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Futsal 
 

REGULAMIN TECHNICZNY 
 
 

I. System rozgrywek 
 

1) Mistrzostwa rozgrywane są w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn. 
2) Akademickie Mistrzostwa Śląska w Futsalu Mężczyzn są jednocześnie eliminacjami do 

rozgrywek półfinałowych Akademickich Mistrzostw Polski.  
 

II. Zgłoszenia 
 

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

2) Zgłoszenie ostateczne drużyny (wg obowiązującego druku) musi zostać przedstawione 
najpóźniej na pierwszym turnieju rozgrywek. Jeżeli w kolejnych turniejach skład drużyny 
zostaje uzupełniony, należy przedstawić kolejne zgłoszenie ostateczne (z nowymi 
zawodnikami). 

3) Do rozgrywek można zgłosić zespół składający się maksymalnie z 18 zawodników. W 
poszczególnych turniejach może uczestniczyć maksymalnie 14 zawodników spośród 
zgłoszonych. 

 
III. Rozgrywki mężczyzn 

 
1) Rozgrywki przeprowadzone będą w dwóch ligach – Ekstraklas i I Liga. Zespoły w swoich 

ligach grają systemem każdy z każdym, w Ekstraklasie mecz i rewanż. Każda liga rozgrywa 
swoje mecze systemem turniejowym. Akademickim Mistrzem Śląska zostaje zwycięzca 
Ekstraklasy. Z I ligi do Ekstraklasy może zostać dokooptowany zdobywca pierwszego miejsca, 
o czym decyduje Organizacja Środowiskowa AZS Katowice. 

2) Drużyna za zwycięstwo otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt. 
3) O kolejności miejsc w tabeli poszczególnej ligi decydują kolejno: liczba punktów, 

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

4) Czas trwania meczów w Ekstraklasie wynosi 2 x 10 min. efektywnego czasu gry, zaś w I lidze 
- 2 x 15 min., bez przerwy. 

5) Drużyna będzie ukarana rzutem karnym przedłużonym, w momencie gdy któryś z jej 
zawodników popełni 4 faul, karany rzutem wolnym bezpośrednim. 
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IV. Rozgrywki kobiet 

 
1) Rozgrywki przeprowadzone będą systemem turniejowym – każdy z każdym (mecz i rewanż). 
2) Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt. 
3) O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno: liczba punktów, bezpośredni pojedynek,     

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

4) Czas trwania meczów wynosi 2 x 15 min., bez przerwy. 
5) Drużyna będzie ukarana rzutem karnym przedłużonym, w momencie gdy któryś z jej 

zawodników popełni 4 faul, karany rzutem wolnym bezpośrednim. 
 

V. Sposób przeprowadzenia zawodów  
 

1) Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN, za wyjątkiem czasu gry, czasu dla drużyny, 
fauli kumulowanych. 
 

 Kary indywidualne : 
 

2) 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.  

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 pauzować jeden mecz). 
 

VI. Uwagi końcowe 
 

1) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska. 


