
Regulamin  Akademickich Mistrzostw 
Śląska w Futsalu 2008/2009 

 
1/ Turniej odbywa się zgodnie z przepisami Futsalu, za wyjątkiem czasu gry, czasu dla  
    drużyny, fauli kumulowanych. 
 
2/ Drużyny uczestniczące w Mistrzostwach, na podstawie zeszłorocznych wyników, zostały  
    podzielone na I Ligę i dwie II ligi. Zespoły w swoich ligach grają systemem każdy z 
    każdym. Każda liga rozgrywa swoje mecze podczas  turniejów. Mistrzem Śląska zostaje 
    zwycięzca I ligi. Do II ligi spadają dwie ostatnie drużyny z I ligi. Awans z II ligi do  
    pierwszej uzyskują dwie drużyny, zwycięzcy meczów: pierwszy zespół Grupy A, II ligi z  
    drugim zespołem Grupy B, II ligi, i na odwrót (tak zwane mecze na krzyż). 
 
3/ Drużyna za zwycięstwo otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt. 
 
4/ O kolejności miejsc w tabeli poszczególnej ligi decydują kolejno : ilość pkt., bezpośredni 

pojedynek,     różnica bramek, liczba strzelonych bramek,  losowanie. W przypadku 
uzyskania takiej samej ilości pkt. przez trzy i  więcej drużyn o kolejności decyduje dodatkowa 
tabela z meczami zainteresowanych drużyn. 

 
5/  Czas trwania meczu 2 x 15 minut, bez przerwy. 
 
6/ Drużyna będzie ukarana rzutem karnym przedłużonym, w momencie gdy któryś z jej 
    zawodników popełni 5 faul, karany rzutem wolnym bezpośrednim 
 
7/  Drużyna liczy maksymalnie 12 zawodników w danym turnieju, do następnego turnieju 
     można zgłosić inną dwunastkę. Zawodnicy reprezentujący uczelnię muszą być jej  
    studentami, mieć aktualną legitymację AZS-u (być członkiem AZS) oraz mieć bieżące 
    badania lekarskie lub oświadczenie zawodników mówiące o nienagannym stanie zdrowia. 
 
8/  W przypadku ukarania zawodnika czerwoną kartką nie może on uczestniczyć w danym 

meczu i automatycznie zostaje wykluczony z meczu następnego. Drużyna gra w osłabieniu 
przez 2 min. Po tym czasie do gry może wejść inny zawodnik. Gdy drużyna utraci bramkę to 
skład może być automatycznie uzupełniony.  

    Druga żółta kartka dla tego samego zawodnika w jednym meczu powoduje takie same 
reperkusje jak przy kartce czerwonej.  

    Dwie żółte kartki otrzymane przez zawodnika w różnych meczach, wykluczają go z meczu 
kolejnego (musi pauzować jeden mecz). 

 
9/ Wszyscy zawodnicy biorący udział w Turnieju występują na własną odpowiedzialność i    
      nie będą wnosić żadnych roszczeń do organizatora w przypadku jakiegokolwiek wypadku. 
 
10/ We wszystkich sprawach spornych decyzję podejmuje organizator.  
 
UWAGA: Jeżeli któryś z zawodników biorący udział w mistrzostwach, nie będzie 
                  członkiem AZS (najpóźniej od dnia II turnieju), wszystkie mecze z udziałem tego  
                  zawodnika będą zweryfikowane i drużyna przegra te mecze walkowerem. 


