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I. Miejsce i Termin  

 

Centrum Kultury Fizycznej UMCS, ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin 

Termin: 

Eliminacje: 8.03. 2019 r.  

Finały: 22.03.2019 r.  

 

II. Organizatorzy  

 

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie 

Klub Uczelniany AZS UMCS Lublin 

Centrum Kultury Fizycznej UMCS 

 

III. Warunki uczestnictwa  

 

W turnieju mogą wziąć udział szkoły średnie  z grona szkół partnerskich UMCS oraz szkoły, 

które wysłały odpowiednie zgłoszenie w terminie przewidzianym przez organizatora 

rozgrywek. 

 

VI. System rozgrywek  

 

Rozgrywki prowadzone będą systemem mieszanym. 

Wszystkie zespoły zostaną podzielone na grupy w których rywalizacja toczyć się będzie  

w systemie  „Każdy z Każdym” 

Etap finałowy będzie realizowany systemem pucharowym. Mecze odbywać się będą wedle 

ustalonego harmonogramu.  

 

VII. Przepisy i skład drużyny 

 

Oficjalnymi przepisami gry są przepisy obowiązujące w Futsalu. 

 

1.Zespoły rywalizują w 4 osobowych składach ( 3 zawodników w „polu” oraz bramkarz) 

2. Zmiany odbywają się systemem hokejowym.  

3. Zespoły biorące udział w turnieju powinny posiadać jednolite stroje  

4. Bezwzględnie obowiązuje gra w obuwiu przeznaczonym na halę (z jasną podeszwą) – 

Kategorycznie zabrania się gry w minikorkach lub turfach.  

5. Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.  

6. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno zdobyte punkty przez drużynę.  

7. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów, o 

kolejności decyduje: 

 

▪ Bilans punktów z bezpośrednich spotkań; 

▪ Różnica bramek z bezpośrednich spotkań; 

▪ Większa ilość bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach  

▪ Różnica bramek ze wszystkich spotkań  

▪ Rzuty karne wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn 

▪ W meczach finałowych w przypadku remisu wykonywane będą po 3 rzuty karne  
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8. Kary dyscyplinarne  obowiązujące podczas turnieju: 

2 minuty, jedna minuta, czerwona kartka (pokazana np. za faul taktyczny skutkuje pauzą  w 

następnym meczu. Ponadto drużyna, której zawodnik otrzymał czerwoną kartką zostaje 

ukarana karą 2 min gry w osłabieniu), czerwona kartka w meczu za niesportowe zachowanie- 

pauza w 2 następnych meczach lub wykluczenie z turnieju. 

9. W czasie trwania turnieju zawodnik może grać tylko w jednej drużynie. 

10. Gdy drużyna wycofa się z turnieju wyniki -punkty-bramki z jej udziałem są anulowane. 

11. Czas trwania meczu  to 8 minut bez zmiany stron.  

12. Rzut karny wykonywany jest z odległości 6 m.  

13. Rzut autowy wykonywany jest z linii bocznej boiska, gdzie piłka nie może znajdować się 

dalej niż 25 cm od linii bocznej boiska ( czas wykonania: 4 s. )  

 

 

VIII. Postanowienia końcowe  

 

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji  z turnieju lub 

walkower. Karę orzeka organizator.  

2. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp.  

3. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą  dokument 

potwierdzający ich tożsamość.  

4. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione  w powyższych punktach 

i podpunktach regulaminu - odpowiedzialny jest opiekun drużyny.   

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni oraz 

w trakcie trwania turnieju.  

6. Za szkody powstałe w szatniach odpowiada drużyna.  

 

IX. Awans 

 

Do następnego etapu turnieju awansuje 8 najlepszych zespołów wyłonionych w Turnieju.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


