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I. System rozgrywek 
 

1) Akademickie Mistrzostwa Śląska w Futsalu są jednocześnie eliminacjami do rozgrywek 
strefowych Akademickich Mistrzostw Polski.  

2) Mistrzostwa rozgrywane są w kategorii kobiet i mężczyzn. 
 

II. Warunki uczestnictwa 
 

1) Zgłoszenie drużyny do rozgrywek następuje poprzez wypełnienie zgłoszenia wstępnego do 
gier zespołowych Akademickich Mistrzostw Śląska w terminie wskazanym przez Organizację 
Środowiskową. 

2) Zgłoszenie ostateczne (imienne) drużyny wraz z nr legitymacji (wg druku zgłoszenia 
ostatecznego do AMŚ dostępnego na stronie www.azs.katowice.pl) musi zostad 
przedstawione najpóźniej na pierwszym turnieju rozgrywek. 

3) Drużyna liczy maksymalnie 14 zawodników w danym turnieju, do następnego turnieju 
można zgłosid inną czternastkę. Zawodnicy reprezentujący uczelnię muszą byd jej 
studentami, mied aktualną legitymację AZS-u (byd członkiem AZS) oraz mied bieżące 
badania lekarskie lub oświadczenie zawodników mówiące o nienagannym stanie zdrowia. 

4) Na I Turnieju będą sprawdzane legitymacje AZS. Jeżeli któryś z zawodników biorący udział w 
mistrzostwach, nie będzie członkiem AZS, wszystkie mecze z  jego udziałem będą 
zweryfikowane i drużyna przegra te mecze walkowerem. 

 
III. Rozgrywki mężczyzn 

 
1) Drużyny uczestniczące w Mistrzostwach, na podstawie zeszłorocznych wyników, zostały 

podzielone na I Ligę i II ligę. W I lidze występuje 8 zespołów, a w II lidze pozostałe zgłoszone 
drużyny.  

2) Zespoły w swoich ligach grają systemem każdy z  każdym. Każda liga rozgrywa swoje mecze 
podczas  turniejów.  

3) Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. 
4) O kolejności miejsc w tabeli poszczególnej ligi decydują kolejno : ilośd 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) Akademickim Mistrzem Śląska zostaje zwycięzca I ligi.  
6) Do II ligi spada bezpośrednio ostatnia drużyny z I ligi. Bezpośredni awans z II ligi do I 

http://www.azs.katowice.pl/


 

uzyskuje najwyżej sklasyfikowana drużyna. Drużyna z przedostatniego miejsca w I lidze gra 
mecz barażowy z drugą drużyną II ligi o awans do I ligi. 

 
IV. Rozgrywki kobiet 

 
1) Zespoły grają systemem każdy z każdym.  
2) Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. 
3) O kolejności miejsc w tabeli poszczególnej ligi decydują kolejno : ilośd 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. 

 
V. Sposób przeprowadzenia zawodów  

 
1) Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Futsalu, z następującymi zmianami: 

a) mecze trwają dwa razy 15 minut bez przerwy, 
b) czas gry zatrzymywany tylko na polecenie sędziego zawodów, 
c) Drużyna będzie ukarana rzutem karnym przedłużonym, w momencie gdy któryś z jej    

zawodników popełni 5 faul, karany rzutem wolnym bezpośrednim 
d) brak czasu dla trenera. 

 
 Kary indywidualne : 
 

2) W przypadku ukarania zawodnika czerwoną kartką nie może on uczestniczyd w danym 
meczu i automatycznie zostaje wykluczony z meczu następnego. Drużyna gra w osłabieniu 
przez 2 min. Po tym czasie do gry może wejśd inny zawodnik. Gdy drużyna utraci bramkę to 
skład może byd automatycznie uzupełniony.  

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

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

 
VI. Uwagi koocowe 

 
1) Wszyscy zawodnicy biorący udział w Turnieju występują na własną odpowiedzialnośd i         

nie będą wnosid żadnych roszczeo do organizatora w przypadku jakiegokolwiek wypadku. 
2) We wszystkich sprawach spornych decyzję podejmuje organizator. 
3) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska. 


