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Uchwała nr V/58 z dnia 19 kwietnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłki Plażowej na sezon 2022 
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłki Plażowej w sezonie 2022 w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKI PLAŻOWEJ NA SEZON 2022 

 

 

1. CEL I ORGANIZATOR ROZGRYWEK 

 

Art. 1 

 

1. Celem rozgrywek piłki plażowej jest wyłonienie Mistrza Polski Seniorów, zdobywcy Pucharu 

Polski Seniorów, zdobywcy Młodzieżowego Pucharu Polski, wyłonienie Młodzieżowego Mistrza 

Polski oraz Mistrza Polski Kobiet i zdobywcy Pucharu Polski Kobiet. 

2. Jedynym organizatorem rozgrywek piłki plażowej w Polsce jest Polski Związek Piłki Nożnej  

i powołana przez Zarząd Związku Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Art. 2 

 

1. Wszystkie rozgrywki w sezonie prowadzone są systemem jednorundowym. 
2. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek oraz  

w oparciu o obowiązujące przepisy gry w piłkę plażową. 

3. W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich drużyn w rozgrywkach FIFA oraz UEFA  

i nieokreślonych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy FIFA oraz 

UEFA. 

4. Rozgrywki w sezonie 2022 prowadzone są w kategoriach: seniorów, młodzieżowców i kobiet: 

a) rozgrywki seniorów: 

• rozgrywki o Mistrzostwo Polski – Ekstraklasa Piłki Plażowej,  

• I Liga Piłki Plażowej, 

• rozgrywki o Puchar Polski – formułę na dany sezon ustala Komisja ds. Futsalu  
i Piłki Plażowej PZPN, 

b) rozgrywki młodzieżowe: 

• turniej o Mistrzostwo Polski z udziałem 10 drużyn młodzieżowych klubów 
ekstraklasy i nie więcej niż 6. najlepszych drużyn wyłonionych podczas 
Młodzieżowego Pucharu Polski 

• Młodzieżowy Puchar Polski – formułę na dany sezon ustala Komisja ds. Futsalu 
i Piłki Plażowej PZPN, 

c) rozgrywki kobiet:  



• turniej o Mistrzostwo Polski Kobiet z udziałem 8 najlepszych drużyn wyłonionych 
podczas Pucharu Polski Kobiet, 

• Puchar Polski Kobiet – formułę na dany sezon ustala Komisja ds. Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN. 

5. W sezonie 2022 rozgrywki Ekstraklasy zostaną rozegrane systemem „każdy z każdym”,  

a w ramach turniejów rozegranych zostanie 9 kolejek oraz rozgrywki finałowe. Do Turnieju  

o Mistrzostwo Polski Seniorów awansuje osiem najlepszych. 

a) Drużyny, które po turniejach eliminacyjnych zajęły miejsca 1-2 rozpoczną rozgrywki finałowe 

z 2 pkt. 

b) Drużyny, które po turniejach eliminacyjnych zajęły miejsca 3-6 rozpoczną rozgrywki finałowe 

z 1 pkt. 

c) Rozgrywki finałowe zostaną rozegrane w dwóch grupach: w pierwszej znajdą się drużyny  

z miejsc 1., 4., 5., 8., w drugiej drużyny z miejsc 2., 3., 6., 7. 

6. Rozgrywki I Ligi są prowadzone systemem turniejowym, a liczba turniejów jest uzależniona  

od liczby zgłoszonych zespołów. W zależności od liczby drużyn zgłoszonych do rozgrywek, 

Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN podejmie decyzję o liczbie rozgrywanych turniejów. 

Mecze w ramach rozgrywek I Ligi odbywać się będą w systemie każdy z każdym. 

7. Awans do rozgrywek Ekstraklasy Piłki Plażowej na sezon 2023 uzyskają drużyny, które zajmą 

miejsca 1-2 w tabeli końcowej I ligi Piłki Plażowej, z zastrzeżeniem, iż nie będą to drugie drużyny 

zespołów występujących w Ekstraklasie Piłki Plażowej w danym sezonie. Z rozgrywek Ekstraklasy 

Piłki Plażowej spadają dwie drużyny, które na koniec sezonu zasadniczego zajmą w tabeli ligowej 

miejsca 9-10. 

8. Turnieje Pucharu Polski 2022 kobiet i mężczyzn oraz Młodzieżowego Pucharu Polski mają 

formułę otwartą. W zależności od liczby zgłoszonych drużyn Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej 

PZPN ustali  system rozgrywek. 

9. W sytuacji, gdy klub zgłoszony w sezonie 2022 do rozgrywek Ekstraklasy nie weźmie udziału  

w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, będzie automatycznie relegowany w następnym sezonie 

do I ligi, a jego miejsce w Ekstraklasie zajmie najwyżej sklasyfikowany spadkowicz w sezonie 2022. 

 

Art. 3 

 

1. Rozgrywki prowadzą Departament Rozgrywek Krajowych PZPN oraz Komisja ds. Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN. 

2. Rozgrywki w piłce plażowej w sezonie 2022 prowadzone są w terminach, miejscach  

i na zasadach ustalonych oraz zatwierdzonych przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

3. Harmonogramy rozgrywek poszczególnych turniejów zostaną ustalone przez Komisję  

ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, w zależności od liczby zgłoszonych zespołów. 

Art. 4 

 

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach Piłki Plażowej zobowiązane są do wyznaczenia jednego 

przedstawiciela do kontaktu z organizatorem rozgrywek, czyli Departamentem Rozgrywek 

Krajowych PZPN oraz Komisją ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN oraz przekazania oficjalnego 

adresu mailowego, na który będzie przesyłana wszelka korespondencja dotycząca prowadzonych 



rozgrywek. 

2. Sędziów do prowadzenia zawodów Piłki Plażowej wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. 

3. Koszty delegowania sędziów i obserwatorów pokrywa PZPN. 

4. Osoba wyznaczona przez Klub do kontaktu na podstawie ust. 1, informowana jest, że Polski 

Związek Piłki Nożnej z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02-366 Warszawa 

(PZPN), jako Administrator jej danych osobowych, przetwarza je na podstawie prawnie 

usprawiedliwionego interesu Administratora, jakim jest organizacja rozgrywek (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). Osobie wyznaczonej do kontaktu przysługuje prawo żądania dostępu, aktualizacji, 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie na zasadach 

określonych w art. 15-22 RODO. A jej dane mogą być udostępniane podmiotom, które są 

upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator 

powierzył dane. W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych osobie, 

której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego są gromadzone, po 

jego realizacji dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Więcej informacji odnośnie skorzystania ze swoich praw osoba 

wskazana do kontaktu może odnaleźć na stronie PZPN w zakładce RODO.   

 

3. WYMOGI I WARUNKI UCZESTNICTWA DRUŻYN W ROZGRYWKACH 

 

Art. 5 

 

1. W rozgrywkach Ekstraklasy Piłki Nożnej Plażowej w 2022 roku weźmie udział 10 drużyn, które 

uzyskały prawo gry w Ekstraklasie na podstawie wyników sportowych sezonu 2021, dopełniły 

obowiązków zgłoszeniowych oraz uiściły opłatę wpisową. Drużyny Ekstraklasy Piłki Plażowej, 

uczestniczące w rozgrywkach sezonu 2022 muszą spełniać wymóg rejestracji stowarzyszeń  

lub klubów sportowych oraz być zarejestrowane we właściwym terytorialnie Wojewódzkim Związku 

Piłki Nożnej. 

2. Do rozgrywek Pierwszej Ligi Piłki Plażowej, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Młodzieżowego 

Pucharu Polski, Mistrzostw Polski Kobiet oraz Pucharu Polski Kobiet zostaną dopuszczone kluby, 

które złożą wypełnioną ankietę zgłoszeniową (dostępną na stronie www.pzpn.pl) wraz z listą 

zawodników (maksymalnie 24) i osób funkcyjnych oraz dowód uregulowania opłaty wpisowej  

w nieprzekraczalnym terminie podanym przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

W sezonie 2022 obowiązują następujące opłaty: 

 

• Ekstraklasa – 1000,00 PLN 

• 1 liga – 500,00 PLN 

• Puchar Polski Seniorów   – 500,00 PLN 

• Mistrzostwa Młodzieżowe (do 21 lat) – BEZPŁATNIE 

• Młodzieżowy Puchar Polski (do 21 lat) – BEZPŁATNIE 

• Mistrzostwa Polski Kobiet – 500,00 PLN 



• Puchar Polski Kobiet – 300,00 PLN 

 

3. Termin nadsyłania zgłoszeń drużyn na sezon 2022 upływa : 
 

• dla zespołów Ekstraklasy z dniem 15 maja 2022 r. 

• dla pozostałych zespołów z dniem 31 maja 2022 r. 

• Listy zawodników zgłaszanych do sezonu powinny być złożone najpóźniej 1 dzień 
przed rozpoczęciem rozgrywek. 
 

Art. 6 

 

1. W sezonie 2022 drużyna może liczyć nie więcej niż 24 zawodników oraz sztab szkoleniowy 

zgodnie z wypełnioną i dostarczoną dokumentacją zgłoszeniową. 

2. W trakcie sezonu do listy zawodników zgłoszonych klub może dodatkowo zgłosić 3 zawodników, 

przy założeniu nie przekroczenia maksymalnej liczby 24. 

3. W składzie zgłoszonej drużyny może być uwzględniona dowolna liczba zawodników 

cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, jednakże w protokole meczowym może być 

zgłoszony jeden zawodnik cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej. 

4. W trakcie meczu w drużynie musi występować jednocześnie na boisku co najmniej trzech 

zawodników posiadających obywatelstwo polskie. W przypadku kontuzji zawodnika posiadającego 

obywatelstwo polskie i braku możliwości zastąpienia go innym zawodnikiem posiadającym 

obywatelstwo polskie, drużyna kontynuuje grę w zmniejszonym składzie. W przypadku 

wykluczenia (czerwonej kartki) zawodnika posiadającego obywatelstwo polskie zespół występuje 

w zmniejszonym składzie bez konieczności uzupełniania do wymaganego limitu określonego 

powyżej (nie ma obowiązku zastępowania zawodnika cudzoziemca zawodnikiem posiadającym 

obywatelstwo polskie). Każda wymiana zawodnika posiadającego obywatelstwo polskie  

na zawodnika cudzoziemca i gra w pełnym 5-osobowym składzie bez wymaganej liczby 

zawodników posiadających obywatelstwo polskie potraktowana zostanie jak wystawienie do gry 

nieuprawnionego zawodnika.  

5. W turniejach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek. 

6. Do sprawozdania meczowego w ramach turniejów Ekstraklasy, Mistrzostw Polski mężczyzn 

może być zgłoszonych minimum trzech, a maksymalnie dwunastu zawodników danej drużyny 

spośród maksymalnie 24 zgłoszonych do rozgrywek w sezonie 2022 oraz 3 osoby funkcyjne.  

Do sprawozdania meczowego w ramach rozgrywek Ekstraklasy oraz Mistrzostw Polski Mężczyzn 

każdy klub ma obowiązek wpisania do sprawozdania trzech zawodników o statusie młodzieżowca. 

Przyjmuje się, że zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, 

który w 2022 r. kończy 22. rok życia oraz zawodnik młodszy (rocznik 2000 i młodsi). W sytuacji 

braku wymaganej liczby zawodników młodzieżowych klub przystępuje do meczu w odpowiednio 

pomniejszonym składzie. 

7. Do sprawozdania meczowego w ramach turniejów: I Ligi, Młodzieżowego Pucharu Polski 

Mężczyzn, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski kobiet oraz Pucharu Polski kobiet 

może być zgłoszonych minimum czterech, a maksymalnie dwunastu zawodników danej drużyny 

spośród maksymalnie 24 zgłoszonych do danego turnieju oraz 3 osoby funkcyjne. 



8. Listy zawodników na poszczególne turnieje muszą być złożone w terminie ustalonym przez 

Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Pod rygorem niedopuszczenia do turnieju zawodnicy 

muszą posiadać ważne dokumenty tożsamości ze zdjęciem oraz polisę ubezpieczeniową  

w zakresie NNW. Weryfikacja ww. dokumentów odbywa się przed rozegraniem pierwszego 

spotkania danej drużyny w turnieju. W meczu mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy posiadający 

aktualne, pozytywne i ważne w dniu zawodów badanie lekarskie. Fakt posiadania takowych przez 

wszystkich zawodników wpisanych do sprawozdania sędziego potwierdza przed rozpoczęciem 

każdego meczu, własnoręcznym podpisem kierownik bądź trener drużyny. 

9. W trakcie sezonu 2022 zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę w ramach oficjalnych 

rozgrywek mistrzowskich i pucharowych prowadzonych przez PZPN. Udział zawodnika w meczu 

innej drużyny będzie traktowany jak udział w zawodach zawodnika nieuprawnionego do gry.  

W takim wypadku zawody zostaną zweryfikowane jako przegrane 0:5 na niekorzyść tej drużyny,  

a sam zawodnik ukarany dyskwalifikacją w sezonie 2022.  

10. Zawody nie mogą zostać rozpoczęte, lub kontynuowane, jeżeli liczba zawodników danej 

drużyny jest mniejsza niż trzech (bramkarz oraz 2 zawodników z pola). 

11. Weryfikację uprawnień i liczbę zawodników zgłoszonych do meczu przeprowadza Komisja 

Techniczna  turnieju oraz sędziowie wyznaczeni do prowadzenia spotkania. 

12. W najwyższej klasie rozgrywkowej może występować tylko jedna drużyna tego samego klubu. 

13. W przypadku zgłoszenia do rozgrywek Pucharu Polski kobiet lub Młodzieżowego Pucharu 

Polski więcej niż jednej drużyny danego klubu stosuje się następujące zasady: 

a) zawodnik, który został wpisany do protokołu meczowego pierwszego zespołu nie może     

rozgrywać meczu w drugim zespole tego samego klubu w ramach tego samego turnieju. 

b) jeżeli jedna z tych drużyn uzyskała awans do Mistrzostw Polski, wówczas najwyżej trzech 

zawodników wyeliminowanej drużyny może grać w innej drużynie swego klubu. 

14. W turnieju finałowym Mistrzostw Polski Seniorów 2022 mogą wziąć udział wyłącznie  zawodnicy 

- cudzoziemcy, którzy wystąpili w co najmniej jednym meczu w turniejach  Ekstraklasy sezonu 

2022 lub Turnieju o Puchar Polski Seniorów 2022. 

Art. 7 

 

1. W zakresie weryfikacji wyników meczów jako walkower (0:5), zastosowanie mają odpowiednie 

postanowienia Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną. 

 

Art. 8 

 

1.W rozgrywkach piłki plażowej stosuje się następującą punktację: 

1) Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, 
2) Za zwycięstwo po dogrywce drużyna otrzymuje 2 punkty, 
3) Za zwycięstwo po rzutach karnych drużyna otrzymuje 1 punkt, 
4) Za mecz przegrany – 0 punktów. 

2. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.  

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 

decydują:  

1) Przy dwóch zespołach:  



a. wynik bezpośredniego meczu,  

2) Przy więcej niż dwóch zespołach: 

     a. sporządza się dodatkową tabelę spotkań wyłącznie między zainteresowanymi 

drużynami. 

b. w przypadku dalszej równości decyduje korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich 

spotkań całego cyklu rozgrywek. 

3. W przypadku mniejszej liczby drużyn w jednej lub kilku z grup, w pozostałych grupach w tabeli 

końcowej nie uwzględnia się spotkań z udziałem drużyny, która zajęła ostatnie miejsce. 

 

4. DYSCYPLINA, UPRAWNIENIA 

 

Art. 9 

 

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 

regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora 

zawodów, obu klubów, mają zastosowania odpowiednie postanowienia Uchwały nr IX/140 z dnia 3 

i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  

 

Art. 10 

 

1. Zawodnik, który w trakcie zawodów danego turnieju otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostaje 

automatycznie ukarany: 

a) przy drugim napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 
 b) przy czwartym i każdym kolejnym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu. 

2. Kluby obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, 

szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek. W turniejach Ekstraklasy i I Ligi napomnienia 

są sumowane z całego cyklu rozgrywkowego. Po zakończeniu rozgrywek Ekstraklasy napomnienia 

(żółte kartki)  otrzymane w rozgrywkach są anulowane, natomiast kary dyskwalifikacji wynikające 

z otrzymanych napomnień i wykluczeń są wykonywane w turnieju o Mistrzostwo Polski Mężczyzn. 

3. Napomnienia (żółte kartki) otrzymane w trakcie turniejów o Puchar Polski Kobiet  

i Młodzieżowego Pucharu Polski są anulowane, natomiast kary dyskwalifikacji wynikające  

z otrzymanych napomnień i wykluczeń są wykonywane odpowiednio w turnieju o Puchar Polski 

Kobiet lub Młodzieżowego Pucharu Polski. 

4. W  turniejach o Mistrzostwo Polski Seniorów, Puchar Polski Seniorów, Młodzieżowy Puchar 

Polski, Młodzieżowe Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Polski Kobiet i Puchar Polski Kobiet 

napomnienia (żółte kartki) otrzymane w fazie grupowej są anulowane, natomiast kary 

dyskwalifikacji wynikające z otrzymanych napomnień i wykluczeni, są wykonywane w kolejnych 

fazach rozgrywek. 

5. Zawodnik ukarany wykluczeniem (czerwoną kartką) opuszcza plac gry, i nie może uczestniczyć 

w danym meczu. Dodatkowo jego drużyna ukarana zostaje 2 minutową grą w osłabieniu - liczba 

zawodników zostaje pomniejszona o jednego gracza. Po upływie 2 minut kary, drużyna uzupełnia 

skład. Uzupełnienie może nastąpić przed upływem 2 min, jeżeli zostanie zdobyta bramka; 

obowiązują wtedy poniższe zapisy: 

a) jeżeli drużyna gra w 5-osobowym składzie przeciwko drużynie, która ma 4 zawodników  
i drużyna z większą liczbą zawodników zdobędzie bramkę, to drużyna grająca  
w 4-osobowym składzie może uzupełnić go do 5 zawodników, 



b) jeżeli obie drużyny grają z 3 lub 4 zawodnikami na polu gry i bramka zostaje zdobyta,  
to obie drużyny kontynuują grę z tą samą liczbą zawodników, 

c) jeżeli drużyna gra w 5-osobowym składzie przeciwko drużynie grającej w 3-osobowym 
składzie, lub drużyna gra w 4-osobowym składzie przeciwko drużynie grającej  
w 3-osobowym składzie, i drużyna z większą liczbą zawodników zdobędzie bramkę,  
to drużyna grająca w 3-osobowym składzie może go uzupełnić o 1 zawodnika, 

d) jeżeli bramka została zdobyta przez drużynę grającą z mniejszą liczbą zawodników,  
to gra jest kontynuowana bez uzupełnienia liczby zawodników. 

6. W przypadku ukarania wykluczeniem (czerwoną kartką) równolegle dwóch zawodników  

tej samej drużyny obowiązują zasady określone w ust. 4. Jeśli ukaranych równolegle zawodników 

tej samej drużyny będzie trzech, sędzia przerywa zawody i przyznaje walkower0:5 na niekorzyść 

tej drużyny. Dopuszczalne jest, aby drużyna ukarana karą 2 minut grała w minimalnym składzie 

osobowym 1 bramkarz + 2 zawodników z pola.  

7.Każde ukaranie zawodnika wykluczeniem (czerwoną kartką) będzie rozpatrywane indywidualnie 

przez Komisję Techniczną turnieju na koniec każdego dnia trwania turnieju lub w przypadku,  

gdy drużyna, w której szeregach występuje ukarany zawodnik gra więcej niż jeden mecz w ciągu 

dnia, bezpośrednio po danym meczu. 

Art. 11 

 

1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z zasadami fair play, etyki 

sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej klasy 

rozgrywkowej lub o puchar, przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie  

jak najlepszego wyniku – spowoduje, przy uwzględnieniu sprawozdania obserwatora lub innego 

przedstawiciela PZPN lub ZPN (Obserwatora, lub Delegata / Obserwatora Komisji Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN, lub Komisji Technicznej Turnieju) wszczęcie przez Komisję Dyscyplinarną PZPN 

postępowania dyscyplinarnego i wymierzenie kar określonych w regulaminie dyscyplinarnym 

PZPN.  

 

Art. 12 

 

1. W przypadku nieuzasadnionego niestawienia się drużyny na zawody, klub, niezależnie  

od weryfikacji wyniku jako walkower 0:5 na niekorzyść tej drużyny, zostanie ukarany karą 

finansową w wysokości 1000,00 PLN. 

1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek Ekstraklasy lub 
I Ligi, a także rozgrywek pucharowych zrezygnuje z dalszego uczestnictwa zostanie 
automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i ukarana karą finansową w wysokości 2000,00 
PLN. 

2. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania turniejów o Mistrzostwo 
Polski Seniorów, Młodzieżowe Mistrzostwo Polski i Mistrzostwo Polski Kobiet zrezygnuje z 
dalszego uczestnictwa zostanie automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i ukarana karą 
finansową  
w wysokości 5000,00 PLN. 

 

Art. 13 

 

1.  Każda drużyna jest odpowiedzialna za dostarczenie listy zawodników do Komisji ds. Futsalu  

i Piłki Plażowej PZPN, podpisanej przez uprawnione do tego osoby w drużynie. 

2.  Zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 

 

  



 

5. ORGANIZACJA ZAWODÓW 

 

Art. 14 

 

1.  Zawody w piłce plażowej mogą być rozgrywane tylko na boiskach uznanych przez Komisję  

ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jako spełniające wszystkie wymagane warunki do rozgrywania 

na nich meczów rangi mistrzowskiej. Organizator jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie 

boiska do rozgrywek. 

 

2.  Drużyny są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, i innych osób pełniących 

jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia. 

3.  Organizator zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie  

i po meczu. Organizator może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na obiekcie,  

a także może być ukarany dyscyplinarnie. 

4. Każda drużyna, na własny koszt, zawiera umowę ubezpieczenia w związku ze wszystkimi 

zagrożeniami. Polisa ubezpieczeniowa musi pokrywać wszelkie zagrożenia związane  

z uczestnictwem w rozgrywkach. 

5. Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji turniejów na danym szczeblu są dostępne  

w formie osobnego dokumentu. 

6. Uczestnikom rozgrywek przysługują nagrody finansowe w wysokości: 

a) Za zdobycie Mistrzostwa Polski w piłce plażowej mężczyzn – 14.000 PLN netto; 
b) Za zdobycie Wicemistrzostwa Polski w piłce plażowej mężczyzn – 8.000 PLN netto; 
c) Za zajęcie 3 miejsca w piłce plażowej mężczyzn – 5.000 PLN netto; 
d) Za zdobycie Pucharu Polski w piłce plażowej mężczyzn – 8.000 PLN netto; 

e) Za zdobycie Mistrzostwa Polski w piłce plażowej kobiet– 8.000 PLN netto; 
f) Za zdobycie Wicemistrzostwa Polski w piłce plażowej kobiet – 4.000 PLN netto; 
g) Za zajęcie 3 miejsca w piłce plażowej kobiet – 2.500 PLN netto; 
h) Za zdobycie Pucharu Polski w piłce plażowej kobiet – 6.000 PLN netto. 
i) Za zdobycie Młodzieżowego Pucharu Polski w piłce plażowej – 2.000 PLN netto 
j) Za zdobycie Młodzieżowego Mistrzostwa Polski  w piłce plażowej – 3.000 PLN netto 
k) Za zdobycie Młodzieżowego Wice mistrzostwa Polski  w piłce plażowej – 2.000 PLN netto 
l) Za zajęcie 3 miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  w piłce plażowej – 1.000 PLN 

netto. 
 

Art. 15 

 

1.  Organizator zawodów, oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na boisku, zobowiązany 

jest do: 

 a) zawarcia polisy ubezpieczeniowej obejmującej swoim zakresem zagrożenia związane  

z organizowaniem meczu. Polisa ta musi zawierać odpowiedzialność cywilną organizatora, 

zapewniającą poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, 

przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności, za które 

odpowiada organizator, 

 b)  zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również możliwości łatwego jej 

opuszczenia, 

 c)  zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące, ewentualnie stojące), 

 d) powołania kierownika ds. bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych / 

stewardów, przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, 

zapewnienie wolontariuszy do podawania piłek, 

 e) zadbania o pełną, fachową informację, 



 f) zapewnienia fachowego prowadzenia zawodów przez spikera zaakceptowanego przez 

Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, 

 g) spełnienia podstawowych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim 

(urządzenia sanitarne, szatnie, bufety, itp.), 

 h) zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej oraz stworzenia warunków do badań 

antydopingowych u zawodników, 

 i) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników 

rezerwowych, 

 j) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej 

stacji posiadającej prawa telewizyjne, 

 k) wydania akredytacji prasowych po uprzednim wystąpieniu w formie pisemnej przez 

zainteresowane osoby lub podmioty do organizatora imprezy. Organizator imprezy ma przy 

tym prawo odmowy wydania takiej akredytacji osobom lub podmiotom, co do których będzie 

miał uzasadnione zastrzeżenia. Ilość wydawanych akredytacji powinna być  ograniczona, 

 l) w przypadku przeprowadzania transmisji audiowizualnej z turnieju, zapewnienia 

wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie  

im korzystania ze środków łączności (internet). 

 m) przestrzegania zakazu wywieszania wokół boiska flag i haseł o treści obelżywej, wulgarnej, 

prowokacyjnej, rasistowskiej oraz odwołującej się do ideologii faszystowskiej, nazistowskiej 

lub komunistycznej oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni. W razie 

nieprzestrzegania powyższego, przedstawiciele Komisji Technicznej (obserwator i delegat),  

w porozumieniu z sędzią zawodów, mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz, 

 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Art. 16 

 

1.  Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się w formie pisemnej do Komisji Technicznej  

przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika w czasie do 2 godzin po zakończeniu 

zawodów. 

2.  Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego. 

3.  Wprowadza się kaucję protestową w wysokości 500 PLN, płatną na konto podane w ankiecie 

zgłoszeniowej do sezonu i weryfikowaną na podstawie potwierdzenia wpłaty. W przypadku 

uwzględnienia protestu, kaucja podlega zwrotowi. 

4. Decyzje podejmowane przez Komisję Techniczną są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

Art. 17 

 

1.  Na 45 minut przed rozpoczęciem zawodów drużyny zobowiązane są do wręczenia sędziemu 

zawodów, protokołu zawierającego skład zespołu na dany mecz i nie więcej niż 3 osoby funkcyjne.  

2.  Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po zakończeniu 

procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół „Gospodarzy” wita się 

najpierw z sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z zawodnikami „Gości”. Komisja 

ds. Futsalu i Piłki Plażowej ustala w terminarzu turnieju, która drużyna jest „Gospodarzem”, a która 

„Gościem” w danym meczu. 

3. Podczas meczu, na ławkach dla zawodników rezerwowych może zasiadać wyłącznie  

3 oficjalnych przedstawicieli klubowych, oraz zawodnicy rezerwowi umieszczeni w protokole 

meczowym. 

4. Po spotkaniu sędzia wypełnia sprawozdanie i przekazuje je Komisji Technicznej Turnieju. 



 

 

 

 

Art. 18 

 

1.  Zawodnicy występujący w danym turnieju muszą mieć przydzielone stałe numery.  

Do formularza zgłoszeniowego drużyna jest zobowiązana wpisać kolory 2 kompletów strojów  

(w tym jednego ciemnego i jednego jasnego), z których będzie korzystać w sezonie 2022. 

2.  Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco: 

 a) Drużyna określona jako „gospodarz meczu” ma prawo wyboru koloru stroju. Drużyna 

określona przez organizatora jako „gość” musi dostosować swoją kolorystykę stroju do wyboru 

„gospodarza”, 

  b) zawodnicy grają boso lub w miękkich ściągaczach, 

 c) zakazane jest używanie podczas trwania meczu wszelkiego rodzaju biżuterii tj.  łańcuszków, 

wisiorków, opasek, obrączek, pierścionków, kolczyków itp., 

 d) strój musi być schludny i odpowiedni do rangi zawodów, 

 e) wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w strojach zawodników weryfikują sędziowie 

prowadzący zawody. 

3.  Zawodnicy muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim. 

4. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie. 

 

Art. 19 

 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

 

         

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

        

 
  Prezes PZPN Cezary Kulesza  

 


