
FUTBOL AMERYKAŃSKI 

   



DEFINICJA 

Kontaktowy sport drużynowy, w którym uczestniczą dwa 
jedenastoosobowe zespoły dążące do zdobycia większej liczby 
punktów. 



SKRÓCONE ZASADY GRY 

Celem gry jest zdobycie w ustalonym czasie większej liczby punktów od drużyny 
przeciwnej. 

▪ Piłkę można przemieszczać, kopiąc ją, niosąc ją, rzucając nią lub przekazując ją  
z rąk do rąk między zawodnikami  

▪ Punkty zdobywa się np. przez przeniesienie piłki przez linię punktową , rzucenie 
piłki do zawodnika stojącego za tą linią – czyli w polu punktowym  – lub przez kop 
na bramkę przeciwnika  

▪  Wygrywa drużyna z większą liczbą punktów w momencie, gdy upływa czas meczu 
 i kończy się ostatnia akcja. 

▪ W razie remisu w czasie regulaminowym stosuje się dogrywki z zasadą „nagłej 
śmierci” – odpowiednik „złotego gola” w piłce nożnej. Mecz może zakończyć się 
remisem, jeśli dogrywka nie wyłoni zwycięzcy. 

 



KORZENIE FUTBOLU 

▪  Futbol amerykański ma korzenie w sportach piłkarskich, które 
uprawiano w XIX wieku na Wyspach Brytyjskich. Na rozwój futbolu 
amerykańskiego miały wpływ rugby, piłka nożna, lokalne odmiany 
futbolu ludowego oraz kreatywność Waltera Campa.  



HISTORIA FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO  

• Pierwszy mecze futbolu amerykańskiego były rozgrywane już w latach 60. XIX wieku . Był to 
czas, w którym przepisy regulujące grę były nieustannie modyfikowane i ulepszane. Klub 
„Oneida” wprowadził do rozgrywek tzw. zasady bostońskie.  

• Przełomem było międzynarodowe spotkanie pomiędzy amerykańskim Harvardem  
a kanadyjską uczelnią McGill z Montrealu. Drużyny rozegrały dwa mecze, jeden na zasadach 
bostońskich, zaś drugi na podstawie reguł rugby. 

• 1876 rok to uznanie tak zwanego ''przyłożenia'' jako najważniejszego sposobu zdobycia 
punktu. Tego samego roku powstaje pierwszy związek futbolowy – Intercollegiate Football 
Association, w skład którego wchodzą uniwersytety Columbia, Princeton i Harvard. 
 3 lata później dołącza Yale. 

• W roku 1905 w związku ze śmiercią wielu zawodników doszło do radykalnej 
zmiany przepisów, które od tego czasu zakazały tworzenia niebezpiecznych formacji oraz 
wprowadziły inne ustawienie zawodników na boisku. Co więcej, gracze zostali wyposażeni  
w lepszy sprzęt ochronny i bezpieczniejsze kaski, które jednak początkowo nie były 
obowiązkowe. 

• W 1905 powstała pierwsza uniwersytecka liga NCAA 
 



Walter Camp 

Ojciec futbolu amerykańskiego. 
 Przyczynił się do rozkwitu tej dyscypliny, 

 gdy w latach 80. XIX wieku opracował przepisy i 
standardy odróżniające futbol amerykański od rugby. 

 

Reguły: 
• Przyłożenie (touchdown) stało się najlepszą 

metodą na wygranie meczu, zaś gracze musieli 
przebyć z piłką minimum 5 jardów podczas 
trzech prób. 



PIERWSZA ZAWODOWA LIGA 

Pierwsza zawodowa liga futbolu powstaje w 1920 roku  
i zrzesza 14 zespołów. Szybko powiększa się o kolejne 
drużyny i w 1922 roku ustanowiona zostaje nazwa ligi, która 
funkcjonuje po dziś dzień, czyli National Football League 
(NFL). 



SUPER BOWL 

Pierwszy Super Bowl, starcie mistrzów 
ówczesnej ligi NFL i rywalizującej ligi AFL, odbył 
się w 1967, zaś trzy lata później ligi połączyły się. 

Obecnie jedyną dużą futbolową ligą zawodową w Stanach Zjednoczonych jest NFL, w której 
uczestniczą 32 zespoły. Jej finał, Super Bowl, ogląda niemal połowa amerykańskich 
gospodarstw domowych oraz telewidzowie w ponad 200 krajach W dniu decydującej 
rozgrywki, zwanym Niedzielą Super Bowl, wielu kibiców organizuje w domach imprezy, na 
które zaprasza się rodzinę i znajomych, by wspólnie stołować się i oglądać mecz. W przerwie 
meczu odbywa się krótki koncert muzyczny, a udział artysty w nim uznaje się dla niego za 
zaszczyt. 



FUTBOL AKADEMICKI 

Ogromną popularnością w całej 
Ameryce Północnej cieszy się futbol 
akademicki. Sześć stadionów 
uczelnianych (Michigan 
Stadium, Beaver Stadium, Neyland 
Stadium, Ohio Stadium, Bryant-Denny 
Stadiu, Texas Memorial Stadium) 
mieści powyżej 100 000 widzów i 
regularnie wyprzedaje wszystkie bilety. 



POPULARNOŚĆ DYSCYPLINY  
POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI  

• Największe zainteresowanie - Kanada - Canadian 
Football League, grająca według 
zbliżonych przepisów kanadyjskich.  

• Niektóre regiony Meksyku (ONEFA).  
• W mniejszym stopniu dyscyplina jest obecna  

w kilkudziesięciu państwach globu, jako wynik 
zafascynowania kulturą amerykańską, np. w 
Japonii (gdzie istnieje półprofesjonalna X-League), 
Korei, Nowej Zelandii, Australii, Brazylii, czy  
w niektórych państwach europejskich  
(w szczególności Austria, Niemcy, Wielka 
Brytania). 



WYDARZENIA MIĘDZYNARODOWE 

• Od 1999 rozgrywa się mistrzostwa świata  
w futbolu amerykańskim. 

• W Europie od 1983 rozgrywane są mistrzostwa 
Europy 

•  Od 2000 mistrzostwa Europy juniorów.  

Pod auspicjami NFL w 1991 zbudowano ligę NFL 
Europa, w której grało ostatnio 5 drużyn niemieckich  
i jedna holenderska, po zakończeniu edycji 2007 liga ta 
przestała istnieć.  



FUTBOL AMERYKAŃSKI W POLSCE 

 

• Od  2004 działa w Polsce Polski Związek Futbolu Amerykańskiego. 
 W sezonie 2006 rozegrano mecze Polskiej Ligi Futbolu 
Amerykańskiego, w której grały 4 zespoły na których mecze 
przychodziło do kilku tysięcy osób  Mistrzem została drużyna Warsaw 
Eagles. 

• W  2006 powstała pierwsza w Małopolsce drużyna futbolu 
amerykańskiego Kraków Tigers i pierwsza na Górnym Śląsku Silesia 
Miners, które rozpoczynają propagowanie tego sportu w południowej 
Polsce. 

• W sezonie 2007 Polska Liga Futbolu Amerykańskiego liczyła 9 drużyn. 
• W 2008 utworzono drugą ligę rozgrywkowa PLFA II. W obydwu ligach 

grało łącznie 17 drużyn. 
• W 2011 utworzono ligę ósemek PLFA 8. W trzech ligach było łącznie  

31 zespołów. 
• W sezonie 2012, po reorganizacji rozgrywek i utworzeniu TopLigi, 

najwyższej klasy rozgrywkowej, w polskiej lidze występowały 42 
drużyny w 5 klasach, po raz pierwszy rozgrywki juniorskie. W 2013 już 
74 zespoły (w tym 17 juniorskich) w 5 klasach rozgrywkowych oraz 
oficjalna reprezentacja Polski w futbolu amerykańskim. 

 



BOISKO 

Mecz futbolowy rozgrywa się na 
prostokątnym boisku o długości 
całkowitej 120 jardów (109,728 metra) 
oraz 53 i 1/3 jarda (48,768 metra) 
szerokości. Z liniami oraz słupami 
umiejscowionymi jak na załączonym 
obrazku.  



ZAWODNICY 

 

 

Obie drużyny mogą wystawić  
11 zawodników. Można wymieniać 
każdego zawodnika dowolną liczbę razy, 
jeśli pozwala na to czas w przerwach 
między akcjami. 

 

Większość zawodników drużyny futbolowej 
ma wąsko określoną specjalizację. Na 
poziomie akademickim i w lidze NFL 
większość zawodników gra wyłącznie  
w formacji ataku lub obrony. 



LINIA ATAKU  



LINIA OBRONY 



CZAS GRY 

Standardowy mecz futbolowy 
składa się z czterech 15-
minutowych kwart, z przerwą 
w połowie meczu – po drugiej 
kwarcie. Po niektórych 
akcjach zegar może być 
zatrzymany, co może 
znacznie wydłużyć cały mecz, 
częstokroć do ponad  
3 godzin.  



ZDOBYWANIE POLA 

Drużyna w posiadaniu piłki 
nazywana atakiem (offense), może podjąć 
cztery próby (downs) w trakcie których stara się 
zdobyć co najmniej 10 jardów boiska w kierunku 
pola punktowego drużyny przeciwnej, 
nazywanej obroną (defense). 
Po zdobyciu 10 jardów pola drużyna atakująca 
zyskuje prawo do pierwszej próby (first down),  
a zatem może ponownie podjąć cztery próby 
zyskania kolejnych 10 jardów lub zdobycia 
punktów. Jeśli atakowi nie uda się zdobyć pierwszej 
próby, np. przez zyskanie 10 jardów pola po 
czterech kolejnych próbach, traci posiadanie piłki 
na rzecz drużyny przeciwnej. 



Atak może zdobywać pole grając piłką na dwa sposoby: 
• biegnąc z nią, tzw. gra dołem (rushing); niosący piłkę 

może przekazać ją innemu zawodnikowi z rąk do rąk, co 
nazywa się przekazaniem (handoff), 

• rzucając piłkę do innego zawodnika, tzw. gra 
górą (passing); podanie do przodu (forward pass) jest 
kluczowym pojęciem odróżniającym futbol amerykański 
i kanadyjski od innych dyscyplin z rodziny sportów 
futbolowych; atak może podać piłkę do przodu tylko raz 
i tylko spoza linii wznowienia gry; piłka może być 
rzucona, pchnięta lub podrzucona w bok i do tyłu  
w dowolnym momencie; ten rodzaj zagrywki zwany 
jest podaniem bocznym (lateral pass) i jest w futbolu 
stosowany rzadziej niż w meczach rugby, w których 
stanowi jedyną dozwoloną formę podania ręką. 

 



ZDOBYWANIE PUNKTÓW  

Drużyna może zdobyć punkty po następujących zagrywkach: 

• Przyłożenie (touchdown, TD) warte  
6 punktów.  

• Kop na bramkę (field goal, FG) warty  
3 punkty 

• Zagranie bezpieczne (safety) warte  
2 punkty.  



WYKOPY 

Obie połowy meczu rozpoczynają 
się wykopem (kickoff). Drużyny wprowadzają piłkę 
wykopem do gry także po przyłożeniach i kopach 
na bramkę. Przed wykopem piłkę umieszcza się 
na podstawce (kicking tee) na linii 35. jardu drużyny 
kopiącej (na 40. jardzie w futbolu akademickim). 
Zawodnik drugiej drużyny, 
zwany odbierającym (kick returner), stara się złapać 
piłkę i zdobyć z nią jak najwięcej pola, a jeśli to 
możliwe, nawet zdobyć punkty dobiegłszy do pola 
punktowego drużyny wykopującej.  
 
 



PRZEWIENIA 

Ponieważ przewinienie przeciw zasadom gry może 
prowadzić do niesłusznego wyniku lub uszkodzenia ciała 
zawodnika, musi zostać poddane karze (penalty). 
Większość kar polega na przesunięciu miejsca wznowienia 
gry w stronę pola punktowego obrony, gdy przewinienie 
popełni obrona albo na przesunięciu miejsca wznowienia 
gry od pola punktowego obrony, gdy przewinienie popełni 
atak. Jeśli w wyniku kary przesunięto by piłkę o więcej niż 
połowę odległości od pola punktowego obrony, karę 
zamienia się na przesunięcia piłki o połowę tego dystansu. 
Większość kar kończy się powtórzeniem próby. 
Niektóre najczęściej występujące przewinienia: 
• Falstart, spalony, trzymanie, przeszkadzanie w 

podaniu,pociąganie maski 
 
 



SUPER BOWL 2021 

W Super Bowl halftime show 
wystąpił kanadyjski 
wokalista The Weeknd. 

Tampa Bay Buccaneers  pokonali 
w Super Bowl 55 na własnym 
stadionie Kansas City Chiefs 31:9. 



 
 
 
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 
 
 
Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/ 
http://www.trocheruchu.pl/ 
www.patriocipoznan.pl 
 
 


