
Załącznik nr 7c  
Regulaminu Polskiej Futbol Ligi  

 
 

Zasady rozgrywek Polskiej Futbol Ligi 9 (PFL 9)  
 
 

1. W rozgrywkach PFL 9 bierze udział 18 klubów podzielonych na 4 grupy (dwie 5-drużynowe i dwie 4-
drużynowe): 

a. Olsztyn Lakers, Warsaw Eagles B, Tytani Lublin, Rhinos Wyszków, Ząbki Dukes (5); 

b. Angels Toruń, Armada Szczecin, Barbarians Koszalin, Grizzlies Gorzów Wielkopolski. (4);  

c. Jaguars Kąty Wrocławskie, Bielawa Owls, Renegades Świdnica, Towers Opole, Wataha Zielona Góra 

(5); 

d. Żurawica Cranes, Kraków Kings B, Silesia Rebels B, Święci Częstochowa (4).  

 

2. Sezon zasadniczy rozpoczyna się w trzeci weekend sierpnia (14-15.08.2021), a kończy w drugi 

weekend października (9-10.10.2021). 

 

3. W sezonie zasadniczym każda z drużyn rozgrywa 4 mecze (2 domowe i 2 wyjazdowe).  

 

4. Kolejność w tabeli jest determinowana następującymi wytycznymi, uwzględniającymi sytuacje 

sporne:  

a. liczba wygranych spotkań;  

b. w przypadku dwóch drużyn z identyczną liczbą zwycięstw, które rozegrały dokładnie jeden mecz 

bezpośredni - wynik bezpośredniego spotkania;  

c. w przypadku dwóch drużyn z identyczną liczbą zwycięstw, które rozegrały przynajmniej dwa mecze 

bezpośrednie - liczba wygranych spotkań bezpośrednich, przy dalszej równości bilans małych 

punktów w meczach pomiędzy danymi drużynami, przy dalszej równości liczba straconych małych 

punktów w meczach rozegranych pomiędzy danymi drużynami (im mniej straconych tym lepiej), 

przy dalszej równości podpunkty kolejno od g do j poniżej;  

d. w przypadku dwóch drużyn z identyczną liczbą zwycięstw, które nie rozegrały bezpośredniego 

meczu - podpunkty kolejno od g do j poniżej;  

e. w przypadku większej niż 2 liczby drużyn z identyczną liczbą zwycięstw, z których każda rozegrała z 

każdą pozostałą tyle samo bezpośrednich spotkań - liczba zwycięstw w meczach rozegranych 

pomiędzy danymi drużynami, przy dalszej równości bilans małych punktów w meczach pomiędzy 

danymi drużynami, przy dalszej równości liczba straconych małych punktów w meczach 

rozegranych pomiędzy danymi drużynami (im mniej straconych tym lepiej), przy dalszej równości 

podpunkty kolejno od g do j poniżej;  

f. w przypadku większej niż 2 liczby drużyn z identyczną liczbą zwycięstw, z których przynajmniej jedna 

para drużyn nie rozegrała ze sobą takiej samej liczby meczów jak pozostałe pary - podpunkty 

kolejno od g do j poniżej;  

g. bilans małych punktów we wszystkich meczach ligowych w sezonie zasadniczym;  

h. liczba straconych małych punktów we wszystkich meczach ligowych w sezonie zasadniczym (im 

mniej straconych tym lepiej);  

i. liczba zdobytych małych punktów we wszystkich meczach ligowych w sezonie zasadniczym (im 

więcej zdobytych tym lepiej);  

j. losowanie.  

 



5. Do fazy playoffs awansuje 8 drużyn, po dwie najlepsze z każdej z grup.  

 

6. Ćwierćfinały zostaną rozegrane w trzeci weekend października (16-17.10.2021).  

 

7. Ich uczestnicy zostaną rozstawieni zgodnie z następującym kluczem:  

a. zwycięzca grupy A vs 2. miejsce w grupie B;  

b. zwycięzca grupy B vs 2. miejsce w grupie A;  

c. zwycięzca grupy C vs 2. miejsce w grupie D;  

d. zwycięzca grupy D vs 2. miejsce w grupie C.  

 

8. Półfinały zostaną rozegrane w ostatni weekend października (30-31.10.2021).  

Ich uczestnicy i gospodarze meczów zostaną rozstawieni zgodnie z rankingiem uwzględniającym 

osiągnięcia z sezonu zasadniczego:  

a. liczba wygranych spotkań;  

b. bilans małych punktów we wszystkich meczach ligowych w sezonie zasadniczym;  

c. liczba straconych małych punktów we wszystkich meczach ligowych w sezonie zasadniczym (im 

mniej straconych tym lepiej);  

d. liczba zdobytych małych punktów we wszystkich meczach ligowych w sezonie zasadniczym (im 

więcej zdobytych tym lepiej);  

e. losowanie.  

 

9. Zgodnie z powyższym rankingiem najlepsza drużyna podejmuje na własnym terenie czwartą, a druga 

mierzy się z trzecią : 1-4, 2-3.  

 

10. Finał zostanie rozegrany w drugi weekend listopada (13.11.2021), gospodarzem zostanie zespół, 

który został sklasyfikowany wyżej w półfinałowym rankingu.  

 

11. Do spotkań PFL9 mogą być zgłaszane maksymalnie 30-osobowe składy z nielimitowaną ilością 

juniorów.  

 

12. Limity rejestracji dotyczące zawodników importowanych (definicja zgodna z regulaminem):  

a. ilość dopuszczalnych zawodników importowanych wschodnioeuropejskich 2 (słownie : dwóch); 

b. ilość dopuszczalnych zawodników importowanych kwalifikowanych : 0 (słownie : zero);  

c. ilość dopuszczalnych zawodników importowanych europejskich : 0 (słownie : zero). 

 

13. Nieprzekraczalny termin na rejestrowanie zawodników to 13.09.2021.  

 

14.  Mecze są rozgrywane w systemie czterech 12-minutowych kwart.  

 

 

 

 


