorze dla nich wyznaczonym. 
 
Ocena w tym punkcie musi być różnicowana w zależności od liczby kibiców przyjezdnych,  
przy ich pozytywnym zachowaniu.  Grupa do 50 osób  zachowująca  się wzorowo nie 
powinna otrzymać oceny wyższej, niż 5 punktów. 
 
II. Końcowa ocena. 
 
1. Końcowa ocena jest obliczana poprzez  zsumowanie  punktów za każde kryterium, 

następnie podzielenie przez maksymalną liczbę punktów i pomnożenie wyniku przez 10. 
2. Maksymalna liczba punktów za mecz wynosi co do  zasady  35. Jeśli jednak kibice gości nie 

przybyli na zawody, a kryterium „Zachowanie kibiców” nie zostało ocenione, maksymalna 
liczba punktów wynosi 25. 

3. Suma punktów wynikająca z formularza dzielona jest przez liczbę 35 w przypadku 
wystawiania ocen we wszystkich kryteriach i pomnożona przez 10. W sytuacji braku oceny 
w 6 kryterium, sumę punktów dzielimy przez 25 i mnożymy przez 10. 

 
Przykłady: 
 
Poszczególne kryteria dla drużyny gospodarzy zostały ocenione na  4 + 3 + 3 +4 +5 +8 pkt. , 
co daje razem 27  punktów. Końcowa ocena wyniesie więc : (27/35) x 10 = 7,714 
Jeżeli drużyna gości miała kibiców w liczbie do 50 osób, a jej oceny w poszczególnych 
kryteriach wynosiły 7 + 3 + 2 + 4 + 4 + 3 pkt., co daje 23 punkty, końcowa ocena wyniesie 
więc: (23/35) x 10 = 6,571 
 
Jeśli drużyna gości nie miała kibiców, a oceny w poszczególnych kryteriach wynosiły  4 + 3 + 3 
+ 4 + 5 + 0  pkt., co daje 19 punktów, końcowa ocena wyniesie więc: (19/25) x 10 = 7,600 
Końcowa ocena powinna być policzona do trzech miejsc po przecinku. 
 
W opisie do oceny, delegat powinien również napisać zwięzły komentarz do zachowania Fair 
Play obu drużyn, aby wyjaśnić pozytywne i negatywne aspekty, które wpłynęły na jego 
ocenę. To pisemne uzasadnienie  może także zawierać przykłady bardzo pozytywnych 
zachowań fair play zawodników, trenerów, sędziów i innych osób funkcyjnych. 
 
 



III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
IV. Traci moc Załącznik nr 5 do Uchwały nr IX/142 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN 
do Regulaminu rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2008/2009. 
 

                                                                             Prezes PZPN  Grzegorz Lato 


