
REGULAMIN 

MISTRZOSTW  WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  W FUTSALU 

W SEZONIE 2012/2013 

 

I. Postanowienia ogólne 

Celem rozgrywek jest wyłonienie najlepszej drużyny futsalowej w woj. świętokrzyskim. 

Rozgrywki organizowane są przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach. Mecze 

finałowe Mistrzostw Woj. Świętokrzyskiego w Futsalu odbędą się w Busku - Zdroju w dniu  

09.03.2013r. z udziałem sześciu drużyn, które awansują z dwóch półfinałów. Półfinały zostaną 

rozegrane w dniach 02 – 03.03.2013r. w Kielcach i Busku – Zdroju. Składy grup półfinałowych 

będą podane do wiadomości zainteresowanych na stronie internetowej Świętokrzyskiego 

Związku Piłki Nożnej w Kielcach do dnia 26.02.2013r. Gospodarze półfinałów i finału 

wojewódzkiego udostępniają nieodpłatnie hale sportowe do przeprowadzenia rozgrywek. 

Uczestników w/w rozgrywek obowiązują przepisy gry PZPN w futsal oraz z uwagi na specyfikę 

gry w hali postanowienia niniejszego regulaminu. 

II. Zasady uczestnictwa 

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy: 

a) którzy ukończyli 16 rok życia (zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia   

zobowiązani są do dostarczenia zgody rodziców na udział w rozgrywkach finałowych); 

b) drużyny zgłoszone do rozgrywek finałowych mogą dokonywać uzupełnień o jednego 

zawodnika, który uczestniczył w rozgrywkach środowiska, z którego wywodzi się dana 

drużyna, drużyny w swoich środowiskach mogą dokonywać uzupełnień w składach do 

dnia 15.12.2013r. 

 

 2. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach finałowych jest zgłoszenie drużyny i dostarczenie 

Organizatorowi listy zawodników podpisaną przez lekarza oraz osobę odpowiedzialną za drużynę 

do dnia 01.03.2013 roku. 

3. Każda drużyna przystępująca do rozgrywek finałowych zobowiązana jest do wpłacenia kwoty 

startowej w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) na konto 

Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach, ul. Ściegiennego 8. Brak w/w wpłaty do dnia 

28.02.2013 roku powoduje nie uwzględnienie drużyny w terminarzu rozgrywek finałowych. 

4. W meczach finałowych mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni i 

potwierdzeni do rozgrywek na liście zgłoszeniowej. Lista zgłoszeniowa powinna zawierać 

nazwisko, imię, datę urodzenia i podpis zawodnika. Zdolność zawodników do gry musi być 

potwierdzona przez lekarza. 

5. Zawodnik może być zgłoszony i grać tylko w jednej drużynie biorącej udział w rozgrywkach 

finałowych.   



6. Drużyny przystępujące do gry muszą posiadać jednolite stroje oraz obuwie do gry w hali.  

7. Każdy zawodnik przystępujący do meczu musi posiadać dokument tożsamości (dowód 

osobisty, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem). 

III. Najważniejsze przepisy gry 

W rozgrywkach finałowych obowiązywać będą przepisy gry PZPN w futsal oraz z uwagi na 

specyfikę gry w hali postanowienia niniejszego regulaminu.  

1. Zawody rozgrywane będą w hali na boisku do piłki ręcznej piłką futsalowa dostarczoną przez 

Organizatora.  

2. Bramki o wymiarach 3m x 2m. 

3. Czas gry:  

- 2 x 12 min. z zatrzymywanym czasem na ostatnią minutę meczu w grupach trzydrużynowych z 

dwuminutową przerwą między połowami (w turniejach półfinałowych), 

- 2 x 10 min. z zatrzymywanym czasem na ostatnią minutę meczu w grupach czterodrużynowych 

z dwuminutową przerwą między połowami (w turniejach półfinałowych), 

- 2 x 12 min. z zatrzymywanym czasem na ostatnie dwie minuty meczu z dwuminutową przerwą 

między połowami (w turnieju finałowym). 

4. W turnieju dana drużyna może być reprezentowana przez 14 zawodników.  

5. W grze bierze udział 5-ciu zawodników w tym bramkarz.  Minimalna ilość zawodników –  3-ech 

w tym bramkarz. 

6. Dozwolone są wielokrotne (hokejowe) zmiany zawodników w trakcie meczu w strefie zmian 

pod warunkiem, że najpierw opuści boisko zawodnik biorący udział w grze a dopiero w jego 

miejsce może wejść inny zawodnik.  Zmiana bramkarza dozwolona jest tylko podczas przerwy w 

grze.  

7. Po wyjściu piłki poza linię boczną (aut) następuje wznowienie gry nogą w miejscu gdzie piłka 

opuściła pole gry. Piłka musi stać nieruchomo na linii bocznej a zawodnik musi znajdować się 

obiema nogami poza polem gry (rzut wolny pośredni).  

8. Odległość zawodnika broniącego w czasie wykonywania rzutów wolnych, rożnych, autów 

wynosi 5m od piłki. Czas na wznowienie gry wynosi 4 sek. 

9. Rzut karny wykonywany jest z odległości 6-ciu metrów. 

 

 

 



10. Kary indywidualne:  

a) żółta kartka – ostrzeżenie; 

b) druga  żółta kartka – zawodnik w konsekwencji 2 żółtych kartek otrzymuje czerwoną 

kartkę i jest wykluczony z gry do końca meczu, a w jego miejsce może wejść inny 

zawodnik po upływie 2 minut lub po stracie bramki;  

c) czerwona kartka – ukarany zawodnik nie może grac w najbliższym meczu swojej 

drużyny. W przypadku otrzymania czerwonej kartki za wybitnie niesportowe zachowanie, 

brutalny faul lub uderzenie przeciwnika zawodnik zostanie ukarany karą dyskwalifikacji od 

3-ech meczów do całkowitego wykluczenia z rozgrywek. 

 

11. Zespół, który gra w osłabieniu może uzupełnić swój skład przed upływem kary czasowej w 

przypadku straty bramki. W tym przypadku stosuje się następujące zasady: 

- gdy gra 5 zawodników przeciwko 4 zawodnikom i zespół z większą ilością zawodników 
zdobędzie bramkę, to zespół z 4 zawodnikami może uzupełnić skład, 

- jeżeli obydwa zespoły grają 4 zawodnikami i padnie bramka, to obydwa zespoły 
uzupełniają swoje składy, 

- jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 3 zawodnikom lub 4 zawodników gra przeciwko 3 
zawodnikom i zespół z większą ilością zawodników zdobędzie bramkę,  to zespół z 3 
zawodnikami może uzupełnić swój skład tylko o 1 zawodnika, 

- jeżeli drużyny grają w składach 3-osobowych i padnie bramka, to zespoły te nogą 
uzupełnić składy tylko o 1 zawodnika, 

- w każdym przypadku, jeżeli bramkę zdobędzie zespół z mniejszą ilością zawodników, to 
gra toczy sie dalej bez zmiany ilości zawodników. 
 

12. Gra wślizgiem jest niedozwolona (wślizg odbierający piłkę), nie dotyczy to bramkarza we 
własnym polu karnym. 
 
13. Faule akumulowane obejmują faule karane rzutem wolnym bezpośrednim zgodnie z 
Artykułem 12 przepisów gry w futsal. Pierwsze trzy faule podczas jednej połowy są rejestrowane 
w sprawozdaniu meczowym. Jeżeli zawodnik popełni czwarty faul na połowie przeciwnika lub na 
własnej, ale pomiędzy linią środkową a umowną linią równoległą przechodzącą przez drugi punkt 
karny w odległości 10 metrów od linii bramkowej, to rzut wolny (przedłużony rzut karny) 
wykonywany jest z drugiego punktu karnego. Jeżeli zawodnik popełni czwarty faul na własnej 
połowie pomiędzy linią 10 m a linią bramkową drużyna, której przyznano rzut wolny może 
wybrać czy wykonać go z drugiego punktu karnego lub z miejsca, w którym miało miejsce 
przewinienie. Począwszy od 4-tego zarejestrowanego faulu jednej z drużyn w każdej połowie 
meczu: 
- drużyna, która go popełniła nie może ustawić muru obronnego, 
- zawodnik wykonujący rzut musi być właściwie zidentyfikowany, 
- bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym w odległości co najmniej 5 metrów od piłki, 
- wszyscy pozostali zawodnicy muszą pozostawać na boisku poza umowną linią równoległą do 
linii bramkowej przechodzącą przez punkt położenia piłki i będącą poza polem karnym, muszą 
znajdować się co najmniej 5 metrów od piłki. 
 
 
 
 



14. Dotyczy gry z bramkarzem.  
Rzut wolny pośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz popełni jedno z 
przewinień: 

a) po uwolnieniu piłki ze swojego posiadania otrzymuje ją z powrotem od współpartnera, 
jeżeli wcześniej nie została zagrana lub dotknięta przez przeciwnika, 
b) dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym zagraniu od współpartnera, 
c) dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z rzutu z autu 
wykonanego przez współpartnera, 
d) dotyka lub prowadzi piłkę rękami lub nogami na własnej połowie, dłużej niż 4 sekundy. 

 
IV. Zasady wyłonienia Mistrza Woj. Świętokrzyskiego w Futsalu 

1. W dwóch półfinałach wojewódzkich zmierzy się po trzy, dwie lub jedna najlepsze drużyny ze 

środowisk współpracujących z Komisją Futsalu przy Świętokrzyskim Związku Piłki Nożnej w 

Kielcach (łącznie 14 drużyn). System rozgrywek zostanie opracowany do 26.02.2013r.  

2. Do finału wojewódzkiego awansują po trzy najlepsze drużyny z półfinałów wojewódzkich. 

Zostaną one podzielone na dwie grupy po trzy drużyny i rozegrają mecze w grupach systemem 

„każdy z każdym”. Do półfinałów awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Mecze 

półfinałowe rozegrane zostaną „na krzyż” (pierwszy z gr.I z drugim z gr.II i drugi z gr.I z pierwszym 

z gr.II). Przegrani z półfinałów zagrają o III miejsce, a zwycięzcy o tytuł Mistrza Województwa w 

Futsalu. 

3. Zawody należy zweryfikować jako walkower 0 : 5 na niekorzyść danej drużyny: 

 a) w przypadku nie stawienia się na zawody (lub spóźnienia powyżej 15 minut). Nie 

stawienie się na zawody powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek bez zwrotu opłaty 

startowej, 

 b) jeśli grał w niej nieuprawniony zawodnik. 

4. Punktacja w meczach grupowych przedstawia się następująco: 

 a) za zwycięstwo – 3 pkt 

 b) za remis       – 1 pkt 

 c) za porażkę      – 0 pkt 

5. O kolejności zespołów decyduje: 

 a) liczba zdobytych punktów, 

 b) w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym 

miejscu decyduje kolejno: 

 - liczba zdobytych punktów i bramek między tymi drużynami („mała tabela”), 

 - korzystniejsza różnica bramek w całych rozgrywkach, 

 - większa ilość strzelonych bramek w całych rozgrywkach, 

 - rzuty karne między zainteresowanymi drużynami. 

6. W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, zarządza się serię rzutów karnych (po 5, 

ewentualnie potem po 1 do skutku). 

 



V. Nagrody 

1. Zespoły, które zajmą miejsca 1-3 w finale wojewódzkim otrzymają Puchary ŚZPN i dyplomy. 

Zespoły z miejsc 5-6 otrzymają dyplomy. 

2. Nagrody indywidualne otrzymają: 

- najlepszy zawodnik finałów, 
- najlepszy bramkarz finałów, 
- najlepszy strzelec finałów. 
Przy równej ilości zdobytych bramek przez więcej niż jednego zawodnika o zdobyciu tytułu 

decyduje wyższe miejsce drużyny w klasyfikacji końcowej rozgrywek. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach finałowych na własną odpowiedzialność. 

2. W hali sportowej wszyscy uczestnicy winni podporządkować się Organizatorom rozgrywek, 

kierownikom i kapitanom drużyn. 

3. We wszystkich sprawach dotyczących w/w rozgrywek, a nie objętych przepisami niniejszego 

regulaminu, decyzje podejmuje Organizator 


