
 

 

REGULAMIN 

ŻMIGRODZKIEJ LIGI FUTSALU 2019/2020                                                                                                       

  

 

 

PATRONAT HONOROWY:  

BURMISTRZ GMINY ŻMIGRÓD ROBERT LEWANDOWSKI 
 

 

 

 

TERMIN: 01.12.2O19 rok - 02.O2.2O20 rok  

HALA SPORTOWA, UL. SIENKIEWICZA 6, 55-140 Żmigród 

 

 

 

 
I. Organizator: 



 

 

1. Gmina Żmigród. 

2. Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie. 

 

II. Miejsce i termin: 
- hala sportowa w Żmigrodzie przy ul. Sienkiewicza 6;  

- rozgrywki prowadzone będą co niedzielę od 01.12.2019 do 02.02.2020 roku (szczegóły w 

terminarzu). 

 

III. Cele turnieju rozgrywek: 
- promocja i popularyzacja piłki nożnej halowej w Żmigrodzie 

- integracja lokalnej społeczności piłkarskiej (zawodników, trenerów, działaczy i kibiców); 

- zagospodarowanie czasu wolnego w okresie zimowym; 

 

IV. Warunki uczestnictwa: 
- w rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy mają ukończone 16 lat bez lub z 

przynależnością klubową;  

- w jednej drużynie może występować maksymalnie dwóch zawodników, którzy są 

zarejestrowani w klubach IV ligi lub wyższej (wyjątek stanowi piłkarz zatrudniony w firmie, 

która bierze udział w rozgrywkach); 

- każda drużyna może zgłosić dowolną liczbę zawodników do dnia 22.11.2019 rok; 

- każdy uczestnik występuje w rozgrywkach na własną odpowiedzialność; 

- zgłaszanie zawodników do drużyny bezpośrednio przed meczem jest niedozwolone; 

- na grę zawodników nieletnich musi wyrazić zgodę rodzic lub opiekun prawny. 

 

V. Zgłoszenie do rozgrywek: 
- zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać imienną listę zawodników (karta zgłoszenia – 

załącznik) reprezentujących daną drużynę z podpisami, datą urodzenia, z zaznaczeniem 

kierownika drużyny  i podaniem jego numeru telefonu oraz nazwę drużyny; 

- drużyny należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2019 roku drogą 

mailową na adres g.paryna@interia.pl; 

- ilość miejsc jest ograniczona (8 drużyn), decyduje data zgłoszenia; 

- wpisowe do turnieju 500 zł od drużyny;  

- wpisowe należy wpłacić na konto bankowe ZPK Żmigród do dnia 22.11.2019r. 

nr konta: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie 30 9598 0007 0019 5953 2000 0004 

tytuł przelewu: wpisowe do Żmigrodzkiej Ligi Futsalu 2018/2019 (dane do faktury) 
- zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania Regulaminu 

Żmigrodzkiej Ligi Futsalu 2019/2020. 

 

VI. Przepisy gry:  
1.Mecze rozgrywane są na boisku do piłki ręcznej o wymiarach 40 m x 20 m. 

2. Czas gry 2 x 25 minut z pięciominutową przerwą i zmianą stron boiska. 

3. Mecze rozgrywane będą piłką numer 4 przystosowaną wyłącznie do gry w hali. 

4. Składy 5-osobowe (bramkarz + 4 zawodników w polu).  

5. Liczba zmian jest nieograniczona. Zmian można dokonywać jedynie w środkowej strefie 

boiska. 

6. Nie obowiązuje przepis o spalonym. 

7. Bramkę można zdobyć po rozpoczęciu gry z rzutu wolnego bezpośredniego oraz z rzutu 

rożnego. Rzut z autu traktowany jest jak rzut wolny pośredni. 

8. Rzut z autu wykonywany jest wyłącznie nogą.  



 

 

9. Wznowienie gry od bramki – piłka musi zostać wprowadzona do gry przez bramkarza 

wyłącznie ręką. Podczas wrzutu piłka może przekroczyć środkową linię boiska. 

10. Piłkarze drużyny przeciwnej przy rozpoczęciu gry od środka muszą zachować odległość 

minimum 3m, a przy aucie, rzucie karnym, wolnym i rożnym minimum 5m od piłki. 

11. Jeśli piłka dotknie sufitu, grę wznawia drużyna przeciwna rzutem z autu z najbliższego 

punktu linii bocznej boiska. 

12. Zabroniona jest gra wślizgiem, za wyjątkiem bramkarza we własnym polu karnym o ile 

nie wykonuje tego brutalnie lub niebezpiecznie. 

13. Zawodnik zostanie wykluczony z gry za: brutalny faul, agresywne zachowanie, 

notoryczne używanie wulgarnych słów, po otrzymaniu drugiej żółtej kartki. 

14. Wykluczony zawodnik opuszcza pole gry, a drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty lub 

do momentu utraty bramki. Jeśli karę odbywa 2 zawodników, a ich drużyna straci gola, 

drużynę uzupełnia tylko jeden zawodnik. 

15. Drużyna, która nie wstawi się na wyznaczony mecz zostaje ukarana walkowerem 0-5. 

16. W momencie kiedy drużyna popełni w meczu kolejny piąty faul zostaje przyznany rzut 

karny dla przeciwnika.  

 

VII. System gier, punktacja: 
1.System gier „każdy z każdym” według ustalonego terminarza rozgrywek. 

2. Punktacja: mecz wygrany - 3 pkt.; remis - 1 pkt.; porażka - 0 pkt.  

3. O kolejności miejsc w tabeli decydują: 

- większa liczba zdobytych punktów; 

- w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwa zespoły: wynik bezpośredniego 

pojedynku; lepsza różnica bramek; większa liczba strzelonych bramek; 

- jeśli równą liczbę punktów uzyskają trzy, cztery, pięć lub sześć drużyn sporządzi się 

dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między nimi, kierując się zasadami 

podanymi powyżej. 

4. Runda finałowa zostanie utworzona na podstawie tabeli po pierwszej części sezonu.  

5. W rozgrywkach udział weźmie 8 drużyn. W pierwszej części sezonu zespoły będą 

rywalizować systemem „każdy z każdym”. Na podstawie tabeli końcowej po pierwszej części 

sezonu (7 kolejek), drużyny zostaną podzielone na dwie grupy – mistrzowska i pocieszenia, 

gdzie również będą grały systemem „każdy z każdym” (3 kolejki).  

6. Drużyny do drugiej rundy przystępują z wywalczoną wcześniej ilością punktów 

7. Zwycięzca grupy mistrzowskiej otrzymuje Puchar Mistrzów Żmigrodzkiej Ligi Futsalu 

2019/2020 

 

VIII: Nagrody rzeczowe: 
- zespołowe - puchary i dyplomy za miejsca 1-8; 

- indywidualne - statuetki dla króla strzelców, najlepszego bramkarza i MVP rozgrywek; 

 

IX. Postanowienia końcowe: 
- wszystkie drużyny obowiązuje opłata startowa w wysokości 500 złotych od drużyny; 

- organizator zapewnia opiekę medyczną; 

- organizator zapewnia obsadę sędziowską; 

- organizator zapewnia nagłośnienie oraz licencjonowanego spikera PZPN; 

- kapitanowie drużyn odpowiedzialni są za zachowanie swoich zawodników oraz 

przestrzeganie regulaminu hali sportowej, a w szczególności za utrzymanie czystości w 

szatni, umywalni, pod natryskami oraz w WC; 

- rozstrzyganie ewentualnych spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu 

przysługuje wyłącznie organizatorowi rozgrywek 



 

 

 

 

TERMINARZ ŻMIGRODZKIEJ LIGI FUTSALU 2019/2020: 

 

I TERMIN – NIEDZIELA, 01 GRUDZIEŃ 2019 R. 
 

GODZ. 14.00  
Godz. 15.00  

Godz. 16.00  

Godz. 17.00  
 

 

II TERMIN – NIEDZIELA, 8 GRUDZIEŃ 2019 R. 
 

GODZ. 14.00  

Godz. 15.00  
Godz. 16.00  
Godz. 17.00  

 
 

III TERMIN – NIEDZIELA, 15 GRUDZIEŃ 2019 R. 
 

GODZ. 14.00  
Godz. 15.00  
Godz. 16.00  
Godz. 17.00  

 
 

IV TERMIN – NIEDZIELA, 22 GRUDZIEŃ 2019 R. 
 

GODZ. 14.00  
Godz. 15.00  

Godz. 16.00  
Godz. 17.00  

 
 

V TERMIN – NIEDZIELA, 29 GRUDZIEŃ 2019 R. 
 

GODZ. 14.00  
Godz. 15.00  

Godz. 16.00  
Godz. 17.00  

 
 
 



 

 

VI TERMIN – NIEDZIELA, 05 STYCZEŃ 2020 R. 
 

GODZ. 14.00  
Godz. 15.00  

Godz. 16.00  
Godz. 17.00  

 
 

VII TERMIN – NIEDZIELA, 12 STYCZEŃ 2020 R. 
 

GODZ. 14.00  

Godz. 15.00  

Godz. 16.00  

Godz. 17.00  
 
 

RUNDA FINAŁOWA 

Na podstawie końcowej tabeli rozgrywek po 7 rozegranych kolejkach drużyny zostaną 
podzielone na dwie grupy: grupa mistrzowska – pierwsze 4 zespoły z tabeli oraz grupa 
pocieszenia – ostatnie 4 zespoły z tabeli. W drugiej części sezonu w obu tych grupach drużyny 
będą grały systemem „każdy z każdy”.  

 

VIII TERMIN – NIEDZIELA, 19 STYCZEŃ 2020 R. 
 

GODZ. 14.00  
Godz. 15.00  

Godz. 16.00  

Godz. 17.00  
 
 

IX TERMIN – NIEDZIELA, 26 STYCZEŃ 2020 R. 
 

GODZ. 14.00  

Godz. 15.00  
Godz. 16.00  
Godz. 17.00  

 
 

X TERMIN – NIEDZIELA, 02 LUTY 2020 R. 
 

GODZ. 14.00  
Godz. 15.00  

Godz. 16.00  

Godz. 17.00  

 

        Organizatorzy 


