
 

 ŚLĄSKI ZWI ĄZEK PIŁKI NO ŻNEJ 
 

40-028 KATOWICE,   ul..Francuska 32 
WYDZIAŁ SĘDZIOWSKI 

 
Sędzia główny:  ……………………… ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
 

-  S  P  R  A  W  O  Z  D  A  N  I  E M E C Z O W E - 
         z zawodów piłki nożnej o mistrzostwo  Amatorskiej  Ligi  Piłki  No żnej  

 
rozegranych dnia: …………………… o godz. …………. na boisku w ……………………………………….... 
pomiędzy drużynami: ………………………………………………………………………………………... 
Wynik zawodów: ………………………..słownie:……………………………. do przerwy:……………..  
Na korzyść drużyny: ……………………………. 
Stan boiska: …………………………………….. 
Pogoda: …………………………………………    
Porządek: ………………………………………. 

S KŁ A D Y D R U ŻY N    
(Wypełniają trenerzy lub kierownicy drużyn, wpisując czytelnie w pełnym brzmieniu imiona i nazwiska 

zawodników, zgodnie z numerami na koszulkach ! Nazwiska kapitanów podkreślić !) 

GOS PO DAR Z  GO ŚC I  E 
Nazwy drużyn

  …………………....... ...... ....……………………      kolory strojów      …………………………………………………... 

Stwierdzam,że wyżej wymienieni zawodnicy figurują w składzie druż y n y ,  są  m i  znani osobiście i własnoręcznie podpisali swoje nazwiska.  
Ponadto posiadają numery na koszulkach  zgodne  z numerami  pod którymi  są wpisani w sprawozdaniu. Świadomy  odpowiedzialności dyscyplinarnej powyższe  
stwierdzam własnoręcznym podpisem: 

……………………………………………….... Czytelny podpis kierownika drużyny ……………………………………………….. 

………………………………………………...... Czytelny podpis kapitana drużyny ………………………………………………… 
 

www.ligapowiatowa.pl 
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O P I S    W Y P A D K Ó W    M A J   C Y C H Z W I   Z E  K Z    G  R  

Zmiany zawodników w dru ynie:
G O S P O D A R  Z  E

Zmiany zawodników w dru ynie:
G O  C I E

………………………… …………………………
                      zszed  zawodnik nr  …………………..
w …….. min wszed  zawodnik nr …………………..

                      zszed  zawodnik nr  …………………..
w …….. min wszed  zawodnik nr …………………..

                      zszed  zawodnik nr  …………………..
w …….. min wszed  zawodnik nr …………………..

                      zszed  zawodnik nr  …………………..
w …….. min wszed  zawodnik nr …………………..

                      zszed  zawodnik nr  …………………..
w …….. min wszed  zawodnik nr …………………..

                      zszed  zawodnik nr  …………………..
w …….. min wszed  zawodnik nr …………………..

                      zszed  zawodnik nr  …………………..
w …….. min wszed  zawodnik nr …………………..

                      zszed  zawodnik nr  …………………..
w …….. min wszed  zawodnik nr …………………..

                      zszed  zawodnik nr  …………………..
w …….. min wszed  zawodnik nr …………………..

                      zszed  zawodnik nr  …………………..
w …….. min wszed  zawodnik nr …………………..

                      zszed  zawodnik nr  …………………..
w …….. min wszed  zawodnik nr …………………..

                      zszed  zawodnik nr  …………………..
w …….. min wszed  zawodnik nr …………………..

                      zszed  zawodnik nr  …………………..
w …….. min wszed  zawodnik nr …………………..

                      zszed  zawodnik nr  …………………..
w …….. min wszed  zawodnik nr …………………..

KONTUZJE:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
NAPOMNIENIA .K………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
WYKLUCZENIA CZ.K.……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

ADNOTACJE S DZIEGO G ÓWNEGO
1. Karty zg osze  zawodników spraw. TAK / NIE List  porz dkowych dostarczono TAK / NIE
2. Karty zdrowia zawodników spraw. TAK / NIE Obuwie i stroje zawodników spraw. TAK / NIE

……………………………………… dnia …………………… ……………..………………………………………
                                                                                                                                            (podpis s dziego g ównego)

www.ligapowiatowa.prv.pl

http://www.ligapowiatowa.pl
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