
REGULAMIN ROZGRYWEK  

  „  MISTRZOSTWA  KĘTRZYNA W  FUTSALU 2015/2016” 

§ 1 

1. „Mistrzostwa Kętrzyna w futsalu 2015/2016” są formą działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej organizowaną w oparciu o 

przepisy  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków 

prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej ( Dz. U. z dnia 20 września 2001 r. ) 

 
2.Celem działalności  jest umożliwienie  mieszkańcom  Kętrzyna oraz okolicznych miejscowości aktywnego wypoczynku rekreacyjno 

– sportowego w postaci zawodów amatorskich.  

§ 2 

Organizatorem mistrzostw jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 

§ 3 

Uczestnicy mistrzostw  zwani dalej zawodnikami, obowiązani są przestrzegać  przepisów gry w futsal, niniejszego  regulaminu oraz  

zasad bezpieczeństwa  i podporządkować się   przedstawicielom Organizatora, a ich niedopełnienie może skutkować wykluczeniem  z 

mistrzostw.    

§ 4 

W celu  organizacji  mistrzostw  oraz nadzoru nad jej przebiegiem, a także podejmowania decyzji w imieniu Organizatora upoważnia się 

... Roman Kojtek oraz Ola Adamczyk ..... 

§ 5 

 Mistrzostwa  prowadzone będą w terminach ustalonych przez Organizatora w Miejskiej Hali Widowiskowo-Sportowej w Kętrzynie. 

§ 6 

Obsadę sędziowską mistrzostw  zapewnia  Organizator. 

§ 7 

W przypadku nie rozegrania zawodów  z przyczyn niezależnych od Organizatora,   należy je rozegrać od początku lub dokończyć w 

najbliższym możliwym terminie. 

§ 8 

Podjęcie decyzji w sprawie rozegrania lub dokończenia zawodów należy do Organizatora. 

§ 9 

W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o dokończeniu zawodów przerwanych  przed upływem regulaminowego czasu gry, są 

one  dokańczane zgodnie z następującymi zasadami: 

1.gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów z zaliczeniem uzyskanego wyniku; 

2.zawody  dokańcza się w składach uwzględniających wykluczenia dokonane w zawodach przerwanych ; 

3.zespoły przystępują do dokończenia zawodów z uwzględnieniem sytuacji kadrowej i sytuacji po otrzymanych karach istniejącej w 

pierwotnym terminie rozgrywania meczu. 

§ 10 

Uczestnikowi, który w czasie zawodów zostanie  wykluczony (samoistna czerwona kartka) wymierza się  obligatoryjnie karę 

dyskwalifikacji w wymiarze 1 kolejnego meczu, chyba, że przewinienie polegało  na: 

1.naruszeniu nietykalności cielesnej lub znieważeniu słownym osoby biorącej udział w zawodach lub kibica albo wysoce 

niesportowym  zachowaniu się przed , w trakcie i po zawodach. 

§ 11 

W przypadku naruszenia zasad określonych  w  paragrafie 10 punkt 1   Organizator może wymierzyć karę dyskwalifikacji od 2 meczów 

do pozbawienia prawa do uczestnictwa w mistrzostwach. Decyzja Organizatora nie podlega trybowi odwoławczemu.  

§ 12 

Uczestnikowi, który w mistrzostwach   otrzyma napomnienie / żółtą kartkę/ zostanie automatycznie ukarany karą czasową w wymiarze 2 

minut. Dwukrotne otrzymanie przez zawodnika żółtej kartki w tym samym meczu skutkuje dyskwalifikacją w tym meczu.  Uzupełnienie 

składu drużyny po otrzymaniu samoistnej czerwonej kartki  może nastąpić po 4 minutach.   

§ 13 

Wystawienie do zawodów uczestnika , który powinien pauzować za otrzymane kary indywidualne skutkuje zweryfikowaniem ich wyniku 

w stosunku 0 do 5, a w przypadku uzyskania wyniku korzystniejszego niż walkower utrzymany jest wynik z boiska. 

§ 14 

Rozgrywki odbywają się systemem „każdy z każdym” mecz i rewanż 



§ 15 

Za każde rozegrane zawody przyznaje się punkty w zależności od uzyskanego wyniku, czyli 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis i 

0 punktów za porażkę. 

§ 16 

Kolejność zespołów  ustala się według liczby zdobytych   punktów. 

§ 17 

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez 2 zespoły o zajętym w grupie miejscu decyduje: 

1.liczba zdobytych punktów w zawodach między tymi drużynami; 

2.przy równej liczbie zdobytych punktów korzystniejsza różnica pomiędzy zdobytymi i straconymi bramkami w zawodach  tych 

drużyn; 

3.przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich zawodach  danego cyklu gier; 

4.przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich zawodach danego cyklu gier; 

5.przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Organizatora. 

§ 18 

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż 2 zespoły o zajętym w grupie miejscu decyduje: 

1.liczba zdobytych punktów w zawodach między tymi drużynami; 

2.przy równej liczbie zdobytych punktów korzystniejsza różnica pomiędzy zdobytymi i straconymi bramkami w zawodach tych drużyn 

; 

3.przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich zawodach z danego cyklu gier; 

4.przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich zawodach z danego cyklu gier; 

5.przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Organizatora. 

§ 19 Wykreślono 

§ 20 

Zespół, który w wyniku mistrzostw zajmie pierwsze miejsce   uzyskuje tytuł „MISTRZA  KĘTRZYNA W FUTSALU 2015/2016” 

oraz prawo udziału w zawodach wyższego szczebla. 

§ 21 

W przypadku nie stawienia się drużyny do rozegrania zawodów lub wycofania się z mistrzostw   mecze z jej udziałem w danej edycji 

gier weryfikuje się jako walkower 0 : 5 na jej niekorzyść . 

§ 22 

Każda drużyna   jest  odpowiedzialna za uprawnienie swoich zawodników do mistrzostw  oraz za prowadzenie  ewidencji czerwonych 

kartek. 

§ 23 

Do każdej drużyny uczestniczącej w mistrzostwach  może zostać czynnych piłkarzy we wszystkich klasach rozgrywkowych  

§ 24 Wykreślono 

§ 25 

Każda grupa może liczyć nie więcej niż 15 uczestników. Lista uczestników uprawnionych do reprezentowania grupy, którą przed 

rozpoczęciem  działalności należy dostarczyć Organizatorowi stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

§ 26 

W przypadku jeśli grupa zgłosi  mniejszą ilość uczestników,  to ewentualnego uzupełnienia składu  ( do 15 ) możne dokonać nie później 

niż   w dniu rozgrywania drugiej kolejki  zasadniczej  rundy mistrzostw.  

§ 27 

Niedopuszczalne jest uzupełnienie składu o zawodnika, który uczestniczył w mistrzostwach  w innym zespole. 

§ 28 

1.W zawodach mogą brać udział uczestnicy, którzy ukończyli 16 lat. W przypadku uczestnika niepełnoletniego wymagana jest 

pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, której wzór stanowi załącznik nr 3 .  

2.Każdy pełnoletni uczestnik przed rozpoczęciem działalności zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia będącego załącznikiem nr 4 

do niniejszego Regulaminu. 

§ 29 

Uczestnik nie może brać udziału w zawodach  w okresie dyskwalifikacji. 

§ 30 



Uczestnicy  przystępujący do udziału w  mistrzostwach   są zobowiązani  do przedstawienia wyników badań lekarskich stwierdzających 

zdolność do udziału w rozgrywkach, których ważność nie może przekroczyć 6 miesięcy lub złożyć własnoręcznie podpisane, a w 

przypadku uczestników niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego oświadczenia o zdolności do udziału w meczach 

/odpowiednio zał. nr 4 i  nr 3 /. 

§ 31 wykreślono 

§ 32 

Zespołu – uczestnicy  mistrzostw   są odpowiedzialne za zachowanie swoich uczestników i przedstawicieli. 

§ 33 

W przypadku naruszenia zasad porządkowych obowiązujących na terenie obiektu, gdzie prowadzone są zajęcia, w szczególności zaś 

palenia papierosów  oraz spożywania alkoholu, przez osoby związane z drużyną , Organizator może ukarać odebraniem z jej dorobku  od 

1 do 5 punktów lub wykluczeniem z  mistrzostw. 

§ 34 

Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie. Zespół, który odmówi rozegrania zawodów w wyznaczonym terminie podlega karze 

walkowera. 

§ 35 

Zawody mogą  być przełożone na inny termin przez Organizatora. 

§ 36 

Organizator ma prawo podejmować ostateczne decyzje dyscyplinarne w przypadku rażącego naruszenia przepisów lub niniejszego 

regulaminu. 

§ 37 

Zawody  będą zweryfikowane przez Organizatora jako przegrana 0 do 5 na niekorzyść zespołu, gdzie w składzie występował 

przynajmniej 1 uczestnik, u którego w organizmie stwierdzono zawartość alkoholu lub innego środka odurzającego  lub który odmówił 

poddania się badaniom w sytuacji zaistnienia jednoznacznego domniemania. 

§ 38 

Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Organizatora bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 

§ 39 

Protest nie może być złożony przeciwko decyzji podjętej przez sędziego. 

§ 40 

Protest przeciwko napomnieniu lub wykluczeniu z gry może być rozpatrywany jedynie wtedy, gdy sędzia popełnił błąd i ukarał 

niewłaściwego zawodnika, co zostało potwierdzone przez Organizatora. 

§ 41 

Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie  grup zobowiązani są do wręczenia sekretarzowi zawodów czytelnego wykazu uczestników  z 

wyszczególnieniem imion i nazwisk oraz ich numerem na koszulce. 

§ 42 

Na ławce rezerwowych mogą zasiadać wyłącznie rezerwowi członkowie grupy i osoby funkcyjne wymienione w zgłoszeniu. 

§ 43 

W przypadku, gdy członkowie grup mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego koloru lub koloru podobnego grupa-gospodarz 

ma obowiązek na polecenie sędziego zmienić ubiór. 

§ 44 

W przypadku, w którym kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek pozostałych uczestników zawodów, bramkarz 

winien zmienić koszulkę. 

§ 45 

Członkowie grup  rozpoczynający grę muszą mieć ponumerowane koszulki. 

§ 46 

Każda grupa zgłoszona i zakwalifikowana do „MISTRZOSTW KĘTRZYNA W FUTSALU 2015/2016” zobowiązana jest wnieść 

na rzecz Organizatorów wpisowe w wysokości 250,00 zł / dwieście  pięćdziesiąt złotych/, które w całości musi zostać uregulowane 

w terminie  przed pierwszymi zawodami. W przypadku niedopełnienia tego wymogu grupa  nie zostanie dopuszczona do udziału 

w  mistrzostwach. 

 § 47 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed,  w czasie ich trwania i po zajęciach  mistrzostw, a 

obowiązek ubezpieczenia od następstw w nieszczęśliwych należy do  zespołów, które reprezentuje uczestnik lub do niego samego. 



§ 48 

Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie mające związek z  mistrzostwami podlegają decyzjom Organizatorów. 

§ 49 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

§ 50 

Przepisy szczegółowe dotyczące przebiegu zawodów: 

1.pole karne wyznacza się po obu stronach pola gry w następujący sposób:  

od zewnętrznej krawędzi słupków bramki zakreśla się łuki o promieniu 6 metrów łączące się z jednej strony pod kątem prostym z linią 

bramkową, a z drugiej strony połączone ze sobą linią równoległą do linii bramkowej o długości 3,16 metrów; 

2.punkt karny wyznacza się w odległości 6 metrów od środka linii bramkowej w równej odległości od obu słupków; 

3.strefa zmian znajduje się na wysokości ławki z zawodnikami rezerwowymi bezpośrednio przed nią; 

4.w meczu biorą udział 2 zespoły, z których każdy składa się z 1 bramkarza plus 4 zawodników z pola; 

5.maksymalna liczba zawodników rezerwowych wynosi 10 osób; 

6.ilość zmian podczas meczu jest nieograniczona; 

7.zawodnik, który został zmieniony może powrócić na boisko jako rezerwowy, zmieniając innego zawodnika; 

8.zmiana następuje podczas przerwy w grze;!! 

9.zawodnik opuszczający boisko podczas zmiany musi przekroczyć linię boczną w strefie zmian swojego zespołu; 

10.zawodnik wchodzący na boisko podczas zmiany musi przekroczyć linię boczną w strefie zmian swojego zespołu nie wcześniej jednak, 

nim zrobi to zawodnik opuszczający boisko; 

11.bramkarz może zmienić się miejscem z zawodnikiem z pola; 

12.gra zostaje przerwana, gdy podczas przeprowadzania zmiany zawodnik rezerwowy wszedł na pole gry, zanim schodzący zawodnik je 

opuścił; w takiej sytuacji zawodnik rezerwowy otrzymuje żółtą kartkę; gra jest wznawiana rzutem wolnym pośrednim przyznanym 

zespołowi przeciwnemu z miejsca, gdzie była piłka w momencie przerwania gry; jeżeli piłka była w polu karnym rzut wolny pośredni 

wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w momencie przerwania gry; decyzja sędziowska jest identyczna w 

sytuacji, w której zmiana nie została przeprowadzona w strefie zmian; 

13.w chwili rozpoczęcia meczu zespół na boisku winien liczyć 5 zawodników; 

14.jeżeli w wyniku wykluczeń zawodników zespół liczy mniej niż 3 osoby na boisku, mecz ulega zakończeniu; 

15.zawodnikowi nie wolno posiadać w ubiorze czegokolwiek, co stanowiłoby zagrożenie dla niego samego lub dla innych uczestników; 

16.do podstawowego, obowiązkowego ubioru zawodnika należą koszulka, spodenki, skarpety,  obuwie halowe; 

17.numer na koszulce i spodenkach zawodnika musi być w kontrastującym kolorze w stosunku do koloru ubioru; 

18.w przypadku zawodnika z pola zastępującego bramkarza, koszulka bramkarska, którą założy, musi mieć na plecach jego własny numer; 

19.w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ubioru zawodnika sędzia nakazuje zawodnikowi opuszczenie boiska w celu 

poprawienia lub uzupełnienia ubioru; zawodnik nie może powrócić do gry bez zgody sędziego, który sprawdza ubiór; zawodnik może 

powrócić na boisko tylko podczas przerwy w grze; 

20.w celu egzekwowania podczas zawodów  przestrzegania przez zawodników przepisów gry Organizator wyznacza  jednego sędziego 

zawodów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może również wyznaczyć sędziego pomocniczego ;  

21.sędzia nie przerywa gry, gdy zespół, przeciwko któremu popełniono przewinienie, tzn nie ma prawa korzyści, każdy faul jest 

odgwizdywany natychmiast; 

22.sędzia przerywa, wstrzymuje lub kończy zawody z powodu jakiejkolwiek interwencji z zewnątrz; 

23.sędzia sankcjonuje zawodników winnych popełnienia przewinień karanych napomnieniem lub wykluczeniem; 

24.sędzia rozstrzyga, czy piłka przeznaczona do gry spełnia wymogi; 

25.decyzje sędziego dotyczące faktów związanych z grą są ostateczne; 

26.w sytuacji, w której sędzia główny i sędzia pomocniczy jednocześnie sygnalizują naruszenie przepisów, ale istnieje między nimi 

rozbieżność, przeważa decyzja sędziego głównego; 

27.sędzia pomocniczy może być wyznaczony do działania po przeciwnej stronie boiska niż sędzia główny; 

28.sędzia pomocniczy, podobnie jak sędzia główny, ma prawo używania gwizdka; 

29.sędzia pomocniczy pomaga sędziemu głównemu w prowadzeniu meczu zgodnie z obwiązującymi przepisami; 

30.poza sędzią głównym i sędzią pomocniczym osobą funkcyjną przy prowadzeniu meczu jest sędzia czasowy; 

31.sędzia czasowy obsługuje przy pomocy zegara czas trwania meczu; 

32.sędzia czasowy obsługuje sygnalizator dźwiękowy, który wskazuje rozpoczęcie, przerwę i zakończenie gry; 

33.sędzia czasowy kontroluje przerwy na żądanie i rejestruje ich ilość; 



34.sędzia czasowy kontroluje wykonanie  kar minutowych  podczas meczu; 

35.sędzia czasowy kontroluje ilość fauli akumulowanych i informuje sędziów boiskowych o przekroczeniu limitu fauli; 

36.czas trwania meczu  składa się z 2 równych części po 20  minut ciągłego czasu za wyjątkiem ostatnich 2 minut drugiej połowy meczu; 

37.czas trwania połowy meczu lub dogrywki może być wydłużony o czas potrzebny na wykonanie rzutu karnego; 

38.zespół ma prawo do 1-minutowej przerwy podczas II połowy meczu, zgłaszaną przez kapitana drużyny; 

39.zespół może prosić o przerwę na żądanie wtedy, gdy jest w posiadaniu piłki i piłka jest martwa (na przykład: rzut wolny); 

40. podczas przerwy na żądanie zawodnicy w grze muszą pozostawać na boisku; 

41.przerwa pomiędzy pierwszą i drugą połową meczu wynosi 3 minuty; 

42.rozpoczęcie gry od środka boiska następuje po gwizdku sędziego głównego przy nieruchomo leżącej piłce; 

43.przy rozpoczęciu gry od środka boiska zawodnicy zespołów przeciwnych znajdują się na swoich połowach, gdzie zawodnicy zespołu 

broniącego ustawieni są w odległości, co najmniej 3 metrów od piłki; 

44.piłka jest w grze, gdy została kopnięta i porusza się; 

45.jeżeli zawodnik rozpoczynający grę od środka boiska dotknie piłkę ponownie, zanim zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika, 

sędzia zarządza rzut wolny pośredni dla zespołu przeciwnego; jeżeli dotyczy to pola karnego, rzut wolny pośredni jest wykonywany z linii 

pola karnego najbliżej miejsca przewinienia; każde inne naruszenie przepisów związane z rozpoczęciem gry skutkuje ponownym 

rozpoczęciem gry; 

46.rzut sędziowski jest sposobem wznowienia gry po chwilowej przerwie w meczu, której zarządzenie sędzia uznał za konieczne z powodu 

nie określonego w przepisach; 

47.rzut sędziowski jest wykonywany w miejscu, gdzie gra została przerwana, jeśli dotyczy to pola karnego, rzut sędziowski jest 

wykonywany z linii pola karnego, najbliżej miejsca przerwania gry; 

48.rzut sędziowski należy powtórzyć, jeżeli piłka została dotknięta przez zawodnika, zanim dotknęła podłoża lub opuściła pole gry po 

dotknięciu podłoża, zanim dotknął ją którykolwiek zawodnik; 

49.piłka jest poza grą, jeżeli całym obwodem przekroczyła linię bramkową lub boczną zarówno na ziemi, jak i w powietrzu; 

50.piłka jest poza grą, jeżeli gra została przerwana przez sędziego; 

51.piłka jest poza grą, jeżeli uderzyła w sufit; 

52.piłka jest w grze, jeżeli odbiła się od sędziego, słupka bramki, poprzeczki bramki i pozostała na polu gry; 

53.w przypadku, gdy piłka uderzyła w sufit gra jest wznawiana z autu przez zespół, który nie był ostatni w posiadaniu piłki; wznowienie 

dokonuje się z miejsca przecięcia linii bocznej boiska z linią prostopadłą do niej biegnącą pod miejscem, gdzie piłka uderzyła w sufit; 

54.bramka jest zdobyta, jeżeli piłka całym obwodem przekroczyła linię bramkową pomiędzy słupkami bramki i poprzeczką, przy sytuacji, w 

której zespół zdobywający bramkę nie naruszył wcześniej w jakikolwiek przepisów gry; 

55.rzut wolny bezpośredni jest przyznawany zespołowi przeciwnemu, jeżeli zawodnik: kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika, podstawia lub 

usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi, skacze na przeciwnika, atakuje barkiem przeciwnika, uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika, 

popycha przeciwnika; 

56.rzut wolny bezpośredni jest przyznawany zespołowi przeciwnemu, jeżeli zawodnik: przytrzymuje przeciwnika, pluje na przeciwnika, 

rozmyślnie dotyka piłki ręką  (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym), atakuje piłkę wślizgiem będącą w posiadaniu przeciwnika 

(nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym); 

57.rzut wolny bezpośredni wykonuje się z miejsca przewinienia, które są akumulowane; 

58.rzut karny jest przyznawany wtedy, gdy jedno z przewinień powodujących normalnie rzut wolny bezpośredni popełnione jest przez 

zawodnika w jego polu karnym niezależnie od miejsca położenia piłki, ale w sytuacji, gdy jest ona w grze; 

59.rzut wolny pośredni jest przyznawany zespołowi przeciwnemu, jeżeli bramkarz po uwolnieniu piłki ze swojego posiadania otrzymuje ją z 

powrotem od współpartnera, pomimo tego, że nie przekroczyła ona linii środkowej boiska lub nie została dotknięta przez przeciwnika; 

60.rzut wolny pośredni jest przyznawany zespołowi przeciwnemu, jeżeli bramkarz dotyka lub zagrywa piłkę ręką po rozmyślnym kopnięciu 

jej do niego przez współpartnera; 

61.rzut wolny pośredni jest przyznawany zespołowi przeciwnemu, jeżeli bramkarz dotyka lub zagrywa piłkę ręką po otrzymaniu jej od 

współpartnera przy wybiciu z autu; 

62.rzut wolny pośredni jest przyznawany zespołowi przeciwnemu, jeżeli bramkarz dotyka lub prowadzi piłkę ręką lub nogą dłużej niż 4 

sekundy, za wyłączeniem sytuacji, gdy dzieje się to na połowie atakowanej; 

63.rzut wolny pośredni jest przyznawany zespołowi przeciwnemu, jeżeli zawodnik: gra  

w sposób niebezpieczny, celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się, przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z ręki; 

64.rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia, a jeśli dotyczy to pola karnego, rzut wolny pośredni jest wykonywany z linii 

pola karnego najbliżej miejsca, gdzie nastąpiło przewinienie; 



65.zawodnik musi być upomniany i otrzymuje żółtą kartkę, jeżeli: jest winny niesportowego zachowania, słowem lub czynem demonstruje 

niezadowolenie, uporczywie narusza przepisy gry, opóźnia wznowienie gry, nie zachowuje właściwej odległości przy wznowieniu gry 

rzutem rożnym lub wolnym, wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego; za te przewinienia jest przyznawany przeciwnikowi rzut 

wolny pośredni wykonywany z miejsca przewinienia, a jeśli dotyczy to pola karnego, rzut wolny pośredni jest wykonywany z linii pola 

karnego najbliżej miejsca, gdzie nastąpiło przewinienie; 

66.zawodnik musi być wykluczony z gry i otrzymuje czerwoną kartkę, jeżeli: gra brutalnie, pluje na przeciwnika lub inną osobę, zachowuje 

się wybitnie niesportowo, używa ordynarnego języka, pozbawia zespół przeciwny bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie przez 

rozmyślne zagranie piłki ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym), pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika 

poruszającego się w kierunku bramki przez popełnienie przewinienia karanego rzutem karnym lub rzutem wolnym, otrzymuje drugie 

napomnienie w tym samym meczu; 

67.zawodnik wykluczony nie może powrócić do gry, ani zajmować miejsca na ławce dla zawodników rezerwowych; zawodnik 

rezerwowy może wejść do gry po upływie 4 minut od wykluczenia partnera, o ile wcześniej zespół nie straci bramki; 

68.w sytuacji, w której 4 zawodników gra przeciwko 5 zawodnikom i tracą oni bramkę, następuje uzupełnienie składu; 

69.w sytuacji, w której 4 zawodników gra przeciwko 4 zawodnikom i pada bramka, oba zespoły uzupełniają skład; 

70.w sytuacji, w której 3 zawodników gra przeciwko 4 lub 5 zawodnikom i tracą oni bramkę, mogą uzupełnić skład o 1 zawodnika; 

71.w sytuacji, w której 3 zawodników gra przeciwko 3 zawodnikom i pada bramka, oba zespoły uzupełniają skład o 1 zawodnika; 

72.w sytuacji,  gdy  zespół grający w osłabieniu strzela bramkę, nie może uzupełnić składu przed upływem czasu od wykluczenia  

zawodnika 

73.uzupełnienie składu wymaga zgody sędziego czasowego i może nastąpić tylko podczas przerwy w grze; 

74.podczas wykonywania rzutu wolnego bezpośredniego lub pośredniego piłka musi leżeć nieruchomo na podłożu, a po wykonaniu rzutu 

zawodnikowi, który go wykonywał, nie wolno dotknąć jej powtórnie, chyba, że wcześniej została ona dotknięta przez innego zawodnika; 

75.jeżeli z rzutu bezpośredniego piłka wpadnie bezpośrednio do bramki przeciwnika, bramka jest uznana; 

76.jeżeli z rzutu pośredniego piłka wpadnie bezpośrednio do bramki przeciwnika, bramka nie jest uznana; 

77.w momencie wykonywania rzutu wolnego zawodnicy z zespołu przeciwnego muszą pozostawać  w odległości 5 metrów od piłki; 

78.piłka z rzutu wolnego jest wprowadzona do gry, gdy jest kopnięta i porusza się; 

79.rzut wolny powtarza się, jeżeli w momencie jego wykonywania przeciwnik znajduje się zbyt blisko piłki; 

80. jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry wykonawca rzutu wolnego dotyka piłki powtórnie     (ale nie ręką), zanim dotknie ją jakikolwiek 

inny zawodnik, sędzia zarządza wykonanie  rzutu wolnego pośredniego  dla  zespołu  przeciwnego  z  miejsca  przewinienia;  jeżeli  dotyczy 

to pola karnego, rzut wolny pośredni jest  wykonywany  z  linii  pola  karnego,    najbliżej miejsca, gdzie nastąpiło przewinienie; 

81. jeżeli  wykonanie  rzutu   wolnego   trwa   dłużej   niż   4   sekundy,   sędzia   przyznaje   rzut wolny pośredni zespołowi przeciwnemu; 

82. rzut  wolny  bezpośredni  sędzia  sygnalizuje,  trzymając  ramię  poziomo  w  kierunku,     w  którym  rzut   wolny   ma   być   

wykonywany;   w   przypadku,   gdy   przewinienie    jest  odliczane  jako  akumulowane,  sędzia   kieruje   palec   wskazujący   drugiej   ręki  

ku dołowi, informując, że dolicza faul jako akumulowany; 

83. rzut  wolny  pośredni  sędzia  sygnalizuje,  unoszą  ramię  ponad   głowę   i   trzyma   je  w tej pozycji do czasu, gdy  po  wykonanym  

rzucie  wolnym  piłka  zostanie  dotknięta      przez innego zawodnika lub wyjdzie z gry; 

84. wykreślono 

85. pierwsze 5 fauli akumulowanych popełnionych podczas jednej połowy  jest  rejestrowanych  na  tablicy wyników; 

86.przy   pierwszych   5   faulach   akumulowanych   popełnionych   przez   każdy   zespół   podczas jednej połowy meczu, zespół broniący 

ma prawo ustawić mur obronny; 

87. przy   pierwszych   5   faulach   akumulowanych   popełnionych   przez   każdy   zespół    podczas  jednej  połowy  meczu,  zawodnicy  

zespołu  broniącego   muszą   się   znajdować,   co najmniej 5 metrów od piłki, zanim nie zostanie ona wprowadzona do gry; 

88.przy   pierwszych   5   faulach   akumulowanych   popełnionych   przez   każdy   zespół   podczas jednej połowy meczu, bramka może 

zostać zdobyta bezpośredni z rzutu wolnego; 

89. począwszy  od  szóstego  faulu  akumulowanego   popełnionego   przez   każdy   zespół  podczas   jednej   połowy    meczu,    

wykonywany jest rzut wolny   z miejsca   położonego  w   odległości   9   metrów  od linii bramkowej;  zespół   który    go    popełnił,    nie    

może    ustawić  muru obronnego; 

90.począwszy  od  szóstego  faulu  akumulowanego   popełnionego   przez   każdy   zespół  podczas    jednej    połowy    meczu,    zawodnik    

wykonujący    rzut    wolny bezpośredni   musi     być  właściwie zidentyfikowany; 

91.począwszy  od  szóstego  faulu  akumulowanego   popełnionego   przez   każdy   zespół podczas jednej połowy meczu, wszyscy, poza 

bramkarzem, zawodnicy  zespołu  broniącego muszą  pozostawać  na  boisku  poza  umowną  linią  równoległą  do  linii   bramkowej,  

przechodzącą przez punkt położenia  piłki;   muszą  też znajdować  się,  co  najmniej  5  metrów  od   piłki   i   nie   przeszkadzać   



wykonawcy  rzutu   wolnego  ;   żaden   zawodnik    zespołu    broniącego    nie    może    przekroczyć  umownej linii, zanim piłka nie 

zostanie zagrana; 

92.począwszy  od  szóstego  faulu  akumulowanego   popełnionego   przez   każdy   zespół  podczas  jednej  połowy  meczu,  zawodnik  

wykonujący  rzut  wolny   musi   kopnąć   piłkę  z zamiarem strzelenia bramki i nie może podawać piłki do innego zawodnika; 

93. począwszy  od  szóstego  faulu  akumulowanego   popełnionego   przez   każdy   zespół   podczas jednej połowy meczu, po  wykonaniu  

rzutu  wolnego,  żaden  zawodnik  nie  może  dotknąć piłki, zanim nie zostanie ona dotknięta przez bramkarza, odbije się  od  słupka,   

poprzeczki lub opuści boisko; 

94. począwszy  od  szóstego  faulu  akumulowanego   popełnionego   przez   każdy   zespół  podczas jednej połowy meczu, żaden rzut wolny 

nie  może  być  wykonywany  z  odległości mniejszej niż 9 metrów od linii bramkowej; 

95. jeżeli zawodnik zespołu broniącego naruszy  przepisy  wykonywania  rzutów  wolnych spowodowanych   faulami   akumulowanymi,   to   

rzut   wolny    będzie    powtórzony, jeśli bramka nie została zdobyta; 

96. jeśli zawodnik zespołu  broniącego  naruszy  przepisy  wykonywania  rzutów  wolnych  spowodowanych  faulami  akumulowanymi,  to  

rzut  wolny  nie   będzie   powtórzony, jeśli bramka została zdobyta; 

97. jeżeli zawodnik zespołu atakującego naruszy przepisy  wykonywania rzutów  wolnych  spowodowanych   faulami   akumulowanymi,   to   

rzut   wolny    będzie    powtórzony,  jeśli bramka została zdobyta; 

98.jeśli zawodnik zespołu atakującego  naruszy  przepisy  wykonywania  rzutów  wolnych spowodowanych  faulami  akumulowanymi,  to  

rzut  wolny  nie   będzie   powtórzony,  jeśli bramka nie została zdobyta; 

99.jeżeli  zawodnik  zespołu  atakującego,   wykonujący   rzut   wolny   naruszy   przepisy  wykonywania  rzutów  wolnych  (po 

wprowadzeniu  piłki       do       gry)   spowodowanych  faulami  akumulowanymi,  sędzia  przyznaje   rzut   wolny   pośredni  zespołowi    

przeciwnemu    z    miejsca,    gdzie    nastąpiło    naruszenie     przepisów;  w przypadku, gdy dotyczy  to  pola  karnego,  rzut  wolny  

pośredni  jest  wykonywany z linii pola karnego, najbliżej miejsca, gdzie nastąpiło przewinienie; 

100.rzut     karny     przyznawany     jest     przeciwko     zespołowi,     który     w     obrębie  własnego pola karnego, w czasie, gdy piłka jest 

w grze,  popełnia  przewinienie  karane  rzutem wolnym bezpośrednim; 

101.z rzutu karnego można zdobyć bezpośrednio bramkę; 

102.podczas wykonywania rzutu karnego, piłka leży nieruchomo w punkcie karnym; 

103.podczas wykonywania rzutu karnego, bramkarz pozostaje na  własnej  linii  bramkowej  zwrócony twarzą do wykonawcy rzutu do 

momentu kopnięcia piłki; 

104.podczas   wykonywania   rzutu   karnego,   zawodnicy   zespołu   broniącego    powinni znajdować  się  w  obrębie  pola   gry,   poza   

polem   karnym,   za   punktem   karnym,  przynajmniej 5 metrów od punktu karnego; 

105.wykonawca  rzutu  karnego  po  zagraniu  piłki  do  przodu  nie   może   dotknąć   piłki,  zanim nie zrobi tego inny zawodnik; 

106.w przypadku naruszenia przez zawodnika  zespołu  broniącego  przepisów  związanych  z wykonywaniem  rzutu  karnego,  rzut  karny  

powtarza  się,  gdy  bramka  nie  została  zdobyta; 

107.w przypadku naruszenia przez zawodnika  zespołu  broniącego  przepisów  związanych   z wykonywaniem rzutu karnego, rzutu karnego 

nie powtarza  się,  gdy  bramka  została   zdobyta; 

108.rzut z autu jest sposobem wznowienia gry; 

109.przy rzucie z autu nie można zdobyć bezpośrednio bramki; 

110.rzut z autu wykonuje się nogą z miejsca, w którym piłka przekroczyła linię boczną boiska; 

111.rzut   z   autu   przyznaje    się    zespołowi    przeciwnemu    do    zespołu    zawodnika, który  jako  ostatni  dotknął  piłkę;  rzut   jest   

przyznawany   z   miejsca,   gdzie   piłka   całym obwodem na podłożu lub w powietrzu przekroczyła linię  boczną  albo  uderzyła  w sufit. 

112.podczas wykonywania rzutu z autu , piłka leży nieruchomo w punkcie gdzie   piłka   całym obwodem na podłożu lub w powietrzu 

przekroczyła linię  boczną  albo  uderzyła  w sufit. Jeżeli  zawodnik  zespołu  atakującego,   wykonujący   rzut   z autu   naruszy   przepisy  

wykonywania  rzutów  z autu sędzia  przyznaje   rzut   z autu   zespołowi    przeciwnemu. 

WSZYSTKIE SPRAWY SPORNE NIEROZSTRZYGNIĘTE poprzez Regulamin, rozstrzyga ORGANIZATOR, a jego decyzje są 

ostateczne! 

 

Organizator 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 1 

ZGŁOSZENIE  

DO UDZIAŁU W  DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE REKREACJI RUCHOWEJ POD NAZWĄ  „MISTRZOSTWA KĘTRZYNA 

W FUTSALU 2015/2016”  

 

Ja niżej podpisany zgłaszam grupę pod nazwą  : …………………………………………………………………… 

do udziału w działalności w zakresie rekreacji ruchowej pod nazwą „MISTRZOSTWA KĘTRZYNA W FUTSALU 2015/2016”.  

Oświadczam, że znana jest mi treść  Regulaminu Działalności i zobowiązuję się wraz z reprezentowaną przeze mnie grupą przestrzegać jego 

zapisów oraz zasad bezpieczeństwa w zajęciach  oraz użytkowaniu obiektu sportowego, w którym prowadzona będzie działalność. 

Telefon kontaktowy: …………………………………;  e-meil: …………………………………………………………….. 

 

                                                                           ……………………………………………………………………….. 

                                                                              / czytelny podpis osoby reprezentującej grupę/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 2 

 

LISTA UCZESTNIKÓW  DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE REKREACJI RUCHOWEJ POD NAZWĄ 

 „MISTRZOSTWA KĘTRZYNA W FUTSALU 2015/2016” 

Nazwa Grupy : ……………………………………………………………………… 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika Data urodzenia  Status uczestnika 

Amator / zrzeszony (Klub, kat. 

wiekowa) 

Uwagi 

1.   

 

  

2.   

 

  

3.   

 

  

4.   

 

  

5.   

 

  

6.   

 

  

7.   

 

  

8.   

 

  

9.   

 

  

10.   

 

  

11.   

 

  

12.   

 

  

13.   

 

  

14.   

 

  

15.   

 

  

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam / opiekun grupy/: ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 3 

 

DEKLARACJA WOLI RODZICÓW / PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH / 

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE REKREACJI RUCHOWEJ POD NAZWĄ  

 „MISTRZOSTWA KĘTRZYNA W FUTSALU 2015/2016 ” 

Ja / My niżej podpisani  zezwalamy  naszemu synowi / podopiecznemu  : 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia …………………………..… Miejsce urodzenia…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

na udział w  „Mistrzostwach Kętrzyna w  Futsalu 2015/2016”  w grupie : 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam / Oświadczamy  że: 

1/ nasz   syn jest fizycznie i psychicznie zdolny  do  uprawiania sportu piłki nożnej, a stan jego zdrowia nie stanowi przeciwwskazania do 

udziału w zajęciach prowadzonych w ramach Działalności,  

2/ znany jest nam  Regulamin Mistrzostw   i akceptujemy  go, 

3/ znany jest nam w szczególności  zapis Regulaminu mistrzostw   określony w par. 47  mówiący, że:   

 „ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed , w czasie  trwania i po zajęciach  Mistrzostw , a obowiązek 

ubezpieczenia  od ich następstw  należy do  grupy, którą reprezentuje uczestnik  lub do niego samego”. 

4/ w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia losowego wynikłego w związku z uczestnictwem w  mistrzostwach,  w tym mających pośrednio 

lub bezpośrednio związek ze stanem zdrowia mojego syna / podopiecznego /,  zwalniamy Organizatorów od odpowiedzialności i zrzekamy 

się wszelkich  roszczeń z tego tytułu, 

 

 Telefon kontaktowy: …………………………………………….                                                     

 Miejsce i data: ……………………………………………………….                                            

                                                                                                      

………………………………………………..…………………………………………………. 

                                                                                                        Czytelny podpis/ podpisy rodziców / przedstawicieli ustawowych/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 4 

 

DEKLARACJA WOLI   

UCZESTNIKA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE REKREACJI RUCHOWEJ POD NAZWĄ  

 „MISTRZOSTWA KĘTRZYNA W FUTSALU 2015/2016” 

Ja niżej podpisany: 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia …………………………..… Miejsce urodzenia…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

zgłaszam akces uczestnictwa w  „Mistrzostwach Kętrzyna w  Futsalu 2015/2016”  w grupie : 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam  że: 

1/ jestem  fizycznie i psychicznie zdolny  do  uprawiania sportu piłki nożnej, a stan mojego zdrowia nie stanowi przeciwwskazania do 

udziału w zajęciach prowadzonych w ramach mistrzostw ,  

2/ znany jest mi  Regulamin  mistrzostw  i akceptuję  go, 

3/ znany jest mi w szczególności  zapis Regulaminu  mistrzostw   określony w par. 47  mówiący, że:    

 „ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed , w czasie  trwania i po zajęciach mistrzostw, a obowiązek 

ubezpieczenia od ich następstw  należy do  grupy, którą reprezentuje uczestnik  lub do niego samego”. 

4/ w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia losowego wynikłego w związku z uczestnictwem w mistrzostwach,  w tym mających pośrednio 

lub bezpośrednio związek ze stanem mojego zdrowia,  zwalniam Organizatorów od odpowiedzialności i zrzekam się wszelkich  roszczeń z 

tego tytułu, 

 

 Telefon kontaktowy: …………………………………………….                                                     

 Miejsce i data: ……………………………………………………….                    

………………………………………………..………………………………………………….                                                                                                                                

                                                                                                                                                       Czytelny podpis uczestnika   

 

 


