REGULAMIN ROZGRYWEK
XIV MISTRZOSTW POLSKI OLDBOJÓW
W FUTSALU
Łęczyca, 28.02. - 2.03.2014 r.
Art. I - Cel rozgrywek
Celem rozgrywek jest popularyzacja futsalu oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany
tytuł Mistrza Polski Oldbojów w Futsalu.
Art. II - Organizator Mistrzostw
Współorganizatorami Mistrzostw Polski Oldbojów w Futsalu są:
- Klub Sportowy Hurtap Łęczyca,
- Burmistrz Miasta Łęczyca,
- Łódzki Związek Piłki Nożnej,
- Polski Związek Piłki Nożnej Wydział Futsalu.
Art. III - Termin i lokalizacja turnieju
Turniej zostanie rozegrany w dniach 28.02.- 02.032014 r. na obiekcie: Hala Sportowa przy Gimnazjum
w Łęczycy, Łęczyca ul. Szkolna 4. Terminarz turnieju zostanie opracowany po zamknięciu listy zgłoszeń
oraz przeprowadzeniu losowania i zostanie dostarczony wszystkim uczestnikom turnieju, w formie aneksu
do niniejszego regulaminu.
Art. IV - Zgłaszanie drużyn do Mistrzostw
1.Do Mistrzostw zostaną dopuszczone zespoły, które spełnią poniższe formalności:
a) Dostarczą pisemne zgłoszenie drużyny (pełna nazwa i miasto) na adres poczty e-mail:
klub@hurtap.com.pl, do dnia 25.01.2014 r. Osoba kontaktowa : Anna Straszewska,
tel. 665 750 778
b) Dokonają wpłaty wpisowego w kwocie 800 zł na rachunek bankowy: Klub Sportowy Hurtap
Łęczyca, skrót: KS Hurtap Łęczyca, 99-100 Łęczyca ul. Górnicza 2 na konto: KS HURTAP Łęczyca,
PKO BP S.A. O/Zgierz, 36 1020 3440 0000 7102 0067 8334 z adnotacją „XIV Mistrzostwa Polski
Oldbojów w Futsalu” w terminie do dnia 25.01.2014 r.
Art. V - Zgłaszanie zawodników do gry
1. Lista zawodników musi być dostarczona 30 minut przed pierwszym meczem w celu weryfikacji i powinna
zawierać dokładne dane osobowe tj. nazwisko, imię, pesel oraz podpis zawodnika (druk w załączeniu) wraz
z dowodami tożsamości. Listę należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.
2. Zespół może liczyć maksymalnie 12 zawodników
3. W Mistrzostwach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w 1979 roku ( rocznikiem 35 lat ) i starsi
posiadający obywatelstwo polskie.
4. Zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół.
5. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani każdorazowo, na żądanie organizatora lub drużyny przeciwnej,
do okazania w czasie i po meczu dowodu tożsamości.
6. Protesty kapitanów drużyn odnośnie tożsamości zawodników drużyny przeciwnej, mogą być składane
u organizatora rozgrywek najpóźniej przed gwizdkiem sędziego (lub syreną) kończącym zawody
7. Wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika jest równoznaczne z przyznaniem drużynie przeciwnej
walkowera w stosunku 5:0
Art. VI - Badania lekarskie i ubezpieczenia zawodników
1. Każdy zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie (ważne 6 miesięcy).
2. Zawodnik nie spełniający warunku wymienionego w punkcie 1 nie może brać udział w turnieju.
3. Dopuszcza się badania lekarskie dostarczone na imiennej liście zbiorczej.
4. Ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków mających związek z udziałem
w Turnieju drużyny dokonują we własnym zakresie.

Art. VII - Ubiór zawodnika
1. Każda drużyna występująca w turnieju, zobowiązana jest występować w jednolitych strojach z numerami
na plecach.
2. Drużyny powinny posiadać 2 komplety strojów.
3. Drużyna znajdująca się na pierwszym miejscu w terminarzu, pełni rolę gospodarza i w razie jednolitych
strojów ma prawo wyboru kostiumów, w których wystąpi.
4. Każdy zawodnik powinien przez cały czas trwania turnieju występować ze stałym numerem.
5. Kapitan drużyny musi posiadać widoczną opaskę na ramieniu, wskazującą na jego funkcję.
Art. VIII - Przepisy i Zasady gry
W Mistrzostwach obowiązują przepisy gry „FIFA Futsal 2010/2011” za wyjątkiem poniższych ustaleń:
1. Czas gry:
a) spotkania eliminacyjne w grupach 3-zespołowych 2x15 minut brutto,
b) spotkania eliminacyjne w grupach 4-zespołowych 2x12 minut brutto,
c) spotkania grupowe w grupach 5-zespołowych 2x10 minut brutto,
d) od fazy ćwierćfinałów (system pucharowy) 2x15 minut brutto, ewentualna dogrywka 2x5 minut
brutto,
e) ostatnia minuta meczu lub dogrywki w którym różnica bramek jest dwie lub mniejsza niż dwie
będzie czasem gry efektywnej,
f) czas gry będzie ewentualnie zatrzymany tylko na wyraźny sygnał sędziego,
g) czas techniczny dla drużyny wynosi 30 sekund w każdej połowie,
h) skład ilościowy grup zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń.
2. Rzut wolny z drugiego punktu karnego (przedłużony rzut karny), będzie wykonywany po czwartym faulu
akumulowanym w danej połowie.
Art. IX - System rozgrywek
1. Drużyny rozgrywają spotkania w grupie systemem „każdy z każdym”.
2. Punktacja: zwycięstwo – 3 pkt., remis – 1 pkt., porażka – 0 pkt.
3. Kolejność miejsc zespołów w końcowej tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. W przypadku
uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
- przy dwóch zespołach:
a) liczba zdobyta punktów w spotkaniu między tymi drużynami,
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach,
c) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach,
d) przy dalszej równości dodatkowy mecz,
- przy więcej niż dwóch zespołach:
a) liczba zdobytych punktów między tymi drużynami,
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica miedzy zdobytymi i utraconymi bramkami
w spotkaniach tych drużyn,
c) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach tych drużyn,
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach tych drużyn,
e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach grupowych,
f) przy dalszej równości losowanie.
4. W fazie pucharowej (od fazy ćwierćfinałów) w razie remisu nastąpi dogrywka 2 x 5 minut, a gdy ona nie
przyniesie rozstrzygnięcia, nastąpi seria rzutów karnych zgodnie z przepisami.
5. Wszystkie drużyny obowiązuje przedstawiony przed turniejem terminarz.
6. Zespół ma być gotowy do gry o wyznaczonej godzinie, przewidzianej terminarzem rozgrywek. Czas
oczekiwania na drużynę wynosi 3 minuty.
Art. X - Nagrody
1. Trzy najlepsze zespoły mistrzostw otrzymują puchary oraz komplety medali złotych, srebrnych
oraz brązowych.
2. Prowadzona będzie klasyfikacja „Najskuteczniejszego zawodnika”, „Najlepszego zawodnika”
oraz „Najlepszego bramkarza”, dla wyróżnionych okolicznościowe statuetki.

Art. XI - Sankcje karne oraz wymiary kar
1. W Mistrzostwach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (żółta kartka) oraz wykluczeń
(czerwona kartka). Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego.
2. Zawodnik ukarany wykluczeniem z gry (cz.k.) jest automatycznie wykluczony z gry w najbliższym
spotkaniu swojej drużyny. Kara jest niezależna od dalszych ewentualnych konsekwencji.
Jego ewentualny udział w kolejnych spotkaniach uzależniony jest od rodzaju wykroczenia:
a) zawodnik który otrzyma napomnienie (ż.k) w dwóch różnych spotkaniach pauzuje w najbliższym
spotkaniu swojej drużyny,
b) zawodnik który otrzyma w spotkaniu wykluczenie (cz.k.), wynikające z 2 (dwóch) napomnień (ż.k.),
pauzuje w najbliższym spotkaniu swojej drużyny,
c) kara zakazu gry w 1 (jednym) najbliższym spotkaniu – za przewinienie polegające na rozmyślnym
zatrzymaniu w sposób niedozwolony przeciwnika lub (piłki ręką) będącego w korzystnej sytuacji do
zdobycia bramki,
d) kara zakazu gry w 2 (dwóch) najbliższych spotkaniach – za przewinienie polegające na gwałtownym
protestowaniu zawodnika przeciwko decyzji sędziego, używając w stosunku do niego słów
wulgarnych i obraźliwych, lub popełnieniu przez zawodnika innego rodzaju czynu który sędzia uzna
jako wybitnie nie sportowe zachowanie się,
e) kara zakazu gry do końca turnieju - za przewinienia polegające na grze brutalnej zawodnika
tj. rozmyślnym kopnięciu-uderzeniu lub usiłowaniu kopnięcia-uderzenia przeciwnika lub
współpartnera.
3. Wszystkie sprawy związane z karami i wykroczeniami rozpatrywane będą przez Komisję WeryfikacyjnoDyscyplinarną, która zostanie powołana przed turniejem i będzie pracowała w 5-osobowym składzie:
- przedstawiciel organizatora (Przewodniczący),
- przedstawiciel kolegium sędziów,
- przedstawiciele drużyn (3 osoby).
Art. XII - Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wraz z Przepisami Gry Futsal – FIFA, jest jedyną podstawą rozgrywek.
2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi Turnieju, który ma prawo
dokonywać jego zmian w sytuacji, gdy uzna to za konieczne.

Załącznik do Regulaminu rozgrywek
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