
Załącznik nr 7a 

Regulaminu Polskiej Futbol Ligi 

Zasady rozgrywek dla pierwszego poziomu rozgrywek Polskiej Futbol Ligi (PFL 1) 

1. W rozgrywkach PFL 1 czyli najwyższej klasy rywalizacji sezonu 2022 bierze udział 6 klubów : 

• Lowlanders Białystok  

• Kraków Football Kings  

• Silesia Rebels Katowice  

• Tychy Falcons  

• Warsaw Eagles American Football Club  

• Warsaw Mets  

2. Każda drużyna rozgrywa 6 spotkań w sezonie zasadniczym (3 domowe, 3 wyjazdowe). 

3. Terminarz: 

a. sezon zasadniczy startuje 3.04.2022 r. i trwa do 26.06.2022 r. 

b. półfinały 9/10.07.2022 r., 

c. finał (Polish Bowl) odbędzie się 23.07.2022 r.  

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 liczba 

straconych małych punktów w meczach rozegranych pomiędzy danymi drużynami (im mniej 

straconych tym lepiej), przy dalszej równości bilans małych punktów w meczach pomiędzy danymi 

drużynami, przy dalszej równości podpunkty kolejno od g do i poniżej; 

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

meczu - podpunkty kolejno od g do i 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 liczba straconych małych punktów w meczach 

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

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

kolejno od g do i 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 i poniżej; 

g. liczba straconych małych punktów we wszystkich meczach ligowych (im mniej straconych tym 

lepiej); 

h. bilans małych punktów we wszystkich meczach ligowych; 

i. losowanie. 

 



5. Limity rejestracji dotyczące zawodników importowanych : 

Każdy Klub może zarejestrować maksymalnie 6 (słownie: sześciu) zawodników importowanych, w 

tym: 

A) nie więcej niż 2 (słownie: dwóch) zawodników importowanych kwalifikowanych, 

B) nie więcej niż 1 (słownie: jednego) zawodnika importowanego niekwalifikowanego, 

C) nie więcej niż 3 (słownie: trzech) zawodników importowanych wschodnioeuropejskich. 

 

Alternatywnie:  
A B C 

2 1 3 

1 2 3 

0 3 3 

2 0 4 

1 1 4 

1 0 5 

0 1 5 

0 0 6 

0 2 4 

 

6. W sezonie 2022 obowiązuje termin oraz minimalny próg rejestracji 25 zawodników do dnia 

20.03.2022r. Po wyznaczonym terminie arkusz rejestracyjny zostanie zablokowany do edycji. 

Kolejni zawodnicy mogą zostać zarejestrowani w terminie nie krótszym niż na 7 dni przed 

terminem zgłoszenia zawodników do meczu. 

7. Nieprzekraczalny termin rejestracji zawodników upływa 16.05.2022 r. plus przedłużony termin na 

wyrejestrowanie i zastąpienie jednego zawodnika importowanego kwalifikowanego do 

30.05.2022 r. 

 


