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147 
Uchwała  nr IX/147 z dnia 2 września   2015 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu  2.09.2015  roku 
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 2.09.2015 roku, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

148 
Uchwała  nr  IX/148 z dnia  2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie powołania Przewodniczącego  Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Prezesa PZPN oraz Wiceprezesa PZPN ds. szkoleniowych powołuje się Pana 
Bogdana Duraja na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
  
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                           Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr IX/149 z dnia  2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Do składu Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN powołuje się  Pana  Jerzego 
Piórkowskiego. 
  
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

150 
Uchwała nr IX/150 z dnia  2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w 
sprawie  zmiany Uchwały nr X/158  z dnia 15  października  2014 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy Puchar Polski na 

sezon 2014/2015  i następne 
 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W Uchwale nr X/158  z dnia 15  października  2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015  
i następne wprowadza się następujące zmiany: 
 
1.Pkt 1 ust.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
 
Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez pisemne zgłoszenie w terminie ustalonym przez 
Wydziały Futsalu Wojewódzkich ZPN. Uprawnienie zawodników do rozgrywek ligowych oznacza 
jednocześnie uprawnienie do uczestnictwa w rozgrywkach pucharowych, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 5.Dla drużyn środowiskowych uprawnienie zawodników odbywa się na 
podstawie listy zawodników reprezentujących środowisko, potwierdzonej przez Wojewódzki 
Związek Piłki Nożnej. Drużyny środowiskowe zobowiązane są do posiadania na turniejach o 



Halowy Puchar Polski potwierdzonych list zawodników, dokumentów tożsamości oraz 
zaświadczeń potwierdzających aktualne badania lekarskie. 
 
W sezonie 2015/2016 w rozgrywkach HPP do protokołu zawodów może być wpisanych nie 
więcej niż 2 zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu. 
 
W sezonie 2016/2017 i następnych w rozgrywkach HPP do protokołu zawodów może być 
wpisany 1 zawodnik – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu. 
 
Zespoły biorące udział w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski w zależności od klasy 
rozgrywkowej wnoszą jednorazową opłatę w wysokości:  

 - kluby Ekstraklasy PLF - 200 zł (dwieście złotych 00/100) na konto PZPN (32 1240 6292 
1111 0010 5977 5657) 

 kluby I ligi PLF - 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100) - na konto PZPN (32 1240 6292 
1111 0010 5977 5657) 

 kluby II ligi PLF - 100 zł (sto złotych 00/100) - na konto Wojewódzkiego ZPN 
prowadzącego rozgrywki 

 drużyny środowiskowe - 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) - na konto Wojewódzkiego 
ZPN prowadzącego rozgrywki 
 

 
Kluby Ekstraklasy i I ligi zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu wpłaty do 
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Kluby II ligi i drużyny środowiskowe zobowiązane są 
do przesłania kserokopii dowodu wpłaty do Wojewódzkiego ZPN prowadzącego rozgrywki. 
Powyższe kwoty należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed rozegraniem pierwszego 
meczu w HPP. 
 
2. Pkt 2 otrzymuje nowe,  następujące brzmienie: 
 
1. Runda eliminacyjna rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem zespołów II 

ligi PLF oraz drużyn środowiskowych w terminach określonych przez Wojewódzkie ZPN. 

Gospodarze turniejów zostaną wyłonieni przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej spośród 

klubów, które wyrażą chęć organizacji turnieju. Zasady awansu do następnej rundy Halowego 

Pucharu Polski uzależnione są od liczby przystępujących drużyn. 

1.1.Jeżeli w danym ZPN na etapie eliminacji zgłosi się tylko jedna drużyna to automatycznie 

przechodzi ona do 1/32 jako zwycięzca eliminacji w macierzystym ZPN. 

1.2.Jeżeli w danym ZPN, na etapie eliminacji zgłosi się co najmniej 2 drużyny, to ZPN ma 

obowiązek zorganizowania spotkania, turnieju lub turniejów w celu wyłonienia zwycięzcy. 

2. 1/32 rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem 24 zespołów I ligi 
bieżącego sezonu i 16 drużyn wyłonionych na etapie rundy eliminacyjnej z poszczególnych ZPN. 
Awans do następnej rundy uzyskają zwycięzcy poszczególnych meczów. 
3. 1/16 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem 12 zespołów 
Ekstraklasy bieżącego sezonu i 20 drużyn – zwycięzców meczów 1/32 finału. Awans do 
następnej rundy uzyskają zwycięzcy poszczególnych meczów.  
4. 1/8 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem drużyn - zwycięzców 
meczów 1/16 finału. Awans do następnej rundy uzyskają zwycięzcy poszczególnych meczów. 
5. 1/4 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski zostanie rozegrana na zasadzie dwumeczów z 
udziałem uczestników 1/8 finału. Awans do Final Four Halowego Pucharu Polski uzyskają 
zwycięzcy dwumeczów wyłonieni zgodnie z Przepisami gry w futsal. 
6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 
1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek.  
Gospodarzami meczów będą drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej w bieżącym 
sezonie. W przypadku meczów rozgrywanych między drużynami występującymi w tej samej 
klasie rozgrywkowej gospodarza wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament 
Rozgrywek Krajowych PZPN.  



Gospodarzami pierwszych meczów 1/4 Finału rozgrywek będą drużyny występujące w niższej 
klasie rozgrywkowej w bieżącym sezonie. W przypadku dwumeczów rozgrywanych między 
drużynami występującymi w tej samej klasie rozgrywkowej gospodarza pierwszego meczu wyłoni 
losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
Zasady losowania par i gospodarzy określi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
7.Final Four (2 półfinały i finał) rozgrywek o Halowy Puchar Polski w bieżącym sezonie zostanie 
rozegrany z udziałem 4 zwycięzców meczów 1/4 Finału rozgrywek. Losowania par dokona 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
8. Organizatorem turnieju Final Four będzie jeden z jego uczestników, wskazany przez Komisję  
Futsalu i Piłki Plażowej PZPN po rozpatrzeniu wniosków klubów zainteresowanych jego 
organizacją złożonych nie później niż 7 dni po rozegraniu meczów 1/4 Finału rozgrywek. 
 

3.Pkt 3 ust. 2 otrzymuje nowe,  następujące brzmienie: 

 
Począwszy od 1/32 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski zawody będą rozgrywane wg. 
obowiązujących w pełnym zakresie przepisów FUTSAL-FIFA. 
 
4.Pkt  3 ust. 8 otrzymuje nowe,  następujące brzmienie: 

 

Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach Halowego Pucharu 
Polski zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości:  

a. 500 zł. - w fazie eliminacyjnej,  
b. 1000 zł. - w przypadku zawodów 1/32 Finału rozgrywek HPP, 
c. 1500 zł. - w przypadku zawodów 1/16 Finału rozgrywek HPP,  
d. 2000 zł. - w przypadku zawodów 1/8 oraz 1/4 Finału rozgrywek HPP, 
e. 5000 zł. - w przypadku zawodów Final Four. 

 
5.Pkt 5 ust. 2 otrzymuje nowe,  następujące brzmienie: 

 

Począwszy od 1/32 Finału rozgrywek HPP zawody mogą prowadzić wyłącznie sędziowie 

szczebla centralnego Polskiej Ligi Futsalu. 

 

6.Pkt 5 ust. 4 otrzymuje nowe,  następujące brzmienie: 

 

Wysokość ryczałtów sędziowskich oraz kosztów podróży sędziów w ramach 1/32, 1/16 oraz 1/8 
Finału Halowego Pucharu Polski są regulowane przez gospodarza zawodów wg. stawek 
obowiązujących dla sędziów I ligi PLF. 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały, nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 



t.j.U.nr X/158 z 15.10.2015 r. 

zm. U. nr IX/150 z 2.09.2015 r. 

 
 

Uchwała nr X/158  z dnia 15  października  2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 

2014/2015  i następne  
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w 
następującym brzmieniu: 

 
REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI 

NA SEZON 2014/2015 i następne 
 

Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie 
najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych, ubiegających się o to trofeum. 
 
1. Uczestnictwo 
 
1. W rozgrywkach o Halowy Puchar Polski w sezonie 2014/2015 i następnych obowiązkowo 
biorą udział drużyny Ekstraklasy i  I ligi PLF. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie 
dobrowolności. 
 
2. Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez pisemne zgłoszenie w terminie ustalonym 
przez Wydziały Futsalu Wojewódzkich ZPN. Uprawnienie zawodników do rozgrywek 
ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do uczestnictwa w rozgrywkach 
pucharowych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. Dla drużyn środowiskowych 
uprawnienie zawodników odbywa się na podstawie listy zawodników reprezentujących 
środowisko, potwierdzonej przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Drużyny 
środowiskowe zobowiązane są do posiadania na turniejach o Halowy Puchar Polski 
potwierdzonych list zawodników, dokumentów tożsamości oraz zaświadczeń 
potwierdzających aktualne badania lekarskie. 
 
W sezonie 2015/2016 w rozgrywkach HPP do protokołu zawodów może być wpisanych nie 
więcej niż 2 zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej z danego 
klubu. 
 
W sezonie 2016/2017 i następnych w rozgrywkach HPP do protokołu zawodów może być 
wpisany 1 zawodnik – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu. 
 
 
Zespoły biorące udział w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski w zależności od klasy 
rozgrywkowej wnoszą jednorazową opłatę w wysokości:  

 - kluby Ekstraklasy PLF - 200 zł (dwieście złotych 00/100) na konto PZPN (32 1240 
6292 1111 0010 5977 5657) 

 kluby I ligi PLF - 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100) - na konto PZPN (32 1240 
6292 1111 0010 5977 5657) 

 kluby II ligi PLF - 100 zł (sto złotych 00/100) - na konto Wojewódzkiego ZPN 
prowadzącego rozgrywki 

 drużyny środowiskowe - 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) - na konto 
Wojewódzkiego ZPN prowadzącego rozgrywki 
 



 
Kluby Ekstraklasy i I ligi zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu wpłaty do 
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Kluby II ligi i drużyny środowiskowe 
zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu wpłaty do Wojewódzkiego ZPN 
prowadzącego rozgrywki. Powyższe kwoty należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie 7 
dni przed rozegraniem pierwszego meczu w HPP. 
 
 
3.Zespoły biorące udział w turniejach eliminacyjnych do Halowego Pucharu Polski zobowiązane 
są do wpłaty wpisowego na konto organizatora poszczególnych turniejów na 7 dni przed 
turniejem w wysokościach ustalonych przez Wydziały Futsalu Wojewódzkich Związków Piłki 
Nożnej. 
 
4.W przypadku wystawienia przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zawodnicy, którzy 
brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie tego samego klubu w 
następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansowały dalej. Jeżeli jedna z tych drużyn została 
wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej 3 zawodników drużyny wyeliminowanej może grać 
w poszczególnych turniejach w tej drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych 
rozgrywek. 
 
5.Zawodnicy uprawnieni do gry w zespołach biorących udział w rozgrywkach Polskiej Ligi 
Futsalu, nie mają prawa reprezentować w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski drużyny 
środowiskowej. 
 
2. Etapy rozgrywek 
 
1. Runda eliminacyjna rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem 

zespołów II ligi PLF oraz drużyn środowiskowych w terminach określonych przez 

Wojewódzkie ZPN. Gospodarze turniejów zostaną wyłonieni przez Wojewódzkie Związki 

Piłki Nożnej spośród klubów, które wyrażą chęć organizacji turnieju. Zasady awansu do 

następnej rundy Halowego Pucharu Polski uzależnione są od liczby przystępujących 

drużyn. 

 

1.1.Jeżeli w danym ZPN na etapie eliminacji zgłosi się tylko jedna drużyna, to 

automatycznie przechodzi ona do 1/32 jako zwycięzca eliminacji w macierzystym ZPN. 

1.2.Jeżeli w danym ZPN, na etapie eliminacji zgłosi się co najmniej 2 drużyny, to ZPN ma 

obowiązek zorganizowania spotkania, turnieju lub turniejów w celu wyłonienia zwycięzcy. 

 

2. 1/32 rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem 24 zespołów I ligi 
bieżącego sezonu i 16 drużyn wyłonionych na etapie rundy eliminacyjnej z 
poszczególnych ZPN. Awans do następnej rundy uzyskają zwycięzcy poszczególnych 
meczów. 
 
3. 1/16 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem 12 zespołów 
Ekstraklasy bieżącego sezonu i 20 drużyn – zwycięzców meczów 1/32 finału. Awans do 
następnej rundy uzyskają zwycięzcy poszczególnych meczów.  
 
4. 1/8 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem drużyn - 
zwycięzców meczów 1/16 finału. Awans do następnej rundy uzyskają zwycięzcy 
poszczególnych meczów. 
 
5. 1/4 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski zostanie rozegrana na zasadzie 
dwumeczów z udziałem uczestników 1/8 finału. Awans do Final Four Halowego Pucharu 
Polski uzyskają zwycięzcy dwumeczów wyłonieni zgodnie z Przepisami gry w futsal. 
 



6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 
1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek.  
 
Gospodarzami meczów będą drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej w 
bieżącym sezonie. W przypadku meczów rozgrywanych między drużynami występującymi 
w tej samej klasie rozgrywkowej gospodarza wyłoni losowanie przeprowadzone przez 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  
Gospodarzami pierwszych meczów 1/4 Finału rozgrywek będą drużyny występujące w 
niższej klasie rozgrywkowej w bieżącym sezonie. W przypadku dwumeczów rozgrywanych 
między drużynami występującymi w tej samej klasie rozgrywkowej gospodarza 
pierwszego meczu wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek 
Krajowych PZPN. 
Zasady losowania par i gospodarzy określi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
 
7.Final Four (2 półfinały i finał) rozgrywek o Halowy Puchar Polski w bieżącym sezonie 
zostanie rozegrany z udziałem 4 zwycięzców meczów 1/4 Finału rozgrywek. Losowania par 
dokona Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
 
8. Organizatorem turnieju Final Four będzie jeden z jego uczestników, wskazany przez 
Komisję  Futsalu i Piłki Plażowej PZPN po rozpatrzeniu wniosków klubów 
zainteresowanych jego organizacją złożonych nie później niż 7 dni po rozegraniu meczów 
1/4 Finału rozgrywek. 
 
3. Ustalenia organizacyjne 
 
1. Zawody o Halowy Puchar Polski w sezonie rozgrywkowym w rundach eliminacyjnych 
będą rozgrywane wg. przepisów gry FUTSAL-FIFA, z modyfikacją przepisów o faulach 
akumulowanych, w rozgrywkach Halowego Pucharu Polski przedłużany rzut karny będzie 
wykonywany po 4 i każdym następnym przewinieniu drużyny oraz o czasie gry, w turniejach 
obowiązywał będzie czas gry 2x12 min czasu efektywnego. 
 
2. Począwszy od 1/32 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski zawody będą rozgrywane 
wg. obowiązujących w pełnym zakresie przepisów FUTSAL-FIFA. 
 
 
 3.Do każdego turnieju drużyna może zgłosić maksymalnie 25 zawodników przy czym do 
protokołu sędziowskiego winno być wpisanych 14 zawodników. 
 
4.Zespoły na czas trwania turniejów ubezpieczają swoich zawodników we własnym zakresie. 
 
5.Każdy zespół biorący udział w rozgrywkach PLF zobowiązany jest do posiadania w 
rozgrywkach Halowego Pucharu Polski dwóch kompletów strojów różniących się kolorystycznie z 
numerami na koszulkach, drużyny środowiskowe muszą posiadać jeden komplet strojów z 
numerami na koszulkach. 
 
6.Zawodnik przez cały czas trwania turnieju zobowiązany jest do grania z tym samym numerem 
na koszulce. 
 
7.Gospodarz zawodów poszczególnych rund Halowego Pucharu Polski w terminie 14 dni przed 
zawodami informuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, Kolegium Sędziów 
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i PZPN oraz uczestników o czasie i miejscu rozgrywania 
zawodów. Niezachowanie zaznaczonego terminu spowoduje ukaranie gospodarza karą 
pieniężną w wysokości 100 zł. 
 
8. Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach Halowego 
Pucharu Polski zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości:  

a.500 zł. - w fazie eliminacyjnej,  



b.1000 zł. - w przypadku zawodów 1/32 Finału rozgrywek HPP, 
c.1500 zł. - w przypadku zawodów 1/16 Finału rozgrywek HPP,  
d.2000 zł. - w przypadku zawodów 1/8 oraz 1/4 Finału rozgrywek HPP, 
e.5000 zł. - w przypadku zawodów Final Four. 

 
 
9.Gospodarz turnieju eliminacyjnego w ramach budżetu powstałego z wpłat uczestników ma 
obowiązek zapewnić: opiekę medyczną, uregulowanie ryczałtów sędziowskich, wodę mineralną 
dla każdego zawodnika oraz osobną szatnie z natryskami dla każdej z drużyn i sędziów. 
 
10.Zawody organizuje klub będący gospodarzem i pokrywa wszelkie koszty związane z 
organizacją zawodów w tym koszty obsługi sędziowskiej. Każda drużyna uczestniczy w 
zawodach na własny koszt. 
 
11.Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów o Halowy Puchar Polski mogą być 
składane do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie  48 godzin po zawodach. Do 
protestu należy dołączyć pokwitowanie wpłacenia na konto PZPN kaucji protestowej według 
zasad rozgrywek o mistrzostwo. 
 
12.O zasadach awansu do kolejnej rundy Halowego Pucharu Polski obowiązują przepisy w 
sprawie organizacji rozgrywek PLF oraz regulaminu rozgrywek o mistrzostwo PLF. 
 
4. Nagrody 
 
1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski otrzymuje: 
Puchar Polski, medale pamiątkowe (25 szt.) nagrodę pieniężną określoną przed rozpoczęciem 
rozgrywek o Halowy Puchar Polski powstałą w wyniku wpłat dokonanych przez uczestników 
rozgrywek. 
 
2. Klub, który zajmie II miejsce w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski otrzymuje: 
pamiątkowy puchar i medale (25 szt.). 
 
 
5. Sędziowie 
 
1. Na każdy turniej Halowego Pucharu Polski oraz pozostałe zawody Halowego Pucharu 
Polski – Kolegium Sędziów deleguje trzech sędziów, w tym sędziego głównego turnieju, który ma 
obowiązek czuwać nad jego sprawnym przebiegiem oraz przedłożyć do Wydziału Futsalu 
Wojewódzkiego ZPN pisemne sprawozdanie wraz z końcową klasyfikacją turnieju w terminie 48 
godzin po zakończeniu zawodów oraz w terminie 24 godzin po zawodach wypełnić protokół 
elektroniczny na portalu futsal-serwis.pl. 
 
2. Począwszy od 1/32 Finału rozgrywek HPP zawody mogą prowadzić wyłącznie sędziowie 

szczebla centralnego Polskiej Ligi Futsalu. 

 
3.Wysokość ryczałtów sędziowskich podczas turniejów eliminacyjnych Halowego Pucharu Polski 
wynoszą: 40 zł. brutto za jeden mecz dla I i II sędziego i 20 zł. brutto za jeden mecz dla sędziego 
czasowego. Koszty obsługi sędziowskiej oraz koszty dojazdu sędziów wg tabeli PZPN 
obowiązującej dla sędziów Polskiej Ligi Futsalu pokrywa gospodarz zawodów. 
 
4. Wysokość ryczałtów sędziowskich oraz kosztów podróży sędziów w ramach 1/32, 1/16 
oraz 1/8 Finału Halowego Pucharu Polski są regulowane przez gospodarza zawodów wg. 
stawek obowiązujących dla sędziów I ligi PLF. 
 
 



5.Wysokość ryczałtów sędziowskich oraz kosztów podróży sędziów delegowanych na mecze 1/4 
Halowego Pucharu Polski są regulowane przez gospodarza zawodów wg stawek obowiązujących 
dla sędziów Ekstraklasy PLF. 
 
6. Koszty obsługi sędziowskiej w ramach turnieju Final Four pokrywa PZPN. 
 
 
6. Sankcje dyscyplinarne 
 
W czasie zawodów o Halowy Puchar Polski obowiązują przepisy gry w piłkę nożna FUTSAL-
FIFA, Regulamin Dyscyplinarny PZPN oraz przepisy w sprawie organizacji rozgrywek. 
 
7. Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin wraz z przepisami gry FUTSAL-FIFA oraz Regulaminem Dyscyplinarnym 
PZPN i przepisami w sprawie organizacji rozgrywek jest podstawą rozgrywek o Halowy Puchar 
Polski. 
 
2.  Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Departamentowi Rozgrywek Krajowych PZPN. 
 
       
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

151 
Uchwała nr IX/151 z dnia  2 września 2015  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w 
sprawie  zmiany Uchwały nr VI/170 z dnia 5 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej dot.  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu 
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W Uchwale  nr VI/170 z dnia 5 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1.We wszystkich przepisach niniejszej Uchwały, w których użyte zostały sformułowania:  „sezon 
2012/2013” oraz „sezon 2013/2104” zastępuje się je odpowiednio sformułowaniami: „sezon 
poprzedni” i  „sezon bieżący”. 
 
2. Art. 7 otrzymuje nowe,  następujące brzmienie: 
 
Rozgrywki I ligi Polskiej Ligi Futsalu prowadzone są w dwóch grupach:  
Grupa I – kluby z ZPN: Zachodniopomorski, Pomorski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, 
Mazowiecki, Kujawsko-Pomorski, Wielkopolski, Lubuski. 
Grupa II – kluby z ZPN: Dolnośląski, Łódzki, Lubelski, Podkarpacki, Świętokrzyski, Małopolski, 
Śląski, Opolski. 
W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby zachowania integralności rozgrywek, 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zastrzega sobie prawo do uzupełnienia składów 
poszczególnych grup bez wymogu zachowania wskazanego w ustępie 1 podziału terytorialnego. 
 
3.W art. 10 ust. 2 otrzymuje nowe,  następujące brzmienie: 

 

Drużyny, które zajmą 2 miejsca w swoich grupach w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi Futsalu w 
danym sezonie, rozegrają między sobą jeden dwumecz (mecz i rewanż).  
Żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyn przystępujących do dwumeczu zostają 
anulowane, jednakże aktywne kary dyskwalifikacji podlegają wykonaniu w tym dwumeczu. 



 
 
 
 
4.Art. 10 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu: 
 
Zwycięzca dwumeczu, o którym mowa w ust.2, rozegra mecze barażowe (mecz i rewanż) o 
udział w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy w następnym sezonie z drużyną, która zajęła 10 miejsce 
w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy w bieżącym sezonie.  
Żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyn przystępujących do meczów barażowych 
zostają anulowane jednakże aktywne kary dyskwalifikacji podlegają wykonaniu w tych meczach. 
Koszty delegowania sędziów na mecze barażowe pokrywają gospodarze zawodów wg. stawek 
obowiązujących w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy. 
 
5.Art. 11 otrzymuje nowe,  następujące brzmienie: 

 
Zespoły, które w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy zajmą miejsca 11-12  będą uczestniczyć w 
następnym sezonie w rozgrywkach I ligi futsalu.  
 
6.W art. 12 ust. 4 otrzymuje nowe,  następujące brzmienie: 

 

Drużyny, które zajmą 11 i 12 miejsce w grupach będą uczestniczyć w następnym sezonie w  
rozgrywkach właściwej terytorialnie grupy II ligi. 
 

7.Art. 15 otrzymuje nowe  następujące brzmienie: 

 

1. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodnika do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem 
systemu Extranet. 
2. Wystąpienie o uprawnienie zawodnika do gry przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem 
systemu Extranet nie będzie rozpatrywane. 
3. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za 
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo I 
Polskiej Ligi Futsalu, muszą być potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie 
uprawnieni przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN z zachowaniem wymogów 
określonych w obowiązujących przepisach PZPN.  
4. Letni okres transferowy trwa od zakończenia rozgrywek poprzedniego sezonu do godziny 
16.00 w ostatni piątek przed datą rozpoczęcia rundy jesiennej następnego sezonu.  
5. Zimowe okres transferowy trwa od dnia ostatniego meczu rundy jesiennej bieżącego sezonu 
do godziny 16.00 w ostatni piątek przed datą rozpoczęcia rundy wiosennej bieżącego sezonu. 
6. W przypadku udziału w rozgrywkach I ligi futsalu zawodnika dla którego klubem macierzystym 
jest klub piłki nożnej 11-osobowej, w sytuacji zmiany przynależności klubowej zawodnika do 
innego klubu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej, klub I ligi futsalu będzie 
zobowiązany do uzyskania zgody aktualnego klubu macierzystego zawodnika na jego udział w 
rozgrywkach I ligi futsalu z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr VII/183 z dnia 20 czerwca 
2013 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu. 
7. Każdy klub może zgłosić do rozgrywek I Polskiej Ligi Futsalu nie więcej niż 25 zawodników w 
trakcie trwania sezonu oraz nieograniczoną liczbę zawodników, którzy w roku kalendarzowym, w 
którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego, ukończą 21. rok życia oraz zawodników 
młodszych. Juniorzy mogą grać w meczach I ligi Polskiej Ligi Futsalu po ukończeniu 16 roku 
życia, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Klub jest zobowiązany do uzyskania pisemnej 
zgody rodziców lub opiekunów prawnych i przedłożenia ich na żądanie organowi prowadzącemu 
rozgrywki. 
8. W rozgrywkach I ligi PLF do protokołu zawodów może być wpisany 1 zawodnik – 
cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu. 
9. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie. 



10. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 
Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza, celem stwierdzenia 
ich zdolności do gry.  
11. Zawodnicy uprawiający piłkę nożną mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem są 
obowiązani poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego 
zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki nożnej 
musi być odnotowana na karcie zgłoszenia oraz wydanej zawodnikowi karcie badań lekarskich 
według obowiązującego wzoru. Badania lekarskie muszą być przeprowadzane okresowo, których 
wyniki odnotowuje się w karcie badań lekarskich.  
12. Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie 
dłuższych niż półroczne, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia badań.  
13. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się 
aktualnym pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich,  
14. Przed zawodami sędziemu należy dostarczyć potwierdzenie posiadania przez wszystkich 
zawodników aktualnych badań lekarskich. 
 

8.Art. 16 ust. 1 otrzymuje nowe,  następujące brzmienie: 
 
Zespoły I Polskiej Ligi Futsalu mogą prowadzić trenerzy posiadający uprawnienia określone w 
Uchwale nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w 
sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi 
kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej 
seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych. 
 
9.Art. 18 otrzymuje nowe,  następujące brzmienie: 
 
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek, podani są na 
pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. 

2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem 
zawodów, obowiązani są wskazać w systemie Extranet dokładny termin (data i godzina) oraz 
miejsce rozegrania meczu danej kolejki. 

3. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 
wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać 
w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek. 

4. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 
wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem systemu Extranet, zgody przeciwnika i 
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. 
W przypadku niedochowania terminu określnego w ust. 2 klub zostanie ukarany karą pieniężną w 
wysokości 500 zł.  
 
5. W sytuacji braku wskazania przez gospodarza zawodów (w systemie Extranet) dokładnego 
terminu (data i godzina) rozegrania meczu danej kolejki Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozgrania zawodów.  
 
6. Termin wyznaczony przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jest dla klubów wiążący, 
a odmowa rozegrania zawodów lub ich nie rozegranie w tym terminie będzie skutkować 
zweryfikowaniem meczu jako walkower 0:5 na niekorzyść danej drużyny. 
 
10.Art. 24 ust. 1 pkt s otrzymuje nowe,  następujące brzmienie: 
 
s) drużyny gospodarza, który nie ureguluje opłat o których mowa w Art. 3 ust. 5, a z tego powodu 

zawody zostaną odwołane. 

 



11.Art. 27 otrzymuje nowe,  następujące brzmienie: 
 
1. Poza wyjściową piątką zawodników, na ławkach rezerwowych może zasiadać maksymalnie 
siedmiu oficjalnych przedstawicieli klubowych oraz dziewięciu zawodników rezerwowych, którzy 
muszą mieć założone koszulki odróżniające się kolorem od koszulek zawodników 
uczestniczących w grze. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do protokołu meczowego.  
 
2. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego 
uprzednio w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, 
którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. 
Sędziemu należy dostarczyć również potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych 
badań lekarskich.  
 
3. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie 
Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania kolejek 
ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany 
wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po 
zakończeniu spotkania. 
 
4. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki o których mowa w ust. 2, 
sędziowie są zobowiązani dostarczyć do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN po 
zakończeniu rundy rozgrywkowej. 
 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały, nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                 
       
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 



t.j.U nr VI/170 z 5.06.2013 r. 
zm.U nr IX/234 z 14.08.2013 r.  
zm.U.nr X/265 z 4.10.2013 r. 
zm.23.12.2013 roku  
zm.U.nr X/157 z 15.10.2014 r. 
zm.U.nr IX/151 z 2.09.2015 r. 
 
 

Uchwała nr VI/170 z dnia 5 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) i 12) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu, w następującym 
brzmieniu:    
 

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO I POLSKIEJ LIGI FUTSALU NA SEZON 
2013/2014 i następne 

 
 
Art. 1 
1. W rozgrywkach I ligi Polskiej Ligi Futsalu biorą udział maksymalnie 24 drużyny w dwóch 
grupach, które zakwalifikowały się na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek Ekstraklasy 
Polskiej Ligi Futsalu i I ligi oraz II ligi PLF sezonu poprzedniego.  
2. Do rozgrywek I ligi Polskiej Ligi Futsalu zostaną dopuszczone kluby, które są członkami 
macierzystego związku piłki nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Zarządu PZPN w 
sprawie licencji dla klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu.  
3.W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie poprzednim w rozgrywkach I ligi PLF nie uzyska 
licencji na występowanie w następnym sezonie w I lidze PLF według procedury przewidzianej w 
uchwale Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu lub 
wycofa się z rozgrywek I ligi PLF po ich zakończeniu, klub ten zostanie sklasyfikowany w 
rozgrywkach I ligi PLF w sezonie poprzednim zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże 
zostanie przesunięty do II ligi PLF. W takiej sytuacji miejsce w I lidze PLF zachowuje zespół, 
który w sezonie poprzednim  został na najwyżej sklasyfikowanym miejscu spadkowym.  
4. W sytuacji, gdy spośród klubów występujących w sezonie poprzednim w rozgrywkach I ligi 
PLF nie uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w I lidze PLF według procedury 
przewidzianej w podręczniku licencyjnym Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN więcej niż jeden 
klub, kluby te zostaną sklasyfikowane w rozgrywkach I ligi PLF w sezonie poprzednim zgodnie z 
liczbą zdobytych punktów, jednakże zostaną przesunięte do II ligi PLF. W takiej sytuacji miejsce 
w I lidze PLF zachowują zespoły, które w sezonie poprzednim zostały sklasyfikowane na 
miejscach spadkowych. 
5. Zasady przyznawania licencji klubowych dla klubów Polskiej Ligi Futsalu reguluje odrębna 
uchwała Zarządu PZPN. 
 
Art. 2  
1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach I ligi Polskiej Ligi Futsalu, zobowiązane są rozegrać 
mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać w 
zawodach najsilniejszy skład.  
2. PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio- i wizualnego materiału 
dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz 
koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów I ligi Polskiej Ligi 
Futsalu. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć PZPN – bez dodatkowej opłaty we właściwy 
materiał, jak i stosowną dokumentację. PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, 
audio- i wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji. 
 
 
 



Art. 3  
1. Rozgrywki o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu prowadzi Departament Rozgrywek 
Krajowych PZPN.  
2. Rozgrywki o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu są prowadzone w terminach ustalonych 
przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  
3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I ligi Polskiej Ligi Futsalu zobowiązane są do posiadania 
oficjalnego adresu poczty elektronicznej, za pomocą którego prowadzona jest korespondencja z  
Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN. 
Wszelka korespondencja dotycząca I ligi PLF powinna być przesyłana za pomocą poczty 
elektronicznej na adres futsal@pzpn.pl 
4. Sędziów do prowadzenia zawodów I ligi Polskiej Ligi Futsalu wyznacza Kolegium Sędziów 
PZPN.  
5. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I ligi PLF zobowiązane są do dokonania przedpłat na 
pokrycie kosztów delegowania sędziów i obserwatorów w dwóch ratach: 
 • I rata w wysokości  3000- zł – płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej 
sezonu bieżącego. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek 
Krajowych PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej. 
 • II rata w wysokości  3000- zł - płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej 
sezonu bieżącego. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek 
Krajowych PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej. 
W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby zachowania integralności rozgrywek, 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwoty 

wpłaty na pokrycie kosztów delegowania sędziów i obserwatorów.  

Poniższa tabela szczegółowo precyzuje wysokość przedpłat w w/w sprawie: 

 Ilość drużyn w grupie 

Ilość drużyn 12 11 10 9 8 7 6 

Ilość meczy jako gospodarz 11 10 9 8 7 6 5 

Poniesione koszty przez 
KLUB 

6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 

Poniesione koszty przez 
PZPN 

6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 

 
6. Brak terminowego dokonania ww. opłat spowoduje odwoływanie kolejnych zawodów, w 
których dany klub pełni rolę gospodarza i ich weryfikację jako walkower 0:5, zgodnie z 
postanowieniami  Art. 24 ust. 1 pkt s niniejszego regulaminu, do czasu uregulowania przez klub 
przedmiotowej należności. Postanowienia art. 14 ust. 2 niniejszego regulaminu stosuje się 
odpowiednio. 
7. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I ligi PLF zobowiązane są do dokonania przedpłat na 

poczet przyszłych kar za żółte kartki w dwóch ratach: 

 • I rata w wysokości  500 zł – płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej 

sezonu bieżącego. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek 

Krajowych PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej. 

 • II rata w wysokości  500 zł - płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej 
sezonu bieżącego .Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek 
Krajowych PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej.  
 
Art. 4  
1. Zawody o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu rozgrywane są na podstawie przepisów gry w 
piłkę nożną - futsal, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN oraz 
Komisji d.s. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:  
 

a) przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną - futsal oraz innych regulaminów Polskiego 

Związku Piłki Nożnej,  



b) przestrzegać zasad Fair Play,  

c) wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,  

d) postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 

organizowanych przez PZPN.  

3. Zawody o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą być rozgrywane piłkami posiadającymi 
jedno z trzech następujących oznaczeń:  
 

a) oficjalne logo „FIFA APPROVED” (zatwierdzone przez FIFA),  

b) oficjalne logo „FIFA INSPECTED” (sprawdzone przez FIFA),  

c) referencje „INTERNATIONAL GAME BALL STANDARD” (piłka meczowa o standardzie 

międzynarodowym). 

Art. 5  
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, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy 
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w 
najbliższym możliwym terminie.  
2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest co do 
zasady  Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  
3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, ponosi gospodarz spotkania.  
4. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji o rozegraniu w 
nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie 
z przyczyn określonych w ust. 1, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się 
wszystkie zasady określone przepisami PZPN.  
5. W przypadku podjęcia przez  Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji o dokończeniu 
zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w 
nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad: 
 

a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem 

wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów.  

b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.  

c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w 

danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami: 

 którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem 

czerwonej kartki,  

 którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikami klubu, w którego 

barwach występują w chwili dokańczania zawodów,  

 którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości 

kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.  

d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał liczbę 

kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono 

obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w 

dokończonych zawodach. 

 



Art. 6  
1. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu otrzyma 
napomnienie (żółtą kartkę),zostanie automatycznie  ukarany:  
 

a) przy trzecim napomnieniu karą pieniężną w wysokości 100 zł.  

b) przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu.  

c) przy szóstym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 200 zł.  

d) przy siódmym napomnieniu karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu. 

e) przy dziewiątym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 300 zł.  

f) przy dziesiątym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów. 

g) przy każdym kolejnym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów i karą 

pieniężną w wysokości 500 zł.  

2. W przypadku, gdy zawodnik otrzymał żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze 
jednego meczu, wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane 
jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodnik taki nadal 
jest zobowiązany do jej odbycia.  
3. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy 
zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez ukaranych zawodników. Przepis ten ma również 
zastosowanie w przypadku wycofania drużyny i weryfikowaniu nierozegranych spotkań jako 
walkowery. 
4. Napomnienia zalicza się odrębnie dla rozgrywek o mistrzostwo I Ligi PLF oraz innych 
rozgrywek prowadzonych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
5. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z klubu uczestniczącego w rozgrywkach o 
mistrzostwo I ligi PLF lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego klubu występującego w 
innej klasie rozgrywkowej i koniecznością odbycia kary wynikającej z ilości napomnień (żółtych 
kartek) udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw klubowych zawodnik 
zobowiązany jest do odbycia kary w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi PLF bez względu na fakt 
występowania uprzednio w innym klubie I ligi PLF lub innej klasie rozgrywkowej. 
 
Art. 7 
Rozgrywki I ligi Polskiej Ligi Futsalu prowadzone są w dwóch grupach:  
Grupa I – kluby z ZPN: Zachodniopomorski, Pomorski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, 
Mazowiecki, Kujawsko-Pomorski, Wielkopolski, Lubuski. 
Grupa II – kluby z ZPN: Dolnośląski, Łódzki, Lubelski, Podkarpacki, Świętokrzyski, 
Małopolski, Śląski, Opolski. 
W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby zachowania integralności 
rozgrywek, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zastrzega sobie prawo do 
uzupełnienia składów poszczególnych grup bez wymogu zachowania wskazanego w 
ustępie 1 podziału terytorialnego. 
 
Art. 8  
Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 

 3 punkty z zwycięstwo, 

 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

 0 punktów za spotkanie przegrane.  

 
Art. 9  
1. W I lidze Polskiej Ligi Futsalu kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych 
punktów.  



2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 
decydują: 
3. przy dwóch zespołach:  
 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn,  

c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na 

wyjeździe liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn,  

d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego 

cyklu rozgrywek,  

e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z 

całego cyklu.  

4. przy więcej niż dwóch zespołach:  
 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn,  

c) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego 

cyklu rozgrywek,  

d) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z 

całego cyklu,  

e) przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN. 

Art. 10  
1.Drużyny, które zajmą 1 miejsca w swoich grupach w rozgrywkach o mistrzostwo I Ligi Futsalu w 
danym sezonie, w kolejnej edycji rozgrywek będą uczestniczyć w Ekstraklasie Polskiej Ligi 
Futsalu. 
2.Drużyny, które zajmą 2 miejsca w swoich grupach w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi 
Futsalu w danym sezonie, rozegrają między sobą jeden dwumecz (mecz i rewanż).  
Żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyn przystępujących do dwumeczu zostają 
anulowane jednakże aktywne kary dyskwalifikacji podlegają wykonaniu w tym dwumeczu. 
3.Zwycięzca dwumeczu o którym mowa w ust.2 rozegra mecze barażowe (mecz i rewanż) o 
udział w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy w następnym sezonie z drużyną, która zajęła 10 
miejsce w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy w bieżącym sezonie.  
Żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyn przystępujących do meczów barażowych 
zostają anulowane jednakże aktywne kary dyskwalifikacji podlegają wykonaniu w tych 
meczach. 
Koszty delegowania sędziów na mecze barażowe pokrywają gospodarze zawodów wg. 
stawek obowiązujących w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy. 
 
Art. 11  
Zespoły, które w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy zajmą miejsca 11-12  będą uczestniczyć 
w następnym sezonie w rozgrywkach I ligi futsalu.  
 



Art. 12  
1. Rozgrywki o mistrzostwo I ligi Futsalu, prowadzone są systemem dwurundowym. 
2. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz 
oraz  u przeciwnika jako gość.   
3. Zespół który zajmie 1 miejsce w grupie uzyskuje awans do rozgrywek Ekstraklasy PLF w 
następnym sezonie rozgrywkowym. 
4.Drużyny, które zajmą 11 i 12 miejsce w grupach będą uczestniczyć w następnym sezonie 
w  rozgrywkach właściwej terytorialnie grupy II ligi. 
 
5. Liczba drużyn spadających z każdej z grupy ulega zwiększeniu w zależności od 
przynależności drużyn które spadną z Ekstraklasy futsalu. 
 
Art. 13  
1. Do rozgrywek I ligi PLF awansują 4 kluby II ligi PLF. 

2. W sytuacji kiedy liczba grup II ligi prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej 

przekroczy 4, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zastrzega sobie prawo do 

zorganizowania meczów barażowych w celu wyłonienia 4 najlepszych drużyn, które awansują do 

I ligi PLF. 

Zasady przeprowadzania meczów barażowych zostaną opracowane z uwzględnieniem ilości 
grup II ligi PLF. 
 
Art. 14  
1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej 
klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie w następnym cyklu rozgrywek zdegradowana 
do niższej klasy rozgrywkowej. 
2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra dwóch wyznaczonych spotkań, zostaje 
automatycznie wykluczona z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowana  
niższej klasy, bez względu na liczbę zdobytych punktów.  
3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych bądź wykluczonych przeprowadza się następująco: 
 

a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań – anuluje się wyniki dotychczasowych 

spotkań tej drużyny, 

b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań – zalicza się do punktacji osiągnięte 

wyniki, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla 

przeciwników. 

4. Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach I ligi PLF zostanie 
ukarana karą pieniężną w wysokości 1500 zł.  
 
Art. 15  
1. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodnika do gry następuje wyłącznie za 
pośrednictwem systemu Extranet. 
2. Wystąpienie o uprawnienie zawodnika do gry przekazane w inny sposób niż za 
pośrednictwem systemu Extranet nie będzie rozpatrywane. 
3. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz 
za ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach o 
mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu, muszą być potwierdzeni przez właściwy związek piłki 
nożnej, a następnie uprawnieni przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN z 
zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach PZPN.  
4. Letni okres transferowy trwa od zakończenia rozgrywek poprzedniego sezonu do 
godziny 16.00 w ostatni piątek przed datą rozpoczęcia rundy jesiennej następnego sezonu.  
5. Zimowe okres transferowy trwa od dnia ostatniego meczu rundy jesiennej bieżącego 
sezonu do godziny 16.00 w ostatni piątek przed datą rozpoczęcia rundy wiosennej 
bieżącego sezonu. 



6. W przypadku udziału w rozgrywkach I ligi futsalu zawodnika dla którego klubem 
macierzystym jest klub piłki nożnej 11-osobowej, w sytuacji zmiany przynależności 
klubowej zawodnika do innego klubu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej 11-
osobowej, klub I ligi futsalu będzie zobowiązany do uzyskania zgody aktualnego klubu 
macierzystego zawodnika na jego udział w rozgrywkach I ligi futsalu z uwzględnieniem 
postanowień Uchwały nr VII/183 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie 
statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu. 
7. Każdy klub może zgłosić do rozgrywek I Polskiej Ligi Futsalu nie więcej niż 25 
zawodników w trakcie trwania sezonu oraz nieograniczoną liczbę zawodników, którzy w 
roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego, ukończą 
21. rok życia oraz zawodników młodszych. Juniorzy mogą grać w meczach I ligi Polskiej 
Ligi Futsalu po ukończeniu 16 roku życia, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 
Klub jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych i 
przedłożenia ich na żądanie organowi prowadzącemu rozgrywki. 
8. W rozgrywkach I ligi PLF do protokołu zawodów może być wpisany 1 zawodnik – 
cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu. 
9. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim 
klubie. 
10. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 
Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza, celem 
stwierdzenia ich zdolności do gry.  
11. Zawodnicy uprawiający piłkę nożną mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem 
są obowiązani poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem 
pierwszego zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania 
sportu piłki nożnej musi być odnotowana na karcie zgłoszenia oraz wydanej zawodnikowi 
karcie badań lekarskich według obowiązującego wzoru. Badania lekarskie muszą być 
przeprowadzane okresowo, których wyniki odnotowuje się w karcie badań lekarskich.  
12. Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach 
nie dłuższych niż półroczne, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu 
przeprowadzenia badań.  
13. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się 
aktualnym pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich,  
14. Przed zawodami sędziemu należy dostarczyć potwierdzenie posiadania przez 
wszystkich zawodników aktualnych badań lekarskich. 
 
Art. 16  
1. Zespoły I Polskiej Ligi Futsalu mogą prowadzić trenerzy posiadający uprawnienia 
określone w Uchwale nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku  Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej  w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV 
ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas 
rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych. 
2. Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar wynikających z niniejszego 
regulaminu oraz regulaminu dyscyplinarnego.  
 
Art. 17  
1. Zawody o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą być rozgrywane na halach uznanych 
przed rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klas rozgrywkowej. Klub 
jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił 
tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje 
regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie 
odbyte zawody.  
2. W uzasadnionych przypadkach Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyrazić 
zgodę na rozegranie meczu w hali posiadającej ważną weryfikację dla innej klasy rozgrywkowej. 
3. Protokół weryfikacji hali musi być wywieszony w szatni sędziowskiej. 
4. Za utrzymanie porządku na hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. 
Organizator obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie.  



5. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz 
kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.  
6. Gospodarz zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie i po 
meczu. Gospodarz może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na hali, a także 
może być ukarany dyscyplinarnie.  
7. Każdy klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi 
zagrożeniami, zgodnie z następującymi zasadami:  
 

a) każdy klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszelkie zagrożenia 

związane z jego uczestnictwem w rozgrywkach,  

b) klub będący właścicielem obiektu, sportowego musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na 

zagrożenia związane z organizowaniem meczu, która musi zawierać odpowiedzialność 

cywilną zapewniającą poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec 

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

odpowiada klub,  

c) jeżeli gospodarz zawodów nie jest właścicielem obiektu, na którym rozgrywa mecze, musi 

przedstawić polisy ubezpieczeniowe (zawierające odpowiedzialność cywilną i 

ubezpieczenie nieruchomości) zawarte przez właściciela hali,  

d) w każdym wypadku, klub musi zapewnić, że PZPN jest zwolniony z odpowiedzialności od 

jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i uczestnictwem w meczu.  

8. Mecze I ligi PLF nie mogą odbywać się na halach zamkniętych na mocy decyzji organu 
dyscyplinarnego PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, 
obserwatorzy oraz delegaci Komisji d.s.  Futsalu i Piłki Plażowej PZPN mają obowiązek 
sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów na danej hali.  
 
Art. 18  
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek, podani są na 
pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. 

2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym 
terminem zawodów, obowiązani są wskazać w systemie Extranet dokładny termin (data i 
godzina) oraz miejsce rozegrania meczu danej kolejki. 

3. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić 
uprzednio wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy 
termin musi przypadać w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki 
rozgrywek. 

4. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 
wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem systemu Extranet, zgody 
przeciwnika i Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. 
W przypadku niedochowania terminu określnego w ust. 2 klub zostanie ukarany karą 
pieniężną w wysokości 500 zł.  
 
5. W sytuacji braku wskazania przez gospodarza zawodów (w systemie Extranet) 
dokładnego terminu (data i godzina) rozegrania meczu danej kolejki Departament 
Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozgrania zawodów.  
 
6. Termin wyznaczony przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jest dla klubów 
wiążący, a odmowa rozegrania zawodów lub ich nie rozegranie w tym terminie będzie 
skutkować zweryfikowaniem meczu jako walkower 0:5 na niekorzyść danej drużyny. 
 



Art. 19  
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  
2. Ustala się, że mecze I Ligi Polskiej Ligi Futsalu muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem 
terminów obligatoryjnych:  
 

a)w piątek – w godzinach pomiędzy 18:00 a 20:30 (za zgodą drużyny przeciwnej i 

organu prowadzącego rozgrywki), 

b)w soboty – w godzinach pomiędzy 14:00 a 20:30, 

c)w niedzielę – w godzinach pomiędzy 14:00 a 17:00. 

3. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o 
mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu na jeden termin i o jednej godzinie. Wszystkie mecze 
ostatniej kolejki rundy wiosennej co do zasady muszą zostać rozegrane o jednej porze – w 
sobotę o godz. 18:00. Za zgodą obydwu klubów Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może 
ustalić inny termin rozegrania meczów w terminach objętych obligatoryjnością, ale tylko 
wcześniejszy, niż uprzednio wyznaczony. 
4. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Departament Rozgrywek 
Krajowych PZPN, podlega karze 500 zł. Niezależnie od tego Komisja Dyscyplinarna PZPN może 
nałożyć także inne kary, przewidziane Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 
5. W przypadku awarii środka transportu lub jego braku Departament Rozgrywek Krajowych 
może wyrazić zgodę na rozegranie nieodbytych z tych przyczyn zawodów wyłącznie w przypadku 
osiągnięcia porozumienia przez obydwa zainteresowane kluby. 
 
Art. 20  
Powołanie co najmniej dwóch zawodników do reprezentacji narodowych w futsalu w terminach 
FIFA, UEFA, PZPN może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin (dotyczy to tylko 
pierwszej i młodzieżowej reprezentacji U-21). Decyzję odnośnie przełożenia zawodów podejmuje 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  
 
Art. 21  
1. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Departament Rozgrywek 
Krajowych PZPN.  
2. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub 
winien zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem. Zmiana terminu w tej 
sytuacji może nastąpić za zgodą Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Nowy termin nie 
może być ustalony po zakończeniu rozgrywek, natomiast gdy mecz odbyć się miał pierwotnie w 
rundzie jesiennej – nowy termin musi być ustalony przed rozpoczęciem rundy wiosennej. O 
zmianę terminu meczu kluby mogą wystąpić najpóźniej 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym 
terminem kolejki. 
 
Art. 22  
1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na hali zobowiązany 
jest do: 
 

a) zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej,  

b) filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo,  

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

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

stewardów, przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,  

e) pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), kulturalnych warunków związanych z 

udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, bufety),  



f) opieki sanitarnej i medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego 

(posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność 

swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami 

własnoręcznym podpisem na protokole meczowym. W przypadku braku opieki medycznej 

sędziowie mają prawo podjąć decyzję o nierozgrywaniu spotkania, za co winę ponosi 

gospodarz zawodów, 

g) stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników,  

h) specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,  

i) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej 

stacji posiadającej prawa telewizyjne,  

j) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz 

umożliwienie im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości 

także komunikacji,  

k) zapewnienia, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania 

przedstawicielowi drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby 

szkoleniowe.  

2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 
Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do:  
 

a) przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół 

boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie 

przestrzegania powyższego, przedstawiciel PZPN  w porozumieniu z sędzią zawodów 

mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz,  

b) stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 

informowanie o tych osobach Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 

PZPN.  

3.Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie 
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN.  
 
Art. 23  
1.Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień 
na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo I ligi Polskiej 
Ligi Futsalu, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak 
najlepszego wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie  przedstawiciela PZPN 
podjęcie decyzji o pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu 
mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego lub jego rozegraniu na neutralnej hali.  
2.Komisja Dyscyplinarna PZPN ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w przypadku 
rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu. 
3.Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej PZPN 
do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach określonych w Regulaminie 
Dyscyplinarnym PZPN.  
 
Art. 24  
1. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:5 na niekorzyść: 



a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w 

rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały Zarządu PZPN roku w sprawie 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów z zastrzeżeniem art. 5 pkt 51 

Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną; 

c) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 

Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

d) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia 

nie zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 10 i 11 Postanowień 

Polskiego Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną; 

e) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie 

usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia; 

f) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego 

zgodnie z przepisami; 

g) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub 

uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów; 

h) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece 

lekarskiej, o których mowa w § 24 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną; 

i) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba 

zawodników będzie mniejsza niż 3 zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach gry w 

Futsal; 

j) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie 

znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały 

przerwane; 

k) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył 

któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały 

przerwane; 

l) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone 

przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry; 

m) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego 

powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu 

gry; 

n) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 

minut; 

o) drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład 

zawodników, wraz z załącznikiem;  

p) drużyny, w składzie której występował co najmniej 1 zawodnik u którego stwierdzono 

pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówił poddania się badaniom; 



q) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry 

narodowej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z 

uwzględnieniem treści § 20 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w 

piłkę nożną; 

r) drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i 

kolejnych meczach nie posiadając uprawnień zgodnych z zasadami określonymi w Art. 16 

ust. 1 po uprzednim, dwukrotnym  orzeczeniu kary finansowej przez Komisję 

Dyscyplinarną PZPN;  

 s) drużyny gospodarza, który nie ureguluje opłat o których mowa w Art. 3 ust. 5, a z tego 

powodu zawody zostaną odwołane. 

t)drużyny gospodarza, który nie ureguluje opłat o których mowa w Art. 3 ust. 4 pkt 1, a z tego 

powodu zawody zostaną odwołane. 

2. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym 
walkowerem. 
3. W przypadku uzyskania przez przeciwnika korzystniejszego wyniku aniżeli walkower – 
utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej. 
 
Art. 25  
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN 
przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika w ciągu 48 godzin po zawodach.  
2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej 
w wysokości 500 złotych (pięćset złotych). W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega 
zwrotowi.  
3. Protesty co do zasady nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego.  
4. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska w wyniku otrzymania dwóch 
żółtych kartek mogą być rozpatrywane jedynie gdy sędzia popełnił błąd polegający na ukaraniu 
niewłaściwego zawodnika lub gdy napomnienie nastąpiło w wyniku szczególnie rażącego błędu 
sędziego, co zostało potwierdzone przez Kolegium Sędziów PZPN.  
5. Od orzeczeń wydanych w I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do 
Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN na zasadach określonych w 
Przepisach w sprawie organizacji rozgrywek.  
 
Art. 26  
1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu zobowiązane są 

do zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla oficjalnych przedstawicieli 

PZPN, którym należy zapewnić najlepsze z możliwych warunki do wykonywania powierzonych im 

czynności. 

2. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli klubu z sędziami 

wyznaczonymi do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli klubu 

stanowi rażące naruszenie przepisów związkowych. Właściwym do orzekania kary jest Komisja 

Dyscyplinarna PZPN. 

Art. 27  
1. Poza wyjściową piątką zawodników, na ławkach rezerwowych może zasiadać 
maksymalnie siedmiu oficjalnych przedstawicieli klubowych oraz dziewięciu zawodników 
rezerwowych, którzy muszą mieć założone koszulki odróżniające się kolorem od koszulek 
zawodników uczestniczących w grze. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do 
protokołu meczowego.  
 
2. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do 
wręczenia sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, 



wypełnionego uprzednio w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana 
i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych 
ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy dostarczyć również potwierdzenie posiadania 
przez zawodników aktualnych badań lekarskich.  
 
3. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w 
systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania 
kolejek ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest 
zobowiązany wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet 
niezwłocznie po zakończeniu spotkania. 
 
4. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki o których mowa w 
ust. 2, sędziowie są zobowiązani dostarczyć do Departamentu Rozgrywek Krajowych 
PZPN po zakończeniu rundy rozgrywkowej. 
 
Art. 28  
1. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco:  
 

a) drużynie gospodarzy zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach 

klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie 

zawodów powinien poinformować przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić,  

b) jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego 

koloru, drużyna gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienić ubiór,  

c) jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn, 

zmiany koszulki musi dokonać bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu 

gospodarz zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy, 

d) obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkich zawodników biorących udział w grze 

ochraniaczy na golenie.  

2. Zaleca się wpisywanie 14 zawodników do protokołów sędziowskich. Zawodnicy 
rozpoczynający grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole 
sędziowskim.  
3. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie.  
 
Art. 29  
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
                  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 
Uchwała nr IX/152 z dnia 2 września  2015 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia do wiadomości Uchwały nr 23/8/Z/2015 z dnia 27 lipca 2015 roku Zarządu 
Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej dot. akceptacji zmiany nazwy EKS Płomień 

Ełk na MKS Ełk i przejęcia przez MKS Ełk likwidowanej sekcji piłki nożnej Klubu MKS 
Mazur Ełk 

 
 
Na podstawie art.36 par.1 pkt 23) Statutu PZPN w związku z par.par.11, 20 i 21 Uchwały nr V/37 
Zarządu PZPN z dnia 29 września 2000 roku o członkostwie postanawia się, co następuje:  
 
I. Niniejszym przyjmuje się do akceptującej wiadomości Uchwałę Zarządu Warmińsko-
Mazurskiego Związku Piłki Nożnej nr 23/8/Z/2015 z dnia 27  lipca 2015 roku w sprawie: 
 
 1) akceptacji zmiany nazwy EKS Płomień Ełk na MKS Ełk, 
 2)akceptacji przejęcia przez MKS Ełk likwidowanej sekcji piłki nożnej klubu MKS Mazur 
 Ełk, 
 3)wykreślenia stowarzyszenia MKS Mazur Ełk z listy członków Warmińsko-Mazurskiego 
 Związku Piłki Nożnej. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                                                         Prezes PZPN  Zbigniew Boniek  
 

153 
Uchwała nr IX/153 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych   
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 
I. Organizuje się na terenie działania Podlaskiego Związku Piłki Nożnej (Białystok)   mecz  
towarzyski Reprezentacji Polski U-21: Polska- Rumunia, zaplanowany na  13 października   2015 
roku. Organizatorem ww. meczu jest Polski Związek Piłki Nożnej we współpracy z Podlaskim 
Związkiem Piłki Nożnej. 
 
II.Powierza się  Śląskiemu Związkowi Piłki Nożnej (Tychy) organizację  meczu eliminacyjnego 
Reprezentacji Narodowej Kobiet: Polska- Słowacja, zaplanowanego na  22 października   2015 
roku. 
 
III.Powierza się  Dolnośląskiemu Związkowi Piłki Nożnej  organizację  meczu towarzyskiego 
Reprezentacji Narodowej Kobiet: Polska- Holandia, zaplanowanego na  27 października   2015 
roku. 
 
IV.Powierza się Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację dwumeczu 
Reprezentacji Polski U-16: Polska –Serbia , zaplanowanego na  27 i 29 października 2015 roku. 
 
V.Powierza się  Warmińsko-Mazurskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację dwumeczu 
Reprezentacji Polski Kobiet U-15: Polska –Norwegia, zaplanowanego na 27 i 29 października 
2015 roku. 
 
VI.Organizuje się na terenie działania Pomorskiego Związku Piłki Nożnej (Gdynia) mecz 
towarzyski Reprezentacji Polski U-21: Polska-Norwegia, zaplanowany na 12 listopada 2015 roku. 
Organizatorem ww. meczu jest Polski Związek Piłki Nożnej we współpracy z Pomorskim  
Związkiem Piłki Nożnej. 
 
VII. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 



  
VIII.W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji 
dot. lokalizacji ww. meczów  reprezentacji narodowej w przypadku niespełnienia przez 
organizatora warunków przeprowadzenia imprezy.  
 
IX. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 

154 
Uchwała nr IX/154 z dnia 2 września 2015  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie wystąpienia do UEFA o przyznanie dofinansowania na szkolenie młodzieży w 
klubach Ekstraklasy objętych procedurą licencyjną w sezonie 2014/2015 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Upoważnia się Sekretarza Generalnego PZPN do wystąpienia do UEFA  
o przyznanie dofinansowania na szkolenie grup młodzieżowych w klubach Ekstraklasy, objętych 
procedurą licencyjną za sezon 2014/2015.  
II. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do pisma UEFA z dn. 31.07.2015 r. określa się łączną wysokość 
dofinansowania dla klubów Ekstraklasy biorących udział w rozgrywkach w sezonie 2014/15 na 
kwotę 409 330 EUR.  
III. Podział przyznanych środków dokonany zostanie w wysokości 1/16 przyznanej kwoty na 
każdy klub uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2014/2015.  
IV. Przeliczenie kwot na złote zostanie dokonane wg tabeli kursów NBP, zakup środków wg dnia 
wpływu środków na konto PZPN.  
V. Realizację Uchwały powierza się Departamentowi Finansowemu PZPN.  
VI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

155 
Uchwała nr IX/155 z dnia  2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przekazania równowartości kwoty 50 000 euro na wsparcie działalności 

programu mentorskiego w Kolegiach Sędziów wojewódzkich ZPN  

Na podstawie art. 36 § 1 pkt. 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I.Przekazuje się równowartość kwoty 50 000 euro na wsparcie działalności programu 

mentorskiego w Kolegiach Sędziów wojewódzkich ZPN w ramach środków otrzymanych z UEFA, 

tytułem przyjęcia naszej organizacji do Konwencji Sędziowskiej UEFA, wg nw. podziału:  

KS Dolnośląskiego  równowartość 3 600 euro  

KS Kujawsko-Pomorskiego równowartość 2 600 euro  

KS Lubelskiego  równowartość 2 800 euro  

KS Lubuskiego   równowartość 2 600 euro 

KS Łódzkiego   równowartość 2 700 euro 

KS Małopolskiego  równowartość 4 600 euro 

KS Mazowieckiego  równowartość 3 200 euro  

KS Opolskiego   równowartość 2 800 euro  

KS Podkarpackiego  równowartość 3 800 euro  



KS Podlaskiego  równowartość 2 500 euro  

KS Pomorskiego  równowartość 2 600 euro  

KS Śląskiego   równowartość 5 000 euro  

KS Świętokrzyskiego  równowartość 2 500 euro  

KS Warmińsko-Mazurskiego równowartość 2 500 euro  

KS Wielkopolskiego  równowartość 3 600 euro  

KS Zachodniopomorskiego równowartość 2 600 euro.  

II.Przekazanie środków finansowych, o których mowa w pkt I nastąpi do otrzymaniu przez PZPN 

kwoty pieniężnej z Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA). 

III.Realizację niniejszej Uchwały przekazuje się Departamentowi Finansowemu PZPN.  

IV.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 
156 

Uchwała nr IX/156 z dnia  2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia listy sędzi szczebla centralnego na sezon 2015/2016 

 
Na podstawie art. 36 §1 pkt. 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. Przyjmuje się następującą listę sędzi szczebla centralnego na sezon 2014/2015: 

Ekstraliga 
1. Ewa AUGUSTYN Pomorski ZPN 

2. Diana CZERSKA-KUREK Warmińsko-Mazurski ZPN 

3. Michalina DIAKOW Wielkopolski ZPN 

4. Małgorzata DROSIO Lubelski ZPN 

5. Magdalena FIGURA Śląski ZPN  

6. Aneta KOWALSKA Śląski ZPN 

7. Izabela KOWALSKA-CICHOS Śląski ZPN 

8. Angelina KURYŁO Małopolski ZPN 

9. Marta LAU Mazowiecki ZPN 

10. Katarzyna LISIECKA-SĘK Wielkopolski ZPN 

11. Patrycja MAREK Śląski ZPN 

12. Monika MULARCZYK Łódzki ZPN 

13. Justyna NAKLICKA Lubelski ZPN 

14. Monika PLONA-HERBST Podlaski ZPN 

15. Agnieszka PŁASKOCIŃSKA Mazowiecki ZPN 

16. Karolina RADZIK Opolski ZPN 

17. Magdalena SYTA Małopolski ZPN 



18. Ewa SZYDŁO Małopolski ZPN 

19. Beata WOSIEWICZ Podkarpacki ZPN 

20. Sonia ZAWISZ Śląski ZPN 

 
I liga 
1. Anna ADAMSKA Świętokrzyski ZPN 

2. Barbara BEDNARCZYK Kujawsko-Pomorski ZPN 

3. Sylwia BIERNAT Małopolski ZPN 

4. Izabela DRÓŻDŻ Łódzki ZPN 

5. Elżbieta FARYNIARZ Dolnośląski ZPN 

6. Magdalena GIZA Wielkopolski ZPN 

7. Anna KALITA Opolski ZPN 

8. Magdalena KLEPUSZEWSKA Lubuski ZPN 

9. Daria KOKOSZKA Podkarpacki ZPN 

10. Agnieszka KOSTYRA Kujawsko-Pomorski ZPN 

11. Paulina KOTYL Śląski ZPN 

12. Paulina KUZIOŁA Kujawsko-Pomorski ZPN 

13. Katarzyna ŁOPUSZYŃSKA Mazowiecki ZPN 

14. Anna ŁUKA Lubelski ZPN 

15. Katarzyna MISEWICZ Mazowiecki ZPN 

16. Paulina NIKODEM Wielkopolski ZPN 

17. Agnieszka OLESIAK Małopolski ZPN 

18. Karolina PAWLAK Wielkopolski ZPN 

19. Urszula STANIK Dolnośląski ZPN 

20. Aleksandra STAROBRAT Mazowiecki ZPN 

21. Emilia SZYMULA Mazowiecki ZPN 

22. Natalia ŚWIĄTKO Mazowiecki ZPN 

23. Agnieszka TYMOSZUK Lubelski ZPN 

24. Ewa ŻYŁA Dolnośląski ZPN 

 
Sędzie asystentki 
1. Paulina BARANOWSKA Kujawsko-Pomorski ZPN 

2. Magdalena BILSKA Małopolski ZPN 

3. Kinga BŁASZCZYK Łódzki ZPN 

4. Agnieszka BOBOWSKA Śląski ZPN 

5. Katarzyna CHRZANOWSKA Świętokrzyski ZPN 

6. Sylwia CZARNECKA Śląski ZPN  

7. Anna DĄBROWSKA Mazowiecki ZPN 

8. Roksana DROSZCZAK Dolnośląski ZPN 

9. Dorota DYMEK Opolski ZPN 



10. Paulina ERBEL Mazowiecki ZPN 

11. Ewelina FIODORCZUK Podlaski ZPN 

12. Anna FLISZEWSKA Śląski ZPN 

13. Katarzyna GRABOWSKA Podkarpacki ZPN 

14. Aneta GROSZEK Lubelski ZPN 

15. Sylwia GRYGIEL Wielkopolski ZPN 

16. Karolina IMIOŁO Małopolski ZPN 

17. Katarzyna JESIONOWSKA Śląski ZPN 

18. Emilia KARPETA Mazowiecki ZPN 

19. Emilia KRÓLIKOWSKA Warmińsko-Mazurski ZPN 

20. Magdalena KRZEMIŃSKA Kujawsko-Pomorski ZPN 

21. Kinga KWITOWSKA Wielkopolski ZPN 

22. Klaudia LEŚNIAK-REISS Małopolski ZPN 

23. Martyna LIPKA Małopolski ZPN 

24. Daria LISTWAN Małopolski ZPN 

25. Agnieszka ŁAPIŃSKA Warmińsko-Mazurski ZPN 

26. Maria ŁUKASIEWICZ Mazowiecki ZPN 

27. Anna MASZTALERZ Pomorski ZPN 

28. Izabela MNICH Śląski ZPN 

29. Anna MOTYKA Podkarpacki ZPN 

30. Natalia NASTAŁY Pomorski ZPN 

31. Karolina NIERYCHŁY Śląski ZPN 

32. Anna OLECH-BARTOŃ Lubelski ZPN 

33. Alicja PAWLAK Dolnośląski ZPN 

34. Jadwiga PELC Podkarpacki ZPN 

35. Olga PIETRZYKOWSKA Wielkopolski ZPN 

36. Kamilla PŁAZA Śląski ZPN 

37. Aleksandra PRUS Mazowiecki ZPN 

38. Katarzyna RUMIAN Małopolski ZPN 

39. Paulina RUSZNIAK Lubelski ZPN 

40. Kinga SENIUK-MIKULSKA Lubelski ZPN 

41. Karolina SKALSKA Dolnośląski ZPN 

42. Paulina SOCHA Łódzki ZPN 

43. Anna SYNÓWKA Śląski ZPN 

44. Aleksandra ŚLEDŹ Lubelski ZPN 

45. Katarzyna WASIAK Łódzki ZPN 

46. Edyta WASIEWICZ-KOPA Łódzki ZPN 

47. Sylwia WIATR Małopolski ZPN 



48. Gabriela WOJTYSIAK Zachodniopomorski ZPN 

49. Katarzyna WÓJS Podkarpacki ZPN 

50. Anna ZAJĄC Mazowiecki ZPN 

51. Joanna ZALESZCZAK Dolnośląski ZPN 

52. Marlena ZŁOTEK Podkarpacki ZPN 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

157 
Uchwała nr IX/157 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zatwierdzenia listy sędziów I ligi futsalu na sezon 2015/2016 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

I. Zatwierdza się nw. listę sędziów I ligi futsalu na sezon 2015/16:  

 

1. Jewgienij ADAMONIS    Gdańsk   
2. Adam BANACH    Chrzanów   
3. Henryk BĄK     Zabrze 
4. Marcin BĄK     Tumlin-Wykień     
5. Bartłomiej BEHMKE    Gdynia   
6. Tomasz BIEL     Wałbrzych     
7. Łukasz CHOWANIEC    Kraków 
8. Mariusz CHRZANOWSKI   Białystok   
9. Marcin CIECHANOWICZ   Szczecin  
10. Dominik CIPIŃSKI    Skierniewice     
11. Wojciech CURYŁO    Kraków    
12. Mariusz DOMŻALSKI    Olsztyn    
13. Damian DORN    Bydgoszcz  
14. Jan GAWLE     Dębica    
15. Michał GLEŃ     Białystok   
16. Damian GRABOWSKI   Wałbrzych  
17. Kamil GRZĘBOWSKI    Chojnice      
18. Marcin GUTOWSKI    Łódź    
19. Aleksandra GUZEK    Tarnowskie Góry     
20. Agnieszka KARPIŃSKA   Lublin    
21. Piotr KOLOCZEK    Zabrze  
22. Tomasz KUBIK    Bochnia    
23. Mariusz LAMK    Przyjaźń    
24. Janusz LEYK     Borkowo     
25. Marcin ŁUCZAK    Środa Wlkp.  
26. Maciej MARTYNIUK    Poznań    
27. Marcin MUSZYŃSKI    Łódź  
28. Katarzyna NETKOWSKA   Piekary Śląskie   
29. Jakub ORLIŃSKI    Wrocław     
30. Tomasz ORZEŁ    Bochnia 
31. Marcin PARASZKIEWICZ   Łódź  
32. Tomasz PILARSKI    Tarnów   
33. Arkadiusz PIOTROWSKI   Lębork   
34. Sławomir PIPCZYŃSKI   Białystok   
35. Robert PODLECKI    Lublin    
36. Piotr RYBOL     Kluczbork      



37. Tomasz SADOWSKI    Łódź   
38. Marcin SPRZĘCZKA    Ostrowiec Św.   
39. Przemysław STELMASZYK   Bydgoszcz 
40. Marcin STOŃ     Tychy  
41. Łukasz STRUK    Szczecin    
42. Paweł SWAJDA    Siemiatycze    
43. Andrzej ŚLIWA    Pińczów     
44. Maciej ŚLIWIŃSKI    Dąbrówka    
45. Przemysław TKACZ    Zielona Góra 
46. Paweł TOKAREWICZ    Białystok    
47. Paweł WAŁĘGA    Dębica     
48. Bogusław WÓJCIK    Jaworzno     
49. Krzysztof ZABOJSZCZ   Sztum    
50. Rafał ZIACH     Kraków   
51. Dariusz ZŁOTNICKI   Szamotuły  

 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

               Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

158 
Uchwała nr IX/158 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zatwierdzenia listy obserwatorów szczebla centralnego futsalu na sezon 

2015/2016  

 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

I. Zatwierdza się nw. listę  obserwatorów szczebla centralnego futsalu na sezon 2015/16:  

 

1. Marek BILMIN    Czarna Białostocka 

2. Marek CZERNACHOWSKI  Tarnowskie Góry 

3. Artur DANILUK   Gierałtowice 

4. Robert GRABOWSKI   Wałbrzych  

5. Janusz MACHNIK   Zabrze 

6. Piotr MIŚ    Jaworzno 

7. Piotr MITKOWSKI   Skierniewice 

8. Aleksander OKOŃ   Nowy Dwór Gdański 

9. Antoni PLONA   Białystok  

10. Mariusz PODJACKI   Gdańsk 

11. Rafał PRZYTUŁA   Aleksandrów Łódzki 

12. Arkadiusz REŚLIŃSKI  Dobrzyca Sośnica 

13. Przemysław SAROSIEK  Białystok 

14. Jan STRACHOTA   Knurów 

15. Tomasz SWOJAK   Czempin 

16. Zbigniew SZATKOWSKI  Gliwice 

17. Jacek WASKOWSKI   Poznań 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

 



159 
Uchwała nr IX/159 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej,  

do Przepisów Gry w futsal, wydanie 2015/2016 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I. Przyjmuje się Postanowienia Polskiego Związku Piłki Nożnej do Przepisów Gry w Piłkę 

Nożną, wydanie 2015/2016 w następującym brzmieniu: 

POSTANOWIENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 

ARTYKUŁ 1 POLE GRY 

Nawierzchnia pola gry 

1. Zawody futsalu powinny być rozgrywane wyłącznie na płaskiej, gładkiej i nieścieralnej 

nawierzchni, wykonanej z drewna lub sztucznego materiału zgodnie z regulaminem rozgrywek. 

2. Niedopuszczalne jest rozgrywane zawodów Ekstraklasy, I ligi, II ligi, ekstraklasy kobiet, 

turniejów finałowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski na boiskach o nawierzchni betonowej, 

asfaltowej oraz sztucznej trawie. 

 

Wymiary pola gry 

3. Zawody mistrzowskie zawodów Ekstraklasy, I ligi, II ligi oraz turnieje finałowe Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski i Halowego Pucharu Polski mogą być rozgrywane jedynie na polach gry, 

których długość jest nie mniejsza niż 36 metrów, a szerokość nie mniejsza niż 18 metrów. 

Wszelkie odstępstwa od tego przepisu są możliwe jedynie za zgodą Komisji ds. Licencji 

Klubowych PZPN (Ekstraklasa, I liga) lub Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN (w przypadku II 

ligi i turniejów finałowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski i Halowego Pucharu Polski). 

4. Wszystkie inne pola gry należy wyznaczać w wymiarach określonych warunkami lokalnymi, 

jednak zgodnie z Przepisami Gry w futsal, zachowując proporcje między ich długością i 

szerokością. 

 

Oznaczenia pola gry 

5.Prowadzenie zawodów bez wyraźnie oznaczonych linii mających zasadnicze znaczenie dla 

prawidłowego przebiegu meczu (pole karne, punkt karny, drugi punkt karny, linia środkowa, strefa 

zmian, pola rożne) jest niedozwolone. Linie te muszą być poprawione na polecenie sędziego. 

6. Linia środkowa jest linią neutralną i należy jednocześnie do jednej i do drugiej połowy pola gry. 

Zawodnik znajdujący się na linii środkowej jest uważany za znajdującego się na swojej połowie 

gry. 

7. Na zawodach Ekstraklasy i I ligi organizatorzy mają obowiązek oznaczenia strefy technicznej 

zgodnie z Przepisami Gry w futsal. 

 

Bramki 

8. Słupki i poprzeczki mają mieć głębokość, równą szerokości linii ograniczających pole gry. 

9. Siatki bramkowe muszą być sporządzone i przymocowane do krawędzi słupków i poprzeczki, 

w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu zawodników. 

 

Bezpieczeństwo 

10. Jeśli regulamin rozgrywek nie reguluje szczegółowo dystansu, jaki musi być zachowany 

pomiędzy liniami ograniczającymi pola gry (linie boczne, linie bramkowe), a barierkami 

oddzielającymi widzów, ścianami lub innymi trwałymi przeszkodami, to odległość ta nie może być 



mniejsza niż 1,5 metra od linii ograniczającej pole gry i 0,5 metra od strefy technicznej. Wszelkie 

odstępstwa od tego przepisu są możliwe jedynie za zgodą Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN. 

11. Wszystkie trwałe przeszkody umieszczone w bliższej odległości niż 1,5 metra od linii 

ograniczających pole gry muszą być odpowiednio zabezpieczone, aby nie stwarzały zagrożenia 

uczestnikom gry i sędziom. Przeszkody te w żadnym razie nie mogą utrudniać poruszania się 

sędziów. 

 

Weryfikacja pola gry 

12. Każde pole gry i jego najbliższe otoczenie przeznaczone do rozgrywania zawodów musi 

zostać zweryfikowane. Komisja dokonująca weryfikacji sporządza ze swoich czynności protokół 

weryfikacji w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje gospodarz obiektu i ma 

obowiązek umieścić go w szatni sędziowskiej na widocznym miejscu. 

13. O ile regulamin rozgrywek nie stanowi inaczej, komisja dokonująca weryfikacji jest 

powoływana przez właściwe terytorialnie wojewódzkie związki piłki nożnej dla potrzeb weryfikacji 

pól gry przeznaczonych dla rozgrywek II ligi oraz rozgrywek wojewódzkich, a w jej skład musi 

wchodzić osoba wskazana przez właściwe terytorialnie Kolegium Sędziów. Komisja weryfikacji 

pola gry w Ekstraklasie i I lidze powoływana jest przez uprawnione organy PZPN, a w jej skład 

musi wchodzić osoba wskazana przez Kolegium Sędziów PZPN. 

14. Organizator zawodów jest zobowiązany do przygotowania pola gry oraz jego bezpośredniego 

zaplecza zgodnie z Przepisami Gry w futsal oraz warunkami licencji. 

15. O przydatności pola gry do zawodów rozstrzyga sędzia w dniu zawodów. Oceniając to bierze 

pod uwagę stan nawierzchni pola gry, niezbędne wyposażenie oraz oznakowanie, a także czy 

stan pola gry i jego otoczenia nie zagraża bezpieczeństwu uczestników oraz czy są prawidłowo 

wyznaczone strefy techniczne, a sędziowie będą mieli miejsce do swobodnego poruszania się w 

czasie zawodów. Decyzja sędziego w sprawie przydatności pola gry jest ostateczna. 

16.Jeżeli usterki, które zdaniem sędziego rzutowały na negatywną ocenę przydatności pola gry 

do zawodów, nie zostaną usunięte, to zawody zarówno mistrzowskie jak i towarzyskie nie mogą 

się odbyć. 

17. Jeżeli w czasie zawodów zostanie uszkodzona bramka lub jedna z linii mających zasadnicze 

znaczenie dla prawidłowego przebiegu meczu (pole karne, punkt karny, drugi punkt karny, linia 

środkowa, strefa zmian, pola rożne), sędzia nie kończy zawodów przed upływem ustalonego 

czasu gry, ale poleca organizatorowi zawodów usunięcie usterek. Jeżeli organizator zawodów nie 

jest w stanie usunąć usterek w ustalonym realnym czasie, zawody należy zakończyć. Sędzia 

winien wyczerpać wszystkie środki i możliwości pozwalające mu na prowadzenie zawodów do 

końca. 

18. Bezpośrednie otoczenia pola gry wyznaczone jest wewnątrz jego ogrodzenia (poza 

widownią), a w jego skład wchodzi też droga prowadząca do szatni. 

 

Zastrzeżenia dotyczące stanu pola gry 

19. Zastrzeżenia dotyczące stanu pola gry oraz jego wyposażenia oraz zaplecza (a w 

szczególności szatni), jak również czasu ich udostępnienia zespołom mogą być wnoszone do 

sędziego przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania zawodów. Zastrzeżenia muszą być przez 

sędziego zbadane, a w przypadkach uzasadnionych sędzia – poprzez kapitana drużyny 

gospodarza – wyznacza czas organizatorom zawodów na usunięcie usterek. 

20. Sędzia musi zamieścić w sprawozdaniu z zawodów treść zastrzeżeń dotyczących pola gry 

oraz wydane zarządzenia. Ich treść musi zostać przekazana kierownikom drużyn 

uczestniczących w zawodach. 

 

 

 



Organizacja zawodów 

21. Organizator zawodów odpowiedzialny jest za zabezpieczenie dostatecznego wyposażenia 

medycznego dla zawodników i sędziów. 

22. Organizator zawodów zobowiązany jest do:  

* zabezpieczenia w pobliżu pola gry szatni dla drużyn gospodarzy i gości (w Ekstraklasie i I 

lidze – mogących pomieścić minimum 20 osób), każda z natryskami i toaletami. Przez okres ich 

użytkowania szatnie pozostają pod stałym nadzorem organizatora zawodów. 

* zabezpieczenia w pobliżu pola gry szatni dla sędziów, wyposażonej w natrysk i toaletę 

oraz zapewnienia sędziom w szatni wody oraz gorących napojów, o ile regulamin nie reguluje tej 

kwestii. 

* zapewnienia, że wszystkie szatnie, o których mowa powyżej, będą jasne, czyste, 

higieniczne, przestronne oraz odpowiednio wyposażone, a przejścia dla uczestników zawodów 

między szatniami, a polem gry będą odpowiednio zabezpieczone lub wyodrębnione od miejsc 

przeznaczonych dla publiczności. 

23. W rozgrywkach Ekstraklasy i I ligi - o ile regulamin rozgrywek nie stanowi inaczej - 

organizator zawodów jest odpowiedzialny za filmowanie całego przebiegu zawodów i 

zamieszczenia nagrania, w terminie 24 godzin od zakończenia meczu, na serwerze wskazanym 

przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do wykorzystania dla potrzeb komisji i organów 

dyscyplinarnych PZPN oraz organów prowadzących rozgrywki upoważnionych do tego przez 

PZPN. 

24. Organizator zawodów ma obowiązek zakazać wstępu na obiekt, na którym rozgrywane są 

zawody, osobom nietrzeźwym. Osoby zakłócające porządek, prowokujące do agresji, wznoszące 

ordynarne okrzyki muszą być niezwłocznie usunięte poza obiekt sportowy. Odpowiednie 

zarządzenia informujące publiczność muszą być zawarte w regulaminach umieszczonych w 

miejscach łatwo dostępnych i widocznych. 

25. Zawody futsalu nie mogą odbywać się na polach gry zamkniętych na mocy decyzji 

związkowego organu dyscyplinarnego lub państwowej władzy administracyjnej. Przed każdymi 

zawodami sędziowie oraz delegaci/obserwatorzy PZPN mają obowiązek sprawdzenia 

dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłki nożnej na danym polu gry. 

 

 

ARTYKUŁ 2 PIŁKA 

Oznaczenia na piłkach 

1.Regulamin rozgrywek może wprowadzać obowiązek rozgrywania zawodów piłkami 

wskazanymi przez organ prowadzący rozgrywki (np. zawierającymi określone oznaczenia, 

kolorystykę) pod warunkiem, że spełniają one wymogi wymienione przez Przepisy Gry w futsal. 

 

System używania piłek 

2. Mecz może być rozgrywany systemem tradycyjnym – maksymalnie 3 piłkami. 

 

Ocena przydatności i wybór piłek do gry 

3.O przydatności piłek do gry rozstrzyga wyłącznie sędzia lub drugi sędzia. Przed rozpoczęciem 

zawodów sędzia lub drugi sędzia zobowiązany jest dokonać wyboru piłek oraz sprawdzić ich 

cechy fizyczne: wagę, obwód i ciśnienie, zgodnie z postanowieniami art. 2 Przepisów Gry w 

futsal. 

4. Jeżeli regulamin rozgrywek nakłada obowiązek posiadania przez piłki określonych oznaczeń 

lub kolorystyki, sędzia winien zbadać także i te cechy. W przypadku, gdy piłki nie spełniają 

wszystkich wymogów regulaminowych, sędzia winien wezwać organizatora do dostarczenia 

właściwych piłek. W przypadku, gdy organizator nie jest w stanie wypełnić zarządzenia sędziego, 



a dostarczone piłki spełniają pozostałe wymogi wskazane w art. 2 Przepisów Gry w futsal, sędzia 

dopuści piłki dostarczone przez organizatora, opisując ten fakt w sprawozdaniu. 

5. Wybrane piłki pozostają pod  kontrolą sędziów do końca zawodów. 

6. Sędzia powinien w każdym przypadku zarządzić wymianę piłek w czasie trwania zawodów, 

jeżeli jego zdaniem wymiana ta ułatwi zawodnikom grę, a widzom jej obserwację. 

 

Wymiana piłki niezdatnej do gry 

7. Jeżeli podczas zawodów piłka oraz piłki zapasowe staną się niezdatne do gry, względnie 

zabraknie piłki do kontynuowania gry – sędzia nie kończy zawodów przed upływem ustalonego 

czasu, lecz wyznacza realny czas na dostarczenie piłki zdatnej do gry. Niedostarczenie przez 

organizatora zawodów zdatnej do gry piłki w wyznaczonym czasie, zobowiązuje sędziego do 

zakończenia zawodów (z zastrzeżeniem pkt. 8). 

8. Jeżeli organizatorzy dostarczą piłkę po zakończeniu zawodów z powodu jej braku, a obie 

drużyny znajdują się ciągle na boisku bądź w drodze do szatni, to zawody te powinny być 

kontynuowane. 

 

Zagrywanie piłką w pobliżu pola gry 

9. Zabrania się zawodnikom rezerwowym zagrywania przez nich piłką poza liniami bramkowymi 

lub bocznymi w czasie trwania zawodów. Obowiązkiem sędziego jest niedopuszczenie do tego 

rodzaju postępowania. 

 

ARTYKUŁ 3 LICZBA ZAWODNIKÓW 

 

Zawodnicy 

1. Zawody nie mogą rozpocząć się, jeżeli którakolwiek z drużyn liczy mniej niż 3 zawodników, z 

których jeden jest bramkarzem. 

2. Zawody nie mogą być kontynuowane, jeżeli w jednej z drużyn jest mniej niż  3 zawodników. 

3. Do sprawozdania z zawodów dopuszcza się wpisanie maksimum dziewięciu zawodników 

rezerwowych. 

4. Zawodnicy wpisani do protokołu sędziowskiego muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 

Badanie lekarskie jest ważne nie dłużej niż okres sześciu miesięcy, licząc od daty badania. 

 

Składy drużyn 

5. Przed rozpoczęciem każdych zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są dostarczyć 

sędziemu: 

– na zawodach Ekstraklasy: 60 minut przed rozpoczęciem zawodów wykaz zawodników i 

zawodników rezerwowych swoich drużyn oraz imiona i nazwiska oficjalnych przedstawicieli 

swojego klubu uprawnionych do przebywania w strefie technicznej. Wykaz taki powinien być 

wydrukiem z elektronicznego protokołu meczowego, wypełnionego w systemie elektronicznym 

wskazanym przez regulamin rozgrywek lub być zgodny z treścią protokołu elektronicznego i 

zawierać wskazane powyżej informacje. 

– na zawodach I ligi i Halowego Pucharu Polski (poczynając od 1/32 finału): 60 minut przed 

rozpoczęciem zawodów wykaz zawodników i zawodników rezerwowych swoich drużyn oraz 

imiona i nazwiska oficjalnych przedstawicieli swojego klubu uprawnionych do przebywania w 

strefie technicznej, będący wydrukiem z oficjalnego sprawozdania sędziego wypełnionego w 

systemie Extranet. 

W przypadku braku możliwości wypełnienia sprawozdania w systemie Extranet (spowodowanej 

np. awarią systemu) kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu odręcznie 

wypełnionego sprawozdania, zgodnie z wyżej określonymi zasadami. 



Na pozostałych zawodach: 30 minut przed rozpoczęciem zawodów wykaz zawodników i 
zawodników rezerwowych swoich drużyn oraz imiona i nazwiska oficjalnych przedstawicieli 
swojego klubu uprawnionych do przebywania w strefie technicznej będący wydrukiem z 
oficjalnego sprawozdania sędziego. 
6. Wykaz (sprawozdanie) powinien być czytelnie podpisane przez kapitana i kierownika każdej 
drużyny, którzy poświadczają w ten sposób uprawnienia do udziału w zawodach zgłoszonych 
przez nich zawodników i zawodników rezerwowych. Nazwiska kapitanów drużyn muszą być 
podkreślone i oznaczone skrótem „kpt”, zaś bramkarze oznaczeni skrótem „br”. 
7. Pierwszych pięciu zawodników wpisanych do sprawozdania rozpoczyna zawody, pozostali 
zawodnicy są zawodnikami rezerwowymi. 
8. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi 
wpisani do sprawozdania. 
9. Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane przez obie drużyny i zwrócone do 
sędziego, a zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte, mają zastosowanie następujące instrukcje: 
a) Jeżeli jakikolwiek z zawodników i zawodników rezerwowych wpisanych do sprawozdania nie 
może z jakichkolwiek przyczyn uczestniczyć w meczu, nie może być zastąpiony przez innego 
zawodnika; 
b) Jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może z jakichkolwiek przyczyn uczestniczyć w 
meczu, może być zastąpiony przez innego bramkarza, nie wymienionego wcześniej w 
sprawozdaniu; 
10. Zawodnik może pełnić równocześnie funkcję jednego z trenerów (również asystent trenera, 
trener bramkarzy itp.) oraz kierownika drużyny. Zawodnikowi nie wolno pełnić równocześnie 
żadnej funkcji związanej z opieką medyczną (lekarz, masażysta, fizjoterapeuta, itp.). 
11. W razie naruszenia Przepisów Gry w futsal przez zawodnika pełniącego również funkcje 
opisane w pkt. 10, sankcje karne są stosowane jak w przypadku przewinień zawodnika, 
niezależnie od stroju, jaki nosi winny zawodnik w momencie popełnienia przewinienia. 
 

Kapitan drużyny 

12. Każda drużyna musi mieć kapitana. Prawo zwracania się do sędziego w sposób taktowny w 

sprawach dotyczących zawodów, przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny i tylko w czasie 

przerwy w grze. Na ewentualne pytanie kapitana drużyny sędzia udziela zwięzłej i jednoznacznej 

odpowiedzi, nie dopuszczając do polemiki. Kapitanowi nie wolno okazywać dezaprobaty dla 

decyzji sędziego. Jeżeli z jakichkolwiek powodów kapitan opuszcza boisko przed końcem 

zawodów, winien przed zejściem przekazać swojemu zastępcy wyróżniającą go opaskę. 

 

Niekompletny skład drużyny 

13. Drużyna rozpoczynająca zawody w niekompletnym składzie – licząca  mniej niż pięciu 

zawodników – może w ciągu całego okresu trwania zawodów uzupełnić swój skład zawodnikami 

wpisanymi do sprawozdania. O uzupełnianiu składu drużyny sędzia musi zostać powiadomiony 

przez jej kapitana bądź kierownika drużyny. 

 

Procedura wymiany 

14. Zmiana może zostać dokonana w każdym momencie, zarówno gdy piłka jest w grze, jak i 

poza grą, o ile zostaną dotrzymane warunki wymiany wskazane w art. 3 Przepisów Gry w futsal. 

15. Zmiana jest dokonana, kiedy zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry poprzez strefę zmian, 

po przekazaniu narzutki zawodnikowi, którego zmienia, chyba że zawodnik ten opuszcza pole gry 

w innym miejscu, na które zezwalają Przepisy Gry w futsal – w takim przypadku zawodnik 

rezerwowy powinien przekazać narzutkę trzeciemu sędziemu. W przypadku naruszenia zasad tej 

procedury sędzia powinien przerwać grę (nie od razu, jeżeli istnieje możliwość zastosowania 

korzyści), ukarać winnego zawodnika napomnieniem (żółta kartka) i wznowić grę rzutem wolnym 

pośrednim dla drużyny przeciwnej z miejsca, gdzie była piłka w chwili przerwania gry (o ile 

miejscem wznowienia gry nie byłoby pole karne drużyny winowajcy – wówczas stosuje się 

odpowiednio postanowienia art. 13 Przepisów Gry w futsal). 



16. Jeżeli zawodnik rezerwowy wchodzi na pole gry nie zachowując procedury wymiany lub 

sprawiając, że jego drużyna gra z dodatkowym zawodnikiem, to sędziowie, wspomagani przez 

asystentów sędziów, muszą stosować się do poniższych zasad: 

• przerwać grę – chociaż nie natychmiast, jeśli mogą zastosować korzyść, 

• napomnieć zawodnika za niesportowe zachowanie, jeśli jego drużyna gra z dodatkowym 

zawodnikiem, lub za naruszenie procedury wymiany, jeśli zmiana nie została przeprowadzona 

prawidłowo; 

• wykluczyć zawodnika z gry, jeżeli pozbawia drużynę przeciwną zdobycia bramki lub realnej 

szansy na zdobycie bramki. Liczba zawodników w jego drużynie zostaje zredukowana 

niezależnie od tego, czy przewinienie dotyczy naruszenia procedury wymiany czy faktu, że jego 

drużyna gra z dodatkowym zawodnikiem. W konsekwencji powyższego poza wykluczonym 

zawodnikiem rezerwowym, inny z zawodników musi opuścić pole gry po to, aby jego drużyna 

grała z jednym zawodnikiem mniej, który został wprowadzony i określony w Art. 3 „Zawodnicy i 

zawodnicy rezerwowi wykluczeni z gry”. 

• zawodnik, który opuści pole gry, aby zredukować liczbę zawodników w swojej drużynie w 

sposób opisany powyżej, jest traktowany jak zawodnik rezerwowy. Może on zatem wymienić 

zawodnika z pola w okresie, kiedy jego zespół gra w osłabieniu z zastrzeżeniem, że jego zespół 

będzie grał w osłabieniu zgodnie z postanowieniami Art. 3 „Zawodnicy i zawodnicy rezerwowi 

wykluczeni z gry”. 

 

Wejście i opuszczenie pola gry przez zawodnika 

17. Drużyny zobowiązane są do stawienia się na polu gry w takim czasie, aby sędzia mógł (po 

sprawdzeniu ubioru i przeprowadzeniu losowania) punktualnie o wyznaczonej godzinie rozpocząć 

zawody. Taki sam obowiązek musi być przestrzegany przez drużyny po zakończeniu przerwy 

między pierwszą i drugą połową zawodów, a także ewentualnych dogrywek. 

18. Zawodnik od momentu otrzymania od sędziego zgody na opuszczenie pola gry, do czasu 

jego opuszczenia, nie może brać udziału w grze. Jeżeli zawodnik, zanim opuści pole gry, bierze 

udział w grze, zostanie napomniany za niesportowe zachowanie. Przerwana gra zostanie 

wznowiona rzutem wolnym pośrednim z miejsca przewinienia, o ile miejscem wznowienia gry nie 

byłoby pole karne drużyny winowajcy – wówczas stosuje się odpowiednio postanowienia Art. 13 

Przepisów Gry w futsal. 

19. Zawodnik, którego wejście na pole gry wymaga zgody sędziego lub drugiego sędziego, 

powinien na nią czekać do czasu otrzymania od sędziego lub drugiego sędziego przyzwalającego 

znaku. Prawo zezwolenia zawodnikowi wejścia na pole gry nie może być scedowane na innego 

członka zespołu sędziowskiego – trzeci sędzia potwierdza jedynie gotowość tego zawodnika do 

powrotu na pole gry. 

 

Zawodnicy rezerwowi i osoby towarzyszące drużynie 

20.Na ławce dla zawodników rezerwowych, poza zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do 

sprawozdania, mogą przebywać osoby funkcyjne. Liczbę i funkcje tych osób określają regulaminy 

rozgrywek. Ich nazwiska i funkcje winny być wpisane w załączniku do sprawozdania z zawodów 

– przed zawodami. 

21. Zawodnicy rezerwowi muszą mieć ubiór (koszulki, znaczniki) odróżniające się kolorem od 

zawodników obu drużyn. 

22. Jeżeli regulamin rozgrywek nie określa liczby osób funkcyjnych, ich liczba nie może 

przekraczać siedmiu. 

23. Jeżeli regulamin nie określa funkcji osób towarzyszących drużynie, w ich liczbie zawsze musi 

znajdować się trener (posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których mowa we 

właściwych przepisach licencyjnych) oraz innych 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych spośród 

osób pełniących następujące funkcje: 



a) Asystent trenera, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których mowa we 

właściwych przepisach licencyjnych, 

b) Lekarz, posiadający licencję PZPN, 

c) Trener bramkarzy, 

d) Trener przygotowania fizycznego, 

e) Drugi asystent trenera, 

f) Kierownik drużyny, 

g) Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia, 

h) Masażysta, 

i) Drugi masażysta. 

24. Zawodnicy rezerwowi (poza sytuacją opisaną w pkt. 10) nie są upoważnieni do udzielania 

jakichkolwiek wskazówek zawodnikom. Uporczywe naruszenie powyższego zakazu powinno być 

traktowanie przez sędziów jako przejaw niesportowego zachowania i karane napomnieniem 

(żółta kartka) udzielanym w najbliższej przerwie w grze. 

25. Sędzia nie ma prawa udzielania kar indywidualnych osobom towarzyszącym drużynom 

uprawnionym do zajmowania miejsc na ławce dla zawodników rezerwowych; może jednak 

usunąć te osoby z ławki rezerwowych poza bezpośrednie otoczenie pola gry. Powyższy zapis nie 

dotyczy sytuacji  opisanych w pkt. 10 i 11. Osoby usunięte nie mogą zajmować miejsca w 

bezpośrednim otoczeniu pola gry oraz na trybunach lub w innej części hali znajdującej się w 

bezpośredniej bliskości strefy technicznej obu drużyn. 

26. Zawodnicy wykluczeni nie mogą znajdować się w bezpośrednim otoczeniu pola gry, jak 

również na trybunach lub w innej części hali znajdującej się w bezpośredniej bliskości strefy 

technicznej obu drużyn. 

27. Na przedmeczowym spotkaniu sędzia określa lokalizację strefy/stref rozgrzewki zawodników 

rezerwowych. Bierze pod uwagę to, aby rezerwowi nie wpływali na przebieg gry i komfort pracy 

sędziów. Podczas rozgrzewki zawodnicy rezerwowi muszą mieć ubiór (koszulki, znaczniki) 

odróżniające się kolorem od zawodników obu drużyn. 

28. Zawodnikom rezerwowym w trakcie rozgrzewki może towarzyszyć wyłącznie jeden z 

trenerów, uprawnionych do przebywania na ławce rezerwowych. 

29. Tylko jedna osoba w danej chwili jest upoważniona do przekazywania taktycznych 

wskazówek swojej drużynie. Osoba ta może przesunąć się do przodu strefy i przebywać tam bez 

ograniczeń, ale cały czas musi się odpowiednio zachowywać. Osobom przebywającym w 

strefach technicznych nie wolno głośno komentować ani krytykować decyzji sędziowskich. W 

przypadku naruszenia tego zapisu sędzia ma prawo nakazać osobie zachowującej się 

nieodpowiedzialnie opuszczenie strefy technicznej. Zachowanie tej osoby sędzia musi opisać w 

sprawozdaniu. 

30. W strefie technicznej obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Wszelkie próby obejścia tego 

przepisu (np. palenie tzw. e-papierosów) będą traktowane przez sędziów tak samo, jak palenie 

tytoniu. 

 

ARTYKUŁ 4 UBIÓR ZAWODNIKÓW 

Podstawowy ubiór zawodników 

1. Zawodnicy powinni mieć koszulki z numerami na plecach. Numery muszą być wykonane w 

kolorze kontrastującym z kolorem koszulek tak, by mogły być z daleka widoczne. 

2. Wpisanie imion oraz nazwisk zawodników i zawodników rezerwowych do sprawozdania z 

zawodów winno być dokonane zgodnie z numeracją koszulek zawodników. Prawidłowość tego 

stwierdzają podpisami kapitan i kierownik drużyny. 

3. Jeżeli regulamin rozgrywek nie stanowi inaczej, to zawodnicy winni mieć na koszulkach 

numery o wysokości 25-35 cm. 

 



Kolory kostiumów zawodników 

4. Zasady doboru strojów drużyn określają regulaminy rozgrywek. Drużyny zobowiązane są 

przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie. 

5. Jeśli regulamin rozgrywek nie reguluje zasad doboru strojów, zastosowanie mają następujące 

reguły: 

– drużynie gospodarzy zawodów należy umożliwić grę w barwach  klubowych; 

– Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe 

podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziów drużyna gospodarzy jest zobowiązana 

włożyć kostiumy o odmiennych barwach; 

– bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten 

dotyczy również sędziów, którym gospodarz zawodów powinien dostarczyć czyste koszulki 

odmiennej barwy. Na polecenie sędziego bramkarze muszą zmienić koszulki o odmiennych 

barwach od kolorów kostiumów zawodników. 

6. Jeżeli kolor bluz lub koszulek bramkarzy jest taki sam i nie ma możliwości wymiany ich na 

inne,sędzia w drodze wyjątku dopuszcza obu bramkarzy do gry. 

7. Jeżeli drużyna wymienia nominalnego bramkarza na innego zawodnika, który w sprawozdaniu 

nie był wpisany jako bramkarz, to zmiana taka jest dozwolona, o ile zostaną zachowane 

procedury wymiany opisane w Art. 3 Przepisów Gry w futsal oraz zawodnik wchodzący gra w 

koszulce w kolorze odmiennym niż zawodnicy drużyny przeciwnej oraz bramkarz drużyny 

przeciwnej. Koszulka taka musi mieć numer, pod którym wchodzący zawodnik został wpisany w 

sprawozdaniu. 

8. Wejście zawodnika wymieniającego bramkarza w koszulce z innym numerem niż wpisany w 

sprawozdaniu, znaczniku, uszkodzonej koszulce (np. z dziurą na plecach na numer), koszulce w 

kolorze identycznym lub podobnym do kolorystyki którejkolwiek z drużyn oraz koszulce 

meczowej, w której grał on na boisku, zanim wymienił bramkarza, sędzia powinien zakwalifikować 

jako naruszenie Przepisów Gry w futsal i traktować jako postawę wykazującą brak należytego 

szacunku dla zawodów. 

 

Kontrola ubioru zawodników 

9. Sędzia musi sprawdzić, czy zawodnicy posiadają zgodny z Przepisami Gry w futsal ubiór – w 

szczególności obuwie – przed rozpoczęciem zawodów, przed drugą połową zawodów, dogrywką i 

w innym czasie, kiedy taka potrzeba zachodzi. Kontrola ubioru przed rozpoczęciem zawodów, jak 

i przed ich drugą połową, winna odbywać się w miejscu do tego przeznaczonym, możliwie 

najmniej widocznym dla publiczności, tuż przed wejściem na pole gry. 

10. Jeżeli zawodnik zamierza grać z opatrunkiem chroniącym go przed kontuzją (nawet za zgodą 

lekarza), sędzia ma prawo nie dopuścić go do gry, jeśli stwierdzi, że opatrunek stanowi 

zagrożenie dla innych zawodników. 

 

ARTYKUŁ 5 SĘDZIOWIE 

Uprawnienia i zadania sędziów 

1. Do prowadzenia zawodów uprawnieni są sędziowie wyznaczeni przez Kolegium Sędziów. 

2. Każdy sędzia zobowiązany jest do prowadzenia zawodów sumiennie, obiektywnie, na 

najwyższym poziomie fachowym, zgodnie z duchem Przepisów Gry w futsal i bezwzględnym 

przestrzeganiem zasad etyki sportowej. 

3. Sędzia po zakończeniu meczu ma prawo złożyć publiczne oświadczenie wyjaśniające podjęte 

przez niego na boisku decyzje po wcześniejszym omówieniu ich z obserwatorem zawodów. 

 

 



Władza sędziego 

4. Władza sędziego nadana mu przez Przepisy Gry w futsal rozpoczyna się z chwilą 

przystąpienia do pełnienia swoich obowiązków w miejscu rozgrywania zawodów i trwado czasu 

zakończenia wszystkich czynności związanych prowadzeniem zawodów w miejscu rozgrywania 

zawodów. 

5. Wszelkie incydenty zaistniałe po zakończeniu wszystkich czynności związanych z 

prowadzeniem zawodów przez sędziego muszą zostać opisane w sprawozdaniu z zawodów. 

 

Sygnalizacje sędziów 

6. Sędzia bezpośrednio po decyzji uznającej bramkę lub karze dyscyplinarnej ma obowiązek w 

sposób widoczny sygnalizować asystentom sędziów, zawodnikom i publiczności: 

• numer zawodnika, który zdobył bramkę; 

• numer zawodnika, który został ukarany karą dyscyplinarną; 

• zastosowaną korzyść po przewinieniu karanym rzutem wolnym bezpośrednim – w 

najbliższej przerwie w grze; 

Sędzia sygnalizuje te informacje w sposób widoczny, znajdując się w strefie środkowej boiska na 

wprost stolika sędziego czasowego w odległości kilku metrów od niego. 

7. Sędziowie mają obowiązek stosować sygnalizacje używane i zalecane w Przepisach Gry w 

futsal. 

 

Korzyść 

8. Jeżeli sędzia nie przerywa gry, kiedy drużyna, przeciwko której popełniono przewinienie, 

odnosi korzyść z takiego rozstrzygnięcia, musi on zasygnalizować odpowiednim gestem 

zastosowaną korzyść. Zaleca się użycie w tym przypadku również głosu. 

9. Sygnalizacja „korzyść” może mieć miejsce tylko wtedy, gdy zaistniało przewinienie, a 

poszkodowany zawodnik lub jego współpartner pozostaje przy piłce. Po zastosowaniu korzyści 

po przewinieniu karanym rzutem wolnym bezpośrednim sędzia musi zasygnalizować w sposób 

wskazany Przepisami Gry w futsal w najbliższej przerwie w grze, w celu zaliczenia przewinienia 

do fauli akumulowanych. 

10. Jeżeli sędzia w czasie gry nie sygnalizował, że stosuje korzyść lub nie zasygnalizował jej do 

asystenta sędziego w najbliższej przerwie w grze, to niedopuszczalne jest zaliczenie przewinienia 

do fauli akumulowanych w późniejszym czasie. 

 

Obowiązki sędziego przed zawodami 

11. Zespół sędziowski wyznaczony do prowadzenia zawodów przez Kolegium Sędziów 

zobowiązany jest do przybycia na miejsce rozgrywania zawodów co najmniej 45 minut przed 

meczem (60 minut – na zawodach Ekstraklasy, I ligi i Halowego Pucharu Polski, poczynając od 

1/32 finału), w celu: 

• sprawdzenia protokołu weryfikacji boiska, 

• sprawdzenia, czy pole gry nadaje się do przeprowadzenia zawodów, 

• określenia strefy rozgrzewki zawodników rezerwowych, 

• odebrania sprawozdania z zawodów z wypełnionymi składami drużyn, 

• sprawdzenia kart zdrowia zawodników, 

• dokonania oceny przydatności i wyboru piłek do gry, 

• przyjęcia ewentualnych zastrzeżeń od kapitanów drużyn, 

• omówienia zasad prowadzenia zawodów z zespołem sędziowskim, 

• kontroli ubioru zawodników, 

• przeprowadzenia odprawy przedmeczowej z kierownikami drużyn. 



12. Kontrola pola gry pod względem jego przydatności do gry – w danych zawodach – polega na 

sprawdzeniu, czy: 

• wyposażenie i zabezpieczenie pola gry odpowiada wymogom Przepisów Gry w futsal i 

regulaminów rozgrywek, 

• bramki są dokładnie przymocowane do podłoża, a siatki bramkowe są dokładnie przymocowane 

do bramek, 

• wszystkie linie oznakowania pola gry są prawidłowo wyznaczone i wyraźne. 

 

Sprawozdanie z zawodów 

13. Po każdych zawodach sędzia jest zobowiązany do wypełnienia sprawozdania z zawodów 

ściśle według wymogów organizatora rozgrywek wskazanych w regulaminie oraz zarządzeń 

Kolegium Sędziów. W szczególności musi podać: 

• imiona i nazwiska sędziów, 

• rodzaj zawodów, 

• datę, godzinę i miejsce rozegrania zawodów, 

• nazwy drużyn uczestniczących w zawodach, 

• wynik końcowy zawodów – cyframi i słownie – oraz wynik do przerwy, 

• nazwę drużyny, która została zwycięzcą lub określenie „remis”, 

• porządek przed, podczas i po zawodach, 

• niedozwolone zachowanie zawodników i zawodników rezerwowych karane karami 

indywidualnymi – napomnienia i wykluczenia z gry – podając minutę nałożenia kary, numer, imię i 

nazwisko ukaranego zawodnika oraz opis zdarzenia, które stanowiły podstawę do podjęcia przez 

sędziego decyzji o udzieleniu zawodnikowi kary indywidualnej, 

• stwierdzenie faktu sprawdzenia kart zdrowia i prawidłowości ubioru zawodników do gry, 

• ocenę zachowania się publiczności i osób towarzyszących drużynom, 

• strzelców bramek podając minutę zdobycia bramki, numer, imię i nazwisko strzelca. 

14. Sprawozdanie powinno być wypełnione w sposób czytelny, rzeczowy i zwięzły. Opis powinien 

dotyczyć przypadków, które miały negatywny wpływ na zachowanie dyscypliny i porządku oraz 

nieszczęśliwych wypadków, kontuzji. 

15. Sposób składania sprawozdań przez sędziego określają regulaminy rozgrywek oraz organy 

prowadzące dane rozgrywki. 

16. Jeżeli regulamin nie stanowi inaczej, sędzia po zakończonych zawodach sporządza 

informację o karach indywidualnych i innych zdarzeniach dyscyplinarnych mających związek z 

meczem. Informacja ta musi być podpisana przez kierowników drużyn. Tryb sporządzania 

informacji (sprawozdanie lub załącznik) precyzują regulaminy rozgrywek. 

 

Zastrzeżenia i protesty 

17. Kapitanom drużyn przysługuje prawo zgłoszenia sędziemu zastrzeżeń dotyczących 

niewłaściwego stanu, oznaczenia i wyposażenia pola gry. Zastrzeżenia muszą być zbadane 

przez sędziego, a w przypadkach uzasadnionych sędzia musi wyznaczyć kapitanowi drużyny 

gospodarzy realny czas na usunięcie usterek. 

18. Kapitanowie mają prawo, najpóźniej do zakończenia zawodów, zgłaszać protesty dotyczące 

tożsamości zawodników. 

19. Sprawdzenia tożsamości zawodników sędzia może dokonać przed zawodami, w czasie 

przerwy między częściami gry lub po zawodach, zawsze jednak w obecności kapitanów obu 

drużyn. Konieczność sprawdzenia tożsamości zawodników po zakończeniu zawodów 

zobowiązuje kapitanów i kierowników drużyn do zatrzymania wszystkich zawodników, którzy 

uczestniczyli w grze do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego miejscu. 

20. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości co do tożsamości zawodnika biorącego udział w 

zawodach,  zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument 



tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami, w 

czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 

21. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje 

wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu 

zawodów nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów. Zgłoszenie żądania 

sprawdzenia tożsamości przez kapitana może dotyczyć tylko zawodników i zawodników 

rezerwowych obecnych na polu gry lub jego bezpośrednim otoczeniu w momencie zgłaszania 

protestu. 

22. Jeżeli przyczyna, dla której złożono zastrzeżenie lub protest, nie wygasła lub zaproponowane 

działania dla rozwiązania sporu nie satysfakcjonują wnoszącego, sędzia musi umieścić w 

sprawozdaniu z zawodów treść zastrzeżenia lub protestu (z podpisem wnoszącego kapitana oraz 

kierownika drużyny), jak również wydane zarządzenia. 

23. Okoliczność składania zastrzeżeń i protestów usprawiedliwia ewentualne opóźnienie 

rozpoczęcia gry każdej części zawodów. 

 

Nieprzybycie sędziów na zawody, niedyspozycja sędziego 

24. Jeżeli z wyznaczonego przez Kolegium Sędziów zespołu sędziowskiego nie stawi się sędzia, 

jego funkcję przejmuje wyznaczony przez Kolegium Sędziów drugi sędzia. Jeśli na zawody nie 

stawi się drugi sędzia, wówczas jego miejsce zajmuje trzeci sędzia – jeżeli został wyznaczony – 

lub sędzia czasowy. 

25. Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie z jakichkolwiek powodów będą 

nieobecni, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej 5 minut przed wyznaczoną godziną 

rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do przedstawienia 

kandydata do prowadzenia zawodów. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór 

jednego z kandydatów na sędziego. Jeżeli jeden z kandydatów jest sędzią futsalu, przysługuje 

mu prawo prowadzenia zawodów. Jeżeli obaj zaproponowani kandydaci są sędziami 

związkowymi, sędzią zostaje ten, który jest uprawniony do prowadzenia wyższej klasy 

rozgrywkowej. W innych przypadkach decyduje losowanie przeprowadzone w obecności 

kapitanów obu drużyn. Za wypełnienie i dostarczenie prawidłowo sporządzonego sprawozdania z 

takich zawodów odpowiedzialny jest organizator zawodów. 

26. Sędzia, który rozpoczął zawody, powinien je doprowadzić do końca. Wyjątek stanowi jedynie 

przypadek nagłej niedyspozycji sędziego, która uniemożliwia mu dalsze prowadzenie zawodów. 

Funkcję sędziego przejmie wówczas trzeci sędzia lub sędzia czasowy. Nieobecność 

wyznaczonych asystentów sędziów zobowiązuje kapitanów drużyn do przedstawienia sędziemu 

kandydata, który poprowadzi zawody. Pierwszeństwo przysługuje kandydatom posiadającym 

uprawnienia sędziowskie futsalu. 

 

Przerwanie gry 

27. Jeżeli zawody rozgrywane są przy świetle elektrycznym i nastąpi awaria oświetlenia lub 

zdaniem sędziego oświetlenie jest niewystarczające, przerwaną z tego powodu grę sędzia 

wznowi po usunięciu awarii. W przypadku braku możliwości zlikwidowania awarii w czasie 

określonym przez sędziego na podstawie informacji uzyskanej od organizatora zawodów, sędzia 

kończy zawody, opisując szczegółowo ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Decyzję o terminie 

dokończenia meczu podejmą odpowiednie władze piłkarskie. 

 

Zakończenie zawodów przed upływem ustalonego czasu gry 

28. Sędzia zobowiązany jest do zakończenia zawodów przed upływem ustalonego czasu gry w 

szczególności, jeżeli: 

• jedna z drużyn zostanie zdekompletowana, 

• jedna z drużyn samowolnie zejdzie z boiska, 



• jeden z sędziów zostanie czynnie znieważony przez osobę niepożądaną lub jednego z 

uczestników meczu, a dalsze prowadzenie zawodów zagraża bezpieczeństwu któregokolwiek z 

sędziów, 

• zawodnik wykluczony z gry lub osoba funkcyjna usunięta z bezpośredniego otoczenia gry 

odmówi opuszczenia pola gry i jego bezpośredniego otoczenia i nie opuści go w ciągu 2 minut od 

wydania  decyzji, 

• wymiana niezdatnej do gry piłki nie nastąpi w ustalonym realnym czasie, 

• wyczerpane zostaną wszystkie możliwości zastąpienia uszkodzonego elementu 

obowiązkowego wyposażenia pola gry, 

• podczas zawodów publiczność wtargnie na pole gry i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut, 

• publiczność ponownie wtargnie na pole gry, 

• zachowanie publiczności zagraża bezpieczeństwu publicznemu, a brak jest dostatecznej ilości 

służb porządkowych, 

• pole gry stanie się niezdatne do gry, 

• nastąpi awaria oświetlenia i nie będzie możliwości jej likwidacji w  ustalonym realnym czasie. 

Niezależnie od powyższych zapisów, zanim sędzia zarządzi przedwczesne zakończenie 

zawodów, winien wyczerpać wszystkie środki i możliwości pozwalające doprowadzić zawody do 

końca. 

29. Wznowienie i kontynuowanie zawodów zakończonych przed upływem ustalonego czasu gry z 

wyżej wymienionych powodów (z zastrzeżeniem Art. 2 ust. 11 Post. PZPN) jest niedopuszczalne. 

W takiej sytuacji zawodnicy obu drużyn zobowiązani są – na wyraźne zarządzenie sędziego – do 

bezzwłocznego opuszczenia pola gry jednocześnie z sędziami. Przyczynę oraz minutę 

przedwczesnego zakończenia zawodów sędzia szczegółowo opisuje w sprawozdaniu z zawodów 

30. Jeżeli zawody zostały zakończone przed upływem ustalonego czasu gry, nie upoważnia to 

sędziego do rozstrzygnięcia, czy jedna lub druga drużyna ma być uznana za przegrywającą 

zawody. Sędzia musi przesłać wyczerpujące sprawozdanie z zawodów do odpowiednich władz, 

które są jedynie uprawnione do podjęcia decyzji w tej sprawie. 

31. Jeżeli w trakcie meczu sędzia stwierdzi, że jedna z drużyn świadomie dąży do przegrania 

meczu, to gry nie przerywa i nie interweniuje. Winien natomiast złożyć w tej sprawie stosowną 

informację do odpowiednich władz. Fakt ten należy odnotować w sprawozdaniu. 

 

Bezpieczeństwo sędziów 

32. Jeżeli jakiekolwiek niebezpieczeństwo zagraża sędziom i drużynie gości, drużyna gospodarzy 

oraz organizator zawodów zobowiązani są zapewnić im wystarczającą ochronę. Jeżeli 

niebezpieczeństwo zagraża tylko sędziom – obowiązek udzielenia ochrony i pomocy spoczywa 

na obu drużynach i organizatorze zawodów. 

33. Organizator zawodów odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo sędziów zarówno przed, 

podczas ich trwania i po zawodach, jak i podczas opuszczania miejsca rozgrywania zawodów. 

 

 

Kontuzja zawodnika 

34. Na zawodach Ekstraklasy, I ligi oraz Halowego Pucharu Polski (poczynając od 1/32 finału) 

wprowadza się obowiązek stosowania noszy dla znoszenia kontuzjowanych zawodników poza 

linie ograniczające pole gry w celu udzielenia im pomocy lekarskiej. Zakazuje się dokonywania 

zabiegów medycznych kontuzjowanym zawodnikom na polu gry, jeżeli stosownej pomocy można 

udzielić poza polem gry. Stosowanie noszy wymaga przestrzegania następujących zasad: 

• za posiadanie w czasie zawodów sprawnych noszy wraz z obsługą odpowiedzialny jest 

organizator zawodów. W miarę możliwości winien on zapewnić dwie pary noszy dla umożliwienia 

szybkiego zniesienia dwóch jednocześnie kontuzjowanych zawodników, 

• osoby do obsługi noszy muszą odznaczać się ubiorem – stosownie do pełnionej funkcji, 



• obsługa noszy wraz z noszami winna znajdować się w czasie zawodów w wyznaczonym do 

tego miejscu, w pobliżu stref technicznych, 

• jeżeli kontuzjowany zawodnik jest w stanie opuścić pole gry o własnych siłach, winien być do 

tego zachęcony przez sędziego, szczególnie gdy znajduje się w pobliżu linii ograniczającej pole 

gry (nie występuje w takich okolicznościach potrzeba zniesienia go z pola gry na noszach), 

• sędziowie mają obowiązek opisywać w sprawozdaniu wszelkie niedociągnięcia ze strony 

organizatora zawodów w tym zakresie. 

 

Zakończenie zawodów z powodu nieprzybycia drużyny 

37. Jeżeli sędzia odgwizdał zakończenie zawodów na skutek niestawienia się w regulaminowym 

czasie na polu gry jednej lub obu drużyn, a po tym fakcie stawią się one jednak w komplecie do 

rozegrania zawodów, sędzia zobowiązany jest prowadzić te zawody. Fakt opóźnienia drużyn 

sędzia opisuje w sprawozdaniu z zawodów. Podejmując decyzję o prowadzeniu zawodów w 

opóźnionym czasie, sędzia winien uwzględnić porę dnia, to czy zaistniałe opóźnienie pozwoli 

zakończyć zawody w ustalonym czasie gry. Ponadto sędzia winien także mieć na uwadze 

konieczność ewentualnego rozegrania w danym dniu, na tym samym polu gry, innych zawodów 

przewidzianych terminarzem. 

 

Zarzuty nietrzeźwości sędziego 

38. Sędziowie zobowiązani są do poddania się przed zawodami, lub po ich zakończeniu, 

badaniom na obecność alkoholu we krwi, gdy zarzut nietrzeźwości: 

• stawia im kierownik jednej z drużyn lub delegowany na te zawody obserwator lub delegat PZPN 

lub ZPN, 

• zostanie sformułowany na piśmie, zaś stawiający go musi legitymować się dowodem osobistym 

i zobowiązany jest własnoręcznie ów zarzut podpisać. 

Po spełnieniu tych warunków odmowa sędziego poddania się badaniu jest równoznaczna z 

przyznaniem się do stanu nietrzeźwości. 

39. Badanie stwierdzające lub wykluczające stan nietrzeźwości musi spełniać następujące 

warunki: 

• musi je przeprowadzić umundurowany, legitymujący się odpowiednim dokumentem służbowym, 

funkcjonariusz policji, 

• z badania musi zostać sporządzony urzędowy protokół. 

Jeżeli badanie stwierdza stan nietrzeźwości, sędzia ma prawo domagania się pobrania krwi w 

placówce służby zdrowia do dodatkowego badania, a stawiający zarzut mają obowiązek mu to 

umożliwić. Wykluczenie nietrzeźwości sędziego powoduje obligatoryjne wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego przez właściwy organ PZPN lub ZPN w stosunku do stawiającego oszczerczy 

zarzut. Postępowanie dyscyplinarne nie wyklucza cywilnych roszczeń ze strony pomówionego. 

 

Korzystanie z zapisu wideo 

40. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są 

ostateczne i nie mogą być zmienione. Zapis audiowizualny stanowi jedynie dodatkowy dowód w 

sprawach dyscyplinarnych. 

41. W związku z coraz częstszą obecnością monitorów telewizyjnych wokół linii ograniczających 

pole gry zakazuje się osobom przebywającym w strefie technicznej dostępu lub pozostawania w 

miejscu, z którego można oglądać obraz z monitorów usytuowanych wokół boiska. 

 

Ubiór i wyposażenie sędziów 

42. Ubiór sędziów składa się z koszuli, spodenek, skarpet i butów piłkarskich. Sędzia i sędziowie 

asystenci powinni nosić koszule tego samego koloru i tej samej długości rękawów. Sędziowie 

asystenci mogą mieć założony dres na ubiór sędziowski. 



43. Do kompletnego wyposażenia sędziego – poza jego ubiorem – należą: gwizdek, gwizdek 

zapasowy,  zegarek, stoper, notatnik z ołówkiem, moneta, względnie inny przedmiot do losowania 

oraz kartki: żółta i czerwona. 

44. Sędziom nie zezwala się na noszenie niedozwolonej biżuterii. 

45. Sędziowie mają obowiązek nosić emblematy odpowiadające ich kwalifikacjom, w połączeniu 

z pełnioną funkcji oraz zarządzeniami Kolegium Sędziów PZPN w tym zakresie. 

 

Regulaminy rozgrywek 

46. Zobowiązuje się sędziów do znajomości i przestrzegania regulaminów wszystkich rozgrywek, 

na które są delegowani. 

 

Inne sytuacje 

47. Przepisy Gry w futsal oraz regulaminy rozgrywek zobowiązują sędziów, trenerów, 

kierowników drużyn, zawodników i działaczy sportowych do sportowej postawy zarówno przed, w 

trakcie, jak i po zakończonych zawodach. 

48. Wszelkie przejawy wyrażania posądzeń o charakterze korupcyjnym w stosunku do 

uczestników zawodów będą surowo karane przez PZPN. Zobowiązuje się sędziów do stosowania 

odpowiednich kar zgodnie z postanowieniami Artykułu 12 Przepisów Gry. 

W przypadku niewłaściwego zachowania w tym zakresie przez zawodników i zawodników 

rezerwowych sędziowie zobowiązani są zastosować karę wykluczenia (czerwona kartka), 

natomiast w przypadku pozostałych osób przebywających w strefie technicznej – usunąć je na 

trybuny. Wyżej wymienione okoliczności, jak również inne zdarzenia sędziowie, obserwatorzy i 

delegaci zobowiązani są do szczegółowego opisania w swoim sprawozdaniu z zawodów. 

49. W przypadku złożenia sędziemu przed meczem propozycji o charakterze korupcyjnym przez 

osobę wpisaną do protokołu meczowego, osoba taka nie ma prawa w danym meczu zasiadać na 

ławce rezerwowych i winna być usunięta poza bezpośrednie otoczenie pola gry bez prawa 

zastąpienia jej. 

50. Kontakt piłki z sędzią w czasie trwania gry nie powoduje przerwania gry. Piłka jest nadal w 

grze, a zawodnicy winni ją kontynuować. 

 

ARTYKUŁ 6 ASYSTENCI SĘDZIÓW 

Uprawnienia i zadania asystentów sędziów 

1. Asystenci sędziów nie są uprawnieni do wydawania werdyktów, służą jedynie informacją dla 

sędziego i nie stanowią o przerwaniu gry przez sędziego. Prawo przerwania gry posiadają 

wyłącznie sędziowie. 

2. Wszyscy uczestnicy zawodów, a przede wszystkim zawodnicy, trenerzy i działacze są 

zobowiązani traktować asystentów sędziów, tak jak sędziów prowadzącego zawody. 

 

Współpraca sędziów asystentów z sędzią 

3. Asystent sędziego zobowiązany jest utrzymywać kontakt wzrokowy z pozostałymi członkami 

zespołu sędziowskiego. 

4. Asystentowi sędziego nie wolno pod żadnym pozorem wdawać się w  dyskusje z zawodnikami, 

działaczami lub widzami. 

5. Asystent sędziego jest zobowiązany do wyrażania w sposób jednoznaczny swojej opinii w 

każdej sprawie, w jakiej zwróci się do niego sędzia. 

6. Trzeci sędzia może poruszać się wzdłuż linii bocznej, po jej zewnętrznej stronie, nie 

przeszkadzając w grze od strony stref technicznych w taki sposób, aby kontrolować wydarzenia 

w strefach technicznych obu drużyn. 

7. Sędzia czasowy zajmuje miejsce przy stoliku sędziowskim tak, aby mieć dostęp do zegara 

mierzącego czas zawodów oraz tablicy wyników. 



8. W przypadku odbicia się piłki na placu gry od jednego z asystentów sędziów, sędzia winien 

niezwłocznie przerwać grę i wznowić ją rzutem sędziowskim z miejsca, gdzie znajdowała się piłka 

w momencie jej przerwania. Jeżeli piłka znajdowała się w polu karnym jednej z drużyn, rzut 

sędziowski winien zostać wykonany z linii pola karnego najbliższego miejsca, gdzie znajdowała 

się piłka. 

 

ARTYKUŁ 7 CZAS TRWANIA ZAWODÓW 

Czas trwania zawodów 

1. Czas trwania gry zawodów składa się z dwóch równych części meczu, po 20 minut każda. 

2. Dopuszczalne zmiany w zakresie trwania zawodów mogą mieć miejsce w przypadku 

rozgrywek turniejowych młodzieży, oldbojów lub Halowego Pucharu Polski na szczeblu niższym 

niż 1/32. W każdym przypadku musi się on składać z dwóch równych części gry. 

3. W rozgrywkach futsalu pod auspicjami PZPN obowiązkowe jest stosowanie wyłącznie 

efektywnego czasu gry. 

4. Mierzenie czasu gry przez sędziego czasowego rozpoczyna się z chwilą prawidłowego 

wprowadzenia piłki do gry. W przypadku omyłkowego włączenia zegara sędzia czasowy 

informuje o tym fakcie sędziego, który nakazuje skompensowanie czasu lub korektę ustawienia 

zegara. 

5. W rozgrywkach młodzieżowych i akademickich – o ile regulamin rozgrywek nie stanowi inaczej 

– drużyny grają w czasie 2x15, 2x12, 2x10 lub 2x8 minut. Odmienne rozstrzygnięcia dotyczące 

czasu gry możliwe są jedynie w turniejach towarzyskich. 

 

Przerwa między częściami gry 

6. Zawodnicy mają prawo do minimum 5 minut przerwy między obiema częściami gry (chyba że 

regulamin danych rozgrywek stanowi inaczej). Sędzia nie ma prawa do jej skrócenia w 

przypadku, gdy choćby jeden zawodnik nie wyraża na to zgody. 

 

Czas trwania zawodów 

7. Sygnał dźwiękowy na zakończenie części zawodów (sygnałem akustycznym lub gwizdka) 

oznacza upływ czasu gry. Zagranie piłki w kierunku jednej z bramek wykonane równocześnie z 

początkiem brzmienia sygnału oznacza, że zagranie nastąpiło po upływie efektywnego czasu gry 

i sędzia powinien natychmiast zakończyć część gry. 

8. Popełnienie przewinienia dokonane równocześnie z początkiem brzmienia sygnału 

oznaczającego upływ czasu gry lub w trakcie jego trwania oznacza, że przewinienie to zostało 

dokonane po upływie czasu gry i sędzia powinien zakończyć część gry. Zakończenie zawodów 

nie zwalnia sędziego od ewentualnego zastosowania kar indywidualnych, jeśli zdaniem sędziego 

przewinienie tego wymaga. 

 

Dogrywka 

9 Jeżeli regulamin rozgrywek nie stanowi inaczej, dogrywka trwa dwa równe okresy 5-minutowe. 

10. Zawodnikom przysługuje prawo do przerwy przed dogrywką. Czas trwania przerwy przed 

dogrywką wynosi 5 minut. W czasie tej przerwy zawodnicy muszą pozostać na polu gry. 

11. Przed dogrywką sędzia przeprowadza losowanie stron pola gry na analogicznych zasadach 

jak przed rozpoczęciem zawodów. 

12. Po zakończeniu pierwszej części dogrywki zawodnikom nie przysługuje prawo do przerwy. Po 

zmianie stron niezwłocznie następuje rozpoczęcie drugiej części dogrywki. 

13. Jeżeli wynik zawodów po dogrywce jest nierozstrzygnięty, sędzia zgodnie z regulaminem 

rozgrywek, zarządza wykonywanie rzutów z punktu karnego zgodnie z Przepisami Gry. 

 

 



Zawody zakończone przed upływem ustalonego czasu gry 

14. Jeżeli sędzia zakończył zawody przed upływem ustalonego czasu gry, obowiązany jest 

opisać w sprawozdaniu z zawodów: 

• przyczynę przedwczesnego zakończenia zawodów, 

• czas gry, w którym przedwcześnie zakończył zawody, 

• strony pola gry, które zajmowały drużyny w chwili zakończenia zawodów, 

• nałożone kary indywidualne i wszystkie inne fakty związane z zawodami. 

 

ARTYKUŁ 8 ROZPOCZĘCIE I WZNOWIENIE ZAWODÓW 

Stawienie się drużyn na polu gry 

1. Drużyny zobowiązane są do stawienia się na polu gry w takim czasie, aby sędzia mógł 

punktualnie, o wyznaczonej godzinie, dać sygnał gwizdkiem na rozpoczęcie zawodów. Jeżeli 

zawody nie rozpoczną się punktualnie, sędzia opisuje w sprawozdaniu przyczynę opóźnienia. 

2. Po wejściu na pole gry sędzia daje sygnał gwizdkiem do procedury związanej z rozpoczęciem 

zawodów. Jeżeli jedna lub dwie drużyny nie stawią się na polu gry w składach, które umożliwiają 

rozegranie zawodów lub ich części, to po upływie 10 minut od gwizdka sędziego na rozpoczęcie 

zawodów lub ich części, sędzia powtórzy sygnał gwizdkiem i po dalszym 5-minutowym 

bezskutecznym oczekiwaniu zakończy zawody. 

3. Jeżeli po sygnale gwizdkiem o nieodbyciu się zawodów nieobecna drużyna pojawi się na 

obiekcie i będzie to miało miejsce w czasie, gdy druga drużyna nie opuściła jeszcze obiektu, 

sędzia ma obowiązek te zawody rozpocząć – z zastrzeżeniem, że opóźnione rozpoczęcie 

zawodów pozwoli na ich dokończenie, względnie nie naruszy harmonogramu innych zawodów 

rozgrywanych w danym dniu na tym obiekcie. 

 

Rzut sędziowski 

4. Przy wykonywaniu rzutu sędziowskiego zawodnicy zajmują takie miejsca, aby sędzia mógł 

swobodnie wykonać rzut. 

5. Nie istnieje obowiązek uczestnictwa zawodników obu drużyn – czy  jakiegokolwiek zawodnika 

– przy wykonywaniu rzutu sędziowskiego. 

6. Przy rzucie sędziowskim piłka musi zostać opuszczona, nie zaś rzucona  ku dołowi. Sędzia 

powinien trzymać piłkę w swojej dłoni na wysokości wyciągniętej ręki. 

7. Jeżeli podczas wykonywania rzutu sędziowskiego, zanim piłka dotknie podłoża, nastąpi 

naruszenie Przepisów Gry, to po ewentualnym zastosowaniu kar indywidualnych, sędzia 

powtarza wykonanie rzutu sędziowskiego, gdyż  piłka nie była w grze. 

 

Opóźnianie wykonania wznowienia gry 

8. Zawodnik, który nie stosuje się do polecenia sędziego i nie odsunie się na wymaganą 

odległość od piłki przy wykonywaniu wznowienia gry lub odmawia wykonania tego polecenia, 

zachowuje się niewłaściwie – zostanie ukarany napomnieniem. 

 

Szczególne sytuacje 

9. Symboliczne rozpoczęcie gry przez osobę postronną może mieć miejsce jedynie na zawodach 

o specjalnym charakterze (mecze pokazowe, dobroczynne itp.). Jednakże po dokonaniu 

rozpoczęcia przez osobę postronną, piłka powinna być cofnięta w punkt środkowy i grę winien 

rozpocząć zawodnik zgodnie z Przepisami Gry. 

10. W przypadku niewłaściwego wznowienia gry sędzia czasowy nie może włączyć mierzenia 

czasu, a w przypadku omyłkowego włączenia pomiaru powinien poinformować sędziego o 

popełnionym błędzie w celu korekty pomiaru czasu. 

 

 



ARTYKUŁ 9 – NIE MA ZASTOSOWANIA W FUTSALU  

 

ARTYKUŁ 10 JAK ZDOBYWA SIĘ BRAMKĘ 

Zdobycie bramki 

1. Bramka może być zdobyta bezpośrednio z: 

• akcji, 

• rzutu karnego, 

• rzutu wolnego bezpośredniego, 

• rzutu z rogu. 

2. Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z: 

• rzutu sędziowskiego, 

• rzutu wolnego bezpośredniego, jeżeli piłka wpadnie do bramki wykonawcy rzutu, 

• rzutu wolnego pośredniego, 

• rzutu z autu, 

• rzutu z rogu, jeżeli piłka wpadnie do bramki wykonawcy rzutu. 

• rozpoczęcia gry, 

• rzutu od bramki. 

 

Uznanie bramki 

3. Sędzia uznaje bramkę, będąc całkowicie przekonanym, że została zdobyta w sposób 

prawidłowy. Fakt przekroczenia przez piłkę całym obwodem linii bramkowej między słupkami 

bramkowymi i pod poprzeczką sędzia winien stwierdzić osobiście. 

4. Sędzia bliższy linii bramkowej uznaje zdobytą bramkę poprzez wyciągnięcie ramienia w 

kierunku punktu środkowego pola gry. 

5. Przed uznaniem bramki i wskazaniem ręką na punkt środkowy pola gry sędzia bliższy linii 

bramkowej powinien wzrokowo skontaktować się z drugim sędzią, celem uzyskania 

potwierdzenia prawidłowości zdobytej bramki. 

 

Nieuznanie bramki 

6. Sędzia, mimo podjętej decyzji o uznaniu bramki i wskazaniu ręką na punkt środkowy, może 

zmienić swoją decyzję, ale jedynie przed wznowieniem gry. 

7. Jeżeli w czasie gry, z niewiadomej przyczyny, poprzeczka nie znajduje się na właściwym 

miejscu, a piłka przeszła w świetle bramki linię bramkową poniżej miejsca, w którym powinna 

znajdować się poprzeczka, sędzia bramki takiej uznać nie może. Ustala z organizatorem czas 

realny do dokonania naprawy bramki i po jej dokonaniu grę wznowi rzutem sędziowskim z 

miejsca, w którym znajdowała się piłka w momencie stwierdzenia uszkodzenia. W wypadku braku 

możliwości dokonania naprawy bramki sędzia zakończy zawody. 

8. Sędzia nie może uznać bramki, jeżeli strzał został oddany w momencie rozpoczęcia sygnału 

dźwiękowego oznaczającego upływ czasu części gry, bo bramka została zdobyta po zakończeniu 

czasu części gry. 

 

ARTYKUŁ 11 – NIE MA ZASTOSOWANIA W FUTSALU  

 

ARTYKUŁ 12 GRA NIEDOZWOLONA I NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE 

Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie 

Futsal jest sportem walki i fizyczny kontakt pomiędzy zawodnikami jest normalnym i 

dopuszczalnym elementem gry, jednak zawodnicy muszą grać respektując postanowienia 

Przepisów Gry oraz zasady fair play. Poważne, rażące faule oraz gwałtowne agresywne 

zachowania są dwoma kategoriami przewinień zdecydowanie przekraczającymi dopuszczalny 

poziom fizycznej agresji i karanymi, zgodnie z postanowieniami Artykułu 12, wykluczeniem z gry. 



Obecne Przepisy Gry w futsal pomijają pojęcie rozmyślności w ocenie postępowania zawodnika 

w walce o piłkę (poza przypadkiem dotknięcia piłki ręką), zastępując pojęcie rozmyślności 

pojęciami: nieostrożność, nierozważność i użycie nieproporcjonalnej siły. Sędziowie zaś winni są 

oceniać skutek postępku zawodnika, a nie przyczynę jego postępowania. Zawodnik nie może 

tłumaczyć swego ataku dobrymi intencjami, jeżeli np. atak ten wykonał z użyciem 

nieproporcjonalnej siły, rażąco poza granicami normalnej gry, narażając tym samym przeciwnika 

na niebezpieczeństwo lub powodując jego kontuzję. 

Sędziowie oceniając skutki ataku w futsalu winni brać pod uwagę skutki wywołane atakiem, które 

spowodowane są faktem nawierzchni, na której odbywają się zawody, bliskością barierek, ścian i 

trwałych przeszkód, które są charakterystycznym elementem pola gry, na którym toczy się 

rywalizacja. 

 

Atakowanie ciałem 

1. Przepisy Gry w futsal nie zabraniają atakowania ciałem przeciwnika przez dwóch zawodników 

jednocześnie, zakładając, że każdy z nich swój atak wykona w sposób prawidłowy. 

2. Samo w sobie zetknięcie się ciał atakującego piłkę zawodnika i bramkarza nie stanowi 

naruszenia Przepisy Gry w futsal. 

 

Atakowanie nogami 

3. Atak wślizgiem jest dozwolonym sposobem walki o piłkę, o ile nie jest wykonany w sposób 

nieostrożny, nierozważny bądź z użyciem nieproporcjonalnej siły. 

4. Zawodnik popełnia przewinienie walcząc o piłkę w sposób nieostrożny, nierozważny bądź z 

użyciem nieproporcjonalnej siły, nawet jeśli nie doszło do kontaktu z nogami przeciwnika lub 

przed kontaktem z przeciwnikiem piłka została zagrana. Istotą przewinienia jest bowiem sposób 

wykonania ataku, a brak kontaktu z przeciwnikiem lub wcześniejsze zagranie piłki nie zwalnia 

atakującego z odpowiedzialności. 

 

Uderzenie 

5. Uderzenie może zawierać użycie jakiegokolwiek przedmiotu (włączając piłkę), jak również i 

część ciała, np. dłoń, ramię, głowę. 

6. Usiłowanie uderzenia lub kopnięcia przeciwnika podlega takiej samej karze jak czyn faktycznie 

dokonany. Określenie „usiłowanie uderzenia” lub „usiłowanie kopnięcia” należy rozumieć w ten 

sposób, że zawodnik nie uderzył (kopnął) przeciwnika tylko dlatego, że przeciwnik uchylił się 

przed uderzeniem lub kopnięciem. 

7. Zawodnik, który uderza, kopie lub usiłuje uderzyć/kopnąć przeciwnika, współpartnera bądź 

każdą inną osobę, czyniąc to w sposób, który jest poważnym rażącym faulem bądź gwałtownym 

agresywnym zachowaniem, musi być wykluczony z gry. Jeżeli natomiast kopnięcie lub uderzenie 

zostało dokonane w walce o piłkę nierozważnie bądź poza grą w sposób uznany przez sędziego 

za niesportowy, winny zawodnik powinien zostać ukarany napomnieniem. 

8. Jeżeli zawodnik wymachuje łokciami i ramionami w walce o piłkę, będąc zbyt blisko 

przeciwnika i czyni to bez należytej ostrożności aż do zaistnienia kontaktu z ciałem przeciwnika, 

sędzia winien zastosować sankcje karne w zależności od oceny stopnia dynamiki zachowania. 

Ataki przy użyciu łokci, względnie ramion, wykonane z nieproporcjonalną siłą i gwałtownością, 

muszą być bezwzględnie karane wykluczeniem winnego zawodnika z gry. 

 

Udzielanie kar indywidualnych 

9. Jeżeli sędzia ma udzielić zawodnikowi kary indywidualnej, winien wezwać go do siebie, 

zapisać numer i drużynę karanego zawodnika oraz rodzaj przewinienia i okazać mu właściwy 

kolor kartki w wyprostowanej i uniesionej ręce. Z postępowania sędziego musi jednoznacznie 

wynikać, który zawodnik został ukarany. Sędzia może wskazać drugą ręką na osobę ukaranego 



zawodnika – jednoznacznie go ustalając. W przypadku, gdy znajduje się on w grupie 

zawodników, sędzia winien odejść kilka kroków od tej grupy, wezwać zawodnika i dopiero wtedy 

pokazać mu stosowną kartkę w zależności od  rodzaju przewinienia. 

W szczególnych sytuacjach sędzia może postępować przy udzielaniu kary indywidualnej w 

sposób umożliwiający mu skuteczne zarządzanie sytuacją. 

10. Obowiązek identyfikacji i odnotowania ukaranego zawodnika spoczywa na wszystkich 

członkach zespołu sędziowskiego. 

11. Zawodnik, który został wykluczony z gry, musi bezzwłocznie opuścić pole gry, jego 

bezpośrednie otoczenie i strefę techniczną. W przypadku, gdy zawodnik ten ociąga się lub 

odmawia opuszczenia pola gry, sędzia informuje kapitana jego drużyny, że zawody zostaną 

zakończone przed upływem  ustalonego czasu gry, jeżeli zawodnik ten w ciągu dwóch minut nie 

opuści boiska i jego bezpośredniego otoczenia. Wykluczony zawodnik nie może zajmować 

miejsca na ławce dla zawodników rezerwowych, niezależnie od ubioru, w jakim się znajduje. 

12. Jeżeli sędzia ma udzielić zawodnikowi napomnienia, lecz zanim zdąży to uczynić, zawodnik 

ten popełnia następne wykroczenie karane indywidualnie  napomnieniem, to zawodnik ten 

zostanie wykluczony z gry (czerwona kartka), ale przedtem trzeba mu pokazać żółtą kartkę. 

13. Jeżeli zawodnik już wcześniej ukarany napomnieniem ma zostać wykluczony z gry w 

następstwie ukarania go drugim napomnieniem, sędzia musi pokazać mu najpierw żółtą kartkę i 

bezpośrednio po tym czerwoną kartkę tak, aby było oczywiste, że zawodnik został wykluczony za 

drugie przewinienie podlegające napomnieniu, a nie za przewinienie karane bezpośrednim 

wykluczeniem z gry. 

14. Po wykluczeniu zawodnika z gry wznowienie gry następuje po opuszczeniu pola gry i jego 

bezpośredniego otoczenia przez ukaranego zawodnika. 

15. Zawodnikowi, który w czasie przerwy w grze popełnia przewinienie podlegające karze 

indywidualnej, sędzia – jeżeli zauważył przewinienie – musi udzielić stosowną karę przed 

wznowieniem gry. 

16. Jeżeli sędzia przerwał grę i przystąpił do czynności związanych z ukaraniem zawodnika karą 

napomnienia, względnie wykluczenia, grę można wznowić jedynie po zakończeniu tych 

czynności. 

17. Po zakończeniu czynności związanych z nałożeniem kary indywidualnej gra musi być 

wznowiona sygnałem gwizdka. 

18. Sędzia ma prawo do udzielania napomnień i wykluczeń poprzez pokazywanie kartek w 

odpowiednim kolorze od momentu rozpoczęcia zawodów gry do chwili ich zakończenia. Jeżeli 

jednak sędzia zakończył sygnałem gwizdka jedną z części zawodów, względnie całe zawody, i po 

tym fakcie zawodnik dopuścił się naruszenia Przepisów Gry w futsal podlegających karze 

napomnienia lub wykluczenia, a sędzia znajduje się jeszcze na polu gry lub w jego bezpośrednim 

otoczeniu, udzielenie kary sygnalizuje pokazaniem zawodnikowi stosownej kartki. W pozostałych 

przypadkach sędzia swoje działanie ograniczy do poinformowania kapitana jego drużyny o 

nałożonej karze. 

19. Jeżeli sędzia na polu gry, ale przed rozpoczęciem zawodów uznał, że zawodnik dopuścił się 

naruszenia Przepisów Gry w futsal podlegających karze napomnienia lub wykluczenia, to sędzia 

nie sygnalizuje swojej decyzji poprzez pokazanie kartki ograniczając się do poinformowania 

winowajcy i kapitana jego drużyny o nałożonej karze. 

 

ARTYKUŁ 13 RZUTY WOLNE 

Sygnalizacja sędziego 

1. Przyznanie rzutu wolnego sędzia sygnalizuje wyprostowanym ramieniem w  kierunku linii 

bramkowej drużyny, przeciwko której zarządził jego wykonania oraz wskazując drugą ręką na 

parkiet. 



2. Sędzia sygnalizując rzut wolny powinien unikać wchodzenia bez uzasadnionej potrzeby (np. 

kontuzja zawodnika, zarządzenie wytarcia mokrego parkietu) na pole gry. 

 

 

Wykonanie rzutu za 6. i kolejny faul akumulowany 

4. Sędzia przed sygnałem na wykonanie rzutu za 6. i kolejny faul akumulowany wskazuje 

bramkarzowi wykonawcę rzutu. 

5. Wykonawca od momentu sygnału na wykonanie rzutu za 6. i kolejny faul akumulowany ma 4 

sekundy na wykonanie rzutu wolnego. Wykonawca musi wykonać rzut z zamiarem zdobycia 

bramki. Sankcją za naruszenie powyższych zasad jest rzut wolny pośredni, który wykona drużyna 

przeciwna. 

 

Wykonanie rzutu wolnego 

6. Zawodnicy drużyny, której przyznano wykonanie rzutu wolnego, mogą wykonać go, pomimo 

niezachowania przepisowej odległości od piłki przez zawodników drużyny przeciwnej. 

7. Sędzia ma obowiązek liczyć 4 sekundy na wykonanie rzutu wolnego od momentu, kiedy jego 

zdaniem wykonawca miał możliwość swobodnego wykonania rzutu. Wykonanie jakiegokolwiek 

ruchu w kierunku piłki przez zawodników drużyny wykonującej rzut wolny sędzia winien uznać za 

intencję wykonania rzutu. Jeżeli zdaniem sędziego zawodnicy drużyny wykonującej rzut 

zrezygnują z zamiaru kontynuowania procedury wykonania rzutu, to sędzia po upływie 4 sekund 

przyzna rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej z powodu przekroczenia czasu na wykonanie 

rzutu. 

8. Jeżeli po ustawieniu piłki w miejscu przewinienia, ale przed upływem 4 sekund od momentu, 

gdy drużyna wykonująca rzut wolny miała możliwość jego wykonania, wykonawca zasygnalizuje 

nieprawidłową odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki, sędzia przerwie liczenie 4 

sekund, odsunie przeciwników na przepisową odległość, da sygnał gwizdkiem dając 4 sekundy 

wykonawcy na wykonanie rzutu. W przypadku, gdy – zdaniem sędziego – przeciwnicy znajdują 

się w przepisowej odległości to sędzia, mimo sygnalizacji wykonawcy o odsunięcie rywali, 

kontynuuje liczenie 4 sekund. 

9. Jeżeli sędzia zarządzi, że rzut wolny wykonywany będzie na sygnał gwizdkiem, a wykonawca 

nie czekając na sygnał wykona ten rzut, to bez względu na okoliczności sędzia musi ukarać 

napomnieniem winnego zawodnika, a rzut wolny musi być powtórzony. Nie ma znaczenia w tej 

sytuacji, czy z wykonanego rzutu wolnego została zdobyta bramka, czy np. piłka została wybita 

przez bramkarza na rzut z rogu lub opuściła pole gry obok bramki. 

 

ARTYKUŁ 14 RZUT KARNY 

Sygnalizacja sędziego 

1. Przyznanie rzutu karnego sędzia sygnalizuje wyprostowanym ramieniem w kierunku linii 

bramkowej drużyny, przeciwko której zarządził jego wykonanie oraz wskazując drugą ręką na 

parkiet, a następnie wchodząc na parkiet i powtarzając tą sygnalizację z punktu karnego. 

 

Wykonanie rzutu karnego 

2. Piłka musi być umieszczona nieruchomo na punkcie karnym, zaś bramkarz musi znajdować 

się na linii bramkowej. Sędzia przed sygnałem na wykonanie rzutu karnego wskazuje 

bramkarzowi wykonawcę rzutu. 

3. Rzut karny może być wykonany tylko na sygnał gwizdkiem sędziego. Rzut karny nie musi 

zostać wykonany w czasie 4 sekund. 

4. Bramkarz może poruszać się na linii bramkowej, ale nie może opuszczać jej do czasu zagrania 

piłki. 



5. Bramkarz, który odmawia obrony rzutu karnego, zachowuje się niesportowo i zostanie ukarany 

napomnieniem, a w przypadku ponownej odmowy – wykluczeniem z gry, po uprzednim 

udzieleniu mu drugiego napomnienia. 

 

 

Zawodnik wykonujący rzut karny 

6. Jeżeli wykonawca rzutu karnego wykona go przed sygnałem gwizdka na jego wykonanie, to 

bez względu na wynik rzutu karnego, sędzia zarządzi jego powtórzenie. 

7. Jeżeli sędzia zarządził powtórne wykonanie rzutu karnego, nie jest konieczne, aby wykonał go 

ten sam zawodnik. 

8. Wykonanie rzutu karnego przez dwóch zawodników tej samej drużyny jest  dozwolone, o ile 

sposób tego wykonania nie koliduje z zasadami określonymi w Przepisach Gry w futsal. 

 

Szczególne sytuacje 

9. Jeżeli podczas wykonywania rzutu karnego piłka została wprowadzona do gry, ale zanim 

wiadomy stał się jego wynik, nastąpiła awaria oświetlenia, to po usunięciu jej, rzut karny musi być 

powtórzony. 

10. Jeżeli drużyna grająca w osłabieniu w trzech zawodników zostanie ukarana rzutem karnym, a 

w rezultacie popełnionego przewinienia jeden z jej zawodników zostanie wykluczony z gry, sędzia 

pozwoli na wykonanie rzutu karnego. Jeżeli z rzutu karnego padnie bramka, sędzia pozwoli 

uzupełnić skład przez zespół, który stracił gola. W przeciwnym przypadku sędzia zakończy 

zawody. 

 

ARTYKUŁ 15 RZUT Z AUTU 

Wprowadzenie piłki do gry 

1. Rzut z autu wykonywany z jakiegokolwiek innego miejsca niż to, w którym piłka przeszła linię 

boczną pola gry, musi być uznany jako rzut wykonywany niewłaściwie. W przypadku zaistnienia 

takiej sytuacji sędzia nakaże wykonać rzut drużynie przeciwnej. 

2. Rzut jest wykonany prawidłowo, jeżeli wykonawca wrzutu ma część stopy na lub za linią 

boczną, względnie część stopy na polu gry, a pięty na linii bocznej. W trakcie wykonania rzutu 

stopa musi mieć kontakt z podłożem. 

Procedura wykonania autu 

3. Zawodnicy drużyny, której przyznano wykonanie rzutu z autu, mogą wykonać go pomimo 

niezachowania przepisowej odległości od piłki przez zawodników drużyny przeciwnej. 

4. Sędzia ma obowiązek liczyć 4 sekundy na wykonanie rzutu z autu od momentu, kiedy jego 

zdaniem wykonawca miał możliwość swobodnego wykonania rzutu. Wykonanie jakiegokolwiek 

ruchu w kierunku piłki przez zawodników drużyny wykonującej rzut wolny sędzia winien uznać za 

intencję wykonania rzutu. Jeżeli zdaniem sędziego zawodnicy drużyny wykonującej rzut 

zrezygnują z zamiaru kontynuowania procedury wykonania rzutu, to sędzia po upływie 4 sekund 

przyzna rzut z autu dla drużyny przeciwnej z powodu przekroczenia czasu na wykonanie rzutu. 

5. Jeżeli po ustawieniu piłki w miejscu przewinienia, ale przed upływem 4 sekund od momentu 

gdy drużyna wykonująca rzut wolny miała możliwość jego wykonania, wykonawca zasygnalizuje 

nieprawidłową odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki, sędzia przerwie liczenie 4 

sekund, odsunie przeciwników na przepisową odległość, da sygnał gwizdkiem, dając 4 sekundy 

wykonawcy na wykonanie rzutu. W przypadku, gdy – zdaniem sędziego – przeciwnicy znajdują 

się w przepisowej odległości, to sędzia – mimo sygnalizacji wykonawcy o odsunięcie rywali, 

kontynuuje liczenie 4 sekund. 

6. Jeżeli sędzia zarządzi, że rzut wykonywany będzie na sygnał gwizdkiem, a wykonawca nie 

czekając na sygnał wykona ten rzut, to bez względu na okoliczności sędzia musi ukarać 

napomnieniem winnego zawodnika, a rzut musi być powtórzony. 



7. Jeżeli piłka nie wejdzie na pole gry z rzutu z autu sędziowie nakazują drużynie przeciwnej 

wznowienie gry, bo rzut z autu nie został poprawnie wykonany w ciągu 4 sekund. 

8. Jeżeli po nieprawidłowo wykonanym rzucie z autu piłka bezpośrednio trafiła do zawodnika 

drużyny przeciwnej, sędzia nie może zezwolić na kontynuowanie gry i stosować korzyści. Rzut z 

autu winien być prawidłowo wykonany przez drużynę przeciwną. 

9. Piłka musi leżeć nieruchomo na podłożu, w miejscu gdzie przekroczyła linię boczną – na linii 

bocznej lub na zewnątrz pola gry w odległości maksymalnie do 25 cm od tego miejsca. 

 

ARTYKUŁ 16 RZUT OD BRAMKI 

Wprowadzenie piłki do gry 

1. Jeżeli z rzutu od bramki piłka nie przekroczy pola karnego i wpadnie bezpośrednio do bramki 

wykonawcy rzutu lub też w obrębie pola karnego przekroczy linię bramkową na zewnątrz słupków 

bramkowych, rzut musi być powtórzony, ponieważ piłka zanim opuściła pole gry, nie została 

wprowadzona  do gry. 

2. Jeżeli z rzutu od bramki piłka przekroczy bezpośrednio własną linię bramkową poza polem 

karnym, grę należy wznowić rzutem z rogu. 

 

Zachowania zawodników drużyny nie wykonującej rzutu od bramki 

3. Po zarządzeniu rzutu od bramki zawodnicy drużyny przeciwnej powinni niezwłocznie opuścić 

pole karne, aby rzut mógł być wykonany bez straty czasu. Celowe ociąganie się z opuszczeniem 

pola karnego należy traktować jako niesportowe zachowanie. 

 

Sygnalizacja sędziego 

4. Rzut od bramki sędzia zarządza wskazując opuszczonym wyprostowanym ramieniem pole 

bramkowe, z którego ma być wykonany rzut. Sędzia powinien znajdować się w momencie 

sygnalizowania rzutu od bramki na wysokości pola karnego, używając do sygnalizacji ręki bliższej 

linii bramkowej. 

 

Procedura wykonania 

5. Rzut od bramki wykonuje tylko bramkarz. 

6. Sędzia ma obowiązek liczyć 4 sekundy na wykonanie rzutu od momentu, kiedy jego zdaniem 

bramkarz miał możliwość swobodnego wykonania rzutu. Wykonanie jakiegokolwiek ruchu w 

kierunku piłki przez bramkarza sędzia winien uznać za intencję wykonania rzutu. Jeżeli zdaniem 

sędziego bramkarz zrezygnuje z zamiaru wykonania rzutu, to sędzia po upływie 4 sekund 

przyzna rzut z autu dla drużyny przeciwnej z powodu przekroczenia czasu na wykonanie rzutu. 

 

ARTYKUŁ 17 RZUT Z ROGU 

Procedura wykonania rzutu z rogu 

1. Zawodnicy drużyny, której przyznano wykonanie rzutu z rogu, mogą wykonać go pomimo 

niezachowania przepisowej odległości od piłki przez zawodników drużyny przeciwnej. 

2. Sędzia ma obowiązek liczyć 4 sekundy na wykonanie rzutu z rogu od momentu, kiedy jego 

zdaniem wykonawca miał możliwość swobodnego wykonania rzutu. Wykonanie jakiegokolwiek 

ruchu w kierunku piłki przez zawodników drużyny wykonującej rzut z rogu sędzia winien uznać za 

intencję wykonania rzutu. Jeżeli zdaniem sędziego zawodnicy drużyny wykonującej rzut 

zrezygnują z zamiaru kontynuowania procedury wykonania rzutu, to sędzia po upływie 4 sekund 

przyzna rzut od bramki dla drużyny przeciwnej z powodu przekroczenia czasu na wykonanie 

rzutu. 

3. Jeżeli po ustawieniu piłki w miejscu przewinienia, ale przed upływem 4 sekund od momentu 

gdy drużyna wykonująca rzut z rogu miała możliwość jego wykonania, wykonawca zasygnalizuje 

nieprawidłową odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki sędzia przerwie liczenie 4 



sekund, odsunie przeciwników na przepisową odległość, da sygnał gwizdkiem dając 4 sekundy 

wykonawcy na wykonanie rzutu. W przypadku, gdy – zdaniem sędziego – przeciwnicy znajdują 

się w przepisowej odległości, to sędzia – mimo sygnalizacji wykonawcy o odsunięcie rywali 

kontynuuje liczenie 4 sekund. 

4. Jeżeli sędzia zarządzi, że rzut wykonywany będzie na sygnał gwizdkiem, a wykonawca nie 

czekając na sygnał wykona ten rzut, to bez względu na okoliczności, sędzia musi ukarać 

napomnieniem winnego zawodnika, a rzut musi być powtórzony. 

5. Jeżeli po nieprawidłowo wykonanym rzucie z rogu piłka bezpośrednio trafiła do zawodnika 

drużyny przeciwnej, sędzia nie może zezwolić na kontynuowanie gry i stosować korzyści.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr  IX/160  z dnia 2 września 2015  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie  zatwierdzenia Regualminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu na 

sezon 2015/2016 
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu na sezon 2015/2016 w 
następującym brzmieniu: 
 

Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu na sezon 2015/2016 
 

Artykuł 1. 
  
1. W rozgrywkach Ekstraklasy bierze udział 12 drużyn w jednej grupie, które zakwalifikowały          
się na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek Ekstraklasy Futsalu i I ligi Polskiej Ligi Futsalu 
sezonu 2014/2015., z zastrzeżeniem art. 2 par. 6 pkt a - c.  
2. Rozgrywki Ekstraklasy Futsalu prowadzone są z wykorzystaniem funkcjonalności systemu 
Extranet. 
 
Artykuł 2.  
 
1. W rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu nie mogą występować drużyny klubu, które decyzją 
właściwych organów PZPN nie otrzymały licencji na występowanie w Ekstraklasie Futsalu             
w sezonie 2015/2016 lub nie spełniają wymogów, określonych w art. 3 Ustawy z 25 czerwca 2010 
roku o sporcie.  
2. W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu     
nie uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie według procedury 
przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym PZPN, klub ten zostanie sklasyfikowany                       
w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2015/2016 zgodnie z liczbą zdobytych punktów, 
jednakże zostanie przesunięty do I ligi PLE. W takiej sytuacji miejsce w Ekstraklasie zachowuje 
zespół: 
a. w przypadku kiedy w dwumeczu barażowym o prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w 
sezonie 2016/2017, zwycięży drużyna Ekstraklasy Futsalu prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy 
Futsalu zachowa zespół,  który w sezonie 2015/2016 został sklasyfikowany na 11. miejscu lub 
b. w przypadku kiedy w dwumeczu barażowym o prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w 
sezonie 2016/2017, zwycięży drużyna I ligi PLF prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu 
zachowa zespół Ekstraklasy Futsalu, który przegrał w meczu barażowym o prawo gry w 
Ekstraklasie Futsalu w sezonie 2016/2017. 
3. W sytuacji, gdyby spośród klubów występujących w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach 
Ekstraklasy Futsalu nie uzyskał licencji na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie 



Futsalu według procedury przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym więcej niż jeden klub, kluby 
te zostaną sklasyfikowane w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2015/2016 zgodnie z liczbą 
zdobytych punktów, jednakże zostaną przesunięte do I ligi PLE.  
4. W sytuacji, o której mowa w pkt 2.3., gdyby:  
a) licencji nie otrzymały dwa kluby — prawo gry w Ekstraklasie Futsalu zachowa zespół: 
- w przypadku kiedy w dwumeczu barażowym o prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w 
sezonie 2016/2017, zwycięży drużyna Ekstraklasy Futsalu prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy 
Futsalu zachowa zespół,  który w sezonie 2015/2016 został sklasyfikowany na 11. miejscu oraz 
zespół I ligi PLF, który przegrał w dwumeczu barażowym o prawo gry w rozgrywkach Ekstraklas 
Futsalu w sezonie 2016/2017. 
- w przypadku kiedy w dwumeczu barażowym o prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w 
sezonie 2016/2017, zwycięży drużyna I ligi PLF prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu 
zachowa zespół Ekstraklasy Futsalu, który przegrał w meczu barażowym o prawo gry w 
Ekstraklasie Futsalu w sezonie 2016/2017 oraz zespół, który w sezonie 2015/2016 został 
sklasyfikowany na 11. miejscu rozgrywek Ekstraklasy Futsalu. 
b) licencji nie otrzymały trzy kluby — prawo gry w Ekstraklasie Futsalu zachowa zespół: 
- w przypadku kiedy w dwumeczu barażowym o prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w 
sezonie 2016/2017, zwycięży drużyna Ekstraklasy Futsalu prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy 
Futsalu zachowa zespół,  który w sezonie 2015/2016 został sklasyfikowany na 11. miejscu, 
zespół I ligi PLF, który przegrał w dwumeczu barażowym o prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy 
Futsalu w sezonie 2016/2017 oraz zespół, który przegrał dwumecz barażowy pomiędzy 
wicemistrzami I ligi PLF o prawo gry w meczach barażowych o prawo gry w rozgrywkach 
Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2016/2017. 
- w przypadku kiedy w dwumeczu barażowym o prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w 
sezonie 2016/2017, zwycięży drużyna I ligi PLF prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu 
zachowa zespół Ekstraklasy Futsalu, który przegrał w meczu barażowym o prawo gry w 
Ekstraklasie Futsalu w sezonie 2016/2017, zespół, który w sezonie 2015/2016 został 
sklasyfikowany na 11. miejscu rozgrywek Ekstraklasy Futsalu oraz zespół, który przegrał 
dwumecz barażowy pomiędzy wicemistrzami I ligi PLF o prawo gry w meczach barażowych o 
prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2016/2017. 
5. W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi PLF 
nie uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie Futsalu według 
procedury przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym, klub ten zostanie sklasyfikowany                
w rozgrywkach aktualnego sezonu na miejscu, które zajął w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi PLF, 
ale nie otrzyma prawa gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie następnym.  
6. W sytuacji, o której mowa w pkt 5., gdyby licencji nie otrzymał jeden lub więcej klubów 
występujących w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi PLE przy uzupełnieniu 
klubów, biorących udział w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie następnym bierze się pod 
uwagę kluby w następującej kolejności:  
a) klub, który zwyciężył w dwumeczu barażowym pomiędzy zespołami, które w sezonie 
2015/2016 zajęły 2. miejsca w obu grupach I ligi PLF,  
b) klub, który przegrał w dwumeczu barażowym pomiędzy zespołami, które w sezonie 2015/2016 
zajęły 2. miejsca w obu grupach I ligi PLF, 
c) w innym przypadku upoważnia się Zarząd/Walne Zgromadzenie Spółki Futsal Ekstraklasa Sp. 
z o.o. do podjęcia decyzji w przedmiocie uzupełnienia uczestników rozgrywek w sezonie 
2016/2017, lub przeprowadzenia rozgrywek z udziałem mniej niż 12-tu zespołów.   
7. Zasady przyznawania licencji drużynom występującym w Ekstraklasie Futsalu reguluje 
odrębna uchwała Zarządu PZPN.  
8. Futsal Ekstraklasa sp. z o.o. jest upoważniona do użycia fotograficznego oraz audio-
wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw 
klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji 
meczów Ekstraklasy Futsalu. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć Futsal Ekstraklasę sp. z o.o. 
bez dodatkowej opłaty we właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację. Futsal Ekstraklasa sp. 
z o.o. jest upoważniona do sporządzenia fotograficznego, audio-wizualnego materiału, który 
może być udostępniony mediom celem publikacji.  
 
 



Artykuł 3.  
 
1. Rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu prowadzi Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z 
o.o., która podejmuje bieżące decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych związanych z 
przebiegiem rozgrywek oraz prowadzi postępowania dyscyplinarne i wydaje decyzje w I instancji 
w sprawach naruszenia przepisów przez kluby, zawodników, trenerów i pozostałe osoby 
towarzyszące uczestniczące w rozgrywkach.  
2. Rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu są prowadzone w terminach ustalonych przez 
Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. i zatwierdzonych przez Zarząd Futsal Ekstraklasy sp. z 
o.o.,  
3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach sezonu 2015/2016 wpłacają na rachunek bankowy Futsal 
Ekstraklasy Sp. z o.o., z podaniem tytułu wpłaty, wpisowe w wysokości ustalonej odrębnymi 
przepisami Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach 
Spółki. 
4. Kluby biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do posiadania oficjalnego adresu poczty 
elektronicznej za pomocą, której:  
a) kierują korespondencję w sprawach rozgrywek bezpośrednio do biura Zarządu Futsal 
Ekstraklasy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
b) otrzymują z biura Zarządu Futsal Ekstraklasy Spółka z ograniczoną odpowiedzialności pocztą 
elektroniczną komunikaty i pisma dotyczące rozgrywek.  
 
Artykuł 4.  
 
1. Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę 
nożną futsal, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN oraz Futsal 
Ekstraklasy sp. z o.o. 2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:  
a) przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną futsal oraz inne regulaminy PZPN i Futsal 
Ekstraklasy sp. z o.o.,  
b) przestrzegać zasad fair play,  
c) wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,  
d) postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 
organizowanych przez PZPN i Futsal Ekstraklasę sp. z o.o.,  
e) przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie wskazanym przez Futsal Ekstraklasę sp. 
z o.o. zdjęcia swoich zawodników i trenerów, informacje o historii klubu oraz zdjęcia hali, a także 
inne informacje wymagane przez Futsal Ekstraklasę sp. z o.o. do celów promocyjnych.  
f) przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie i formacie wskazanym przez Futsal 
Ekstraklasę sp. z o.o. zdjęcia wszystkich oficjalnych kompletów strojów meczowych (koszulki, 
spodenki, getry, w tym stroje bramkarzy).  
3. Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy rozgrywane są wyłącznie oficjalnymi piłkami Futsal 
Ekstraklasy sp. z o.o. w kolorystyce ustalonej przez Zarząd Spółki.  
4. Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów 
wynikających z umów pomiędzy klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które 
dotyczą stosowania przepisów PZPN i Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. 
 
Artykuł 5.  
 
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, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas spotkanie to należy 
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w 
najbliższym możliwym terminie.  
2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniona jest co do 
zasady Komisja Ligi Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. W drodze wyjątku, decyzję w sprawie 
dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie w 
przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są okoliczności siły wyższej 
(np. awaria oświetlenia).  



3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów, 
obserwatora i delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz 
spotkania.  
4. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. decyzji o 
rozegraniu w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie 
wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust. 5.1. powyżej, dla zawodów rozgrywanych 
w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN i Futsal Ekstraklasy 
Sp. z o.o.  
5. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. decyzji o 
dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody 
dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:  
a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem 
wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów,  
b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 
wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych,  
c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w 
danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:  
- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej 
kartki,  
- którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach 
występują w chwili dokańczania zawodów,  
- którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek 
otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn,  
d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał liczbę kartek 
powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub, na którego nałożono obowiązek 
odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych 
zawodach.  
 
Artykuł 6.  
 
1. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu otrzyma napomnienie 
(żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany:  
a) przy trzecim napomnieniu - karą pieniężną w wysokości 100 zł.  
b) przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  
c) przy szóstym napomnieniu - karą pieniężną w wysokości 200 zł.  
d) przy siódmym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  
e) przy dziewiątym napomnieniu - karą pieniężną w wysokości 400 zł.  
f) przy dziesiątym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,  
g) przy każdym kolejnym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów i karą 
pieniężną w wysokości 800 zł.  
2. Zawodnikowi, który w czasie zawodów o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu został wykluczony z 
gry (czerwona kartka) w wyniku otrzymania dwóch napomnień (żółte kartki) wlicza się obie te 
kartki do rejestru napomnień zawodnika.  
3. Zawodnikowi, który w czasie zawodów o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu został wykluczony z 
gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki, wymierza się automatycznie karę dwóch meczów 
dyskwalifikacji, chyba że przewinienie polegało na:  
a) naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważeniu innych osób biorących udział w 
grze lub poza nią,  
b) wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się przed, w czasie meczu lub 
poza nim.  
W opisanych wyżej przypadkach przeprowadza się postępowanie dyscyplinarne, po którym organ 
dyscyplinarny orzeka karę dyskwalifikacji od 3 meczów do kary dyskwalifikacji czasowej.  
4. Zasad określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu nie stosuje się wobec zawodnika 
wykluczonego z gry (samoistna czerwona kartka) w sytuacji, gdy:  
a) pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki 
tego zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym,  



b) pozbawia drużynę przeciwnika bramki lub realnej szansy jej zdobycia zagrywając piłkę ręką, 
przy czym nie dotyczy to bramkarza we własnym polu karnym,  
c) pozbawia drużynę przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki - jako bramkarz -zatrzymując 
ręką piłkę poza własnym polem karnym.  
W tych przypadkach wymierza się karę jednego meczu dyskwalifikacji.  
5. Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry za przewinienia opisane w ust. 3 pkt. a i b 
niniejszego artykułu jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia 
kary nie może brać czynnego udziału w rozgrywkach Ekstraklasy PLF  
6. Bieg kar, które wiążą się z automatyczną dyskwalifikacją określoną ilością meczów, 
rozpoczyna się od meczu następnego po otrzymaniu kartki. Od tych kar nie można się odwołać. 
Kary te nie mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane.  
7. Wymierzenie kary możliwe jest również, gdy sędzia nie widział przewinienia dyscyplinarnego 
zawodnika, działacza, trenera oraz innych osób. Przepisy Art. 49 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN stosuje się odpowiednio.  
8. Usunięcie przez sędziego w czasie meczu z ławki przeznaczonej dla zawodników 
rezerwowych którejkolwiek ze znajdujących się tam osób jest równoznaczne z wykluczeniem z 
gry (czerwona kartka) i podlega karze.  
9. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez 
zawodników żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru napomnień i wykluczeń zawodnika z 
gry. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower bierze się pod uwagę przy 
zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez ukaranych zawodników.  
10. Zasady uczestnictwa zawodników w spotkaniach dokańczanych określa § 7 pkt I Przepisy w 
sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku.  
11. Klub, którego zawodnicy w czasie jednych zawodów o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu 
otrzymają cztery lub więcej napomnień i wykluczeń (żółtych i czerwonych kartek), zostanie 
automatycznie ukarany karą finansową w wysokości 200 złotych.  
12. Dyscyplinarne kary finansowe z tytułu żółtych kartek są wpłacane na konto Futsal Ekstraklasy 
sp. z o.o., a dowód wniesienia opłaty niezwłocznie należy przesłać do Komisji Ligi Futsal 
Ekstraklasy sp. z o.o. na adres: komisjaligi@futsalekstraklasa.pl  
13. Zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występować w spotkaniach mistrzowskich do 
czasu wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki.  
 
Artykuł 7.  
 
1. Napomnienia zalicza się odrębnie dla rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu oraz 
innych klas rozgrywkowych.  
2. Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w innych rozgrywkach 
podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach i nie mają wpływu na rozgrywki Ekstraklasy 
Futsalu, w których uczestniczy zawodnik z wyjątkiem kar dyskwalifikacji o charakterze czasowym, 
orzeczonych przez właściwy organ dyscyplinarny Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. lub PZPN.  
3. Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w rozgrywkach 
Ekstraklasy Futsalu podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach i nie mają wpływu na 
inne rozgrywki, w których uczestniczy zawodnik z wyjątkiem kar dyskwalifikacji o charakterze 
czasowym, orzeczonych przez właściwy organ dyscyplinarny Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. lub 
PZPN.  
4. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z klubu uczestniczącego w rozgrywkach o 
mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego klubu 
występującego w innej klasie rozgrywkowej i konieczności odbycia kary wynikającej z liczby 
napomnień (żółtych kartek), udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw 
klubowych zawodnik zobowiązany jest do odbycia kary w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy 
PLF, bez względu na fakt występowania uprzednio w Ekstraklasie PLF lub innej klasie 
rozgrywkowej.  
 
Artykuł 8.  
 
1. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz 
oraz u przeciwnika jako gość.  



2. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego 
wyniku:  
a) 3 punkty za zwycięstwo;  
b) 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis);  
c) 0 punktów za spotkanie przegrane.  
 
Artykuł 9.  
 
1. W rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby 
zdobytych punktów.  
1.1 Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach rozgrywek w trakcie sezonu w 
przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny zastosowanie mają:  
a) w przypadku rozegrania wszystkich spotkań między tymi drużynami (mecz i rewanż) kolejno 
punkty 9.2.1 a), b), c), d), e) niniejszego regulaminu,  
b) w przypadku nierozegrania wszystkich spotkań między tymi drużynami (mecz i rewanż) kolejno 
punkty 9.2.1 d), e) niniejszego regulaminu.  
Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach rozgrywek w trakcie sezonu w przypadku 
uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwie drużyny zastosowanie mają:  
a) w przypadku rozegrania wszystkich spotkań między tymi drużynami (mecz i rewanż) kolejno 
punkty 9.2.2 a), b), c), d), e) niniejszego regulaminu,  
b) w przypadku nierozegrania wszystkich spotkań między tymi drużynami (mecz i rewanż) kolejno 
punkty 9.2.2 d), e) niniejszego regulaminu.  
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 
decydują:  
2.1 przy dwóch zespołach:  
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn,  
c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe 
liczone są „podwójnie", korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn,  
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego 
cyklu rozgrywek,  
e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 
cyklu,  
f) przy dalszej równości, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnej hali, wyznaczonej przez 
Futsal Ekstraklasę sp. z o.o. W przypadku remisowego wyniku spotkania w regulaminowym 
czasie zarządzona będzie dogrywka 2 x 5 minut, a w przypadku dalszej równości sędzia 
zawodów zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów.  
2.2. przy więcej niż dwóch zespołach:  
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między 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 z całego 
cyklu rozgrywek,  
e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 
cyklu,  
f) przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z 
o.o.  
3. Weryfikację rozgrywek przeprowadza Komisja Ligi, a zatwierdza Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. 
z o.o.  
 
 
 
 
 



Artykuł 10.  
 
1. Klub, który zdobędzie 1. miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu otrzymuje 
tytuł Mistrza Polski w Futsalu oraz złote medale (30 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach 
Pucharu UEFA.  
2. Klub, który zdobędzie 2. miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsal otrzymuje 
tytuł Wicemistrza Polski w futsalu oraz srebrne medale (30 sztuk).  
3. Klub, który zdobędzie 3. miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu otrzymuje 
brązowe medale (30 sztuk).  
4. W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich drużyn w rozgrywkach UEFA i nieokreślonych 
niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy UEFA.  
5. Podczas oficjalnej uroczystości wręczane jest trofeum, ufundowane przez Futsal Ekstraklasę 
Sp. z o.o. Dopuszcza się możliwość wręczania innych nagród po uzgodnieniu scenariusza z 
Komisją Ligi.  
 
Artykuł 11.  
 
1 Rozgrywki zostaną rozegrane w dwóch rundach: zasadniczej i finałowej.  Po rozegraniu rundy 
zasadniczej zespoły zostaną podzielone na dwie grupy: A i B. W grupie A będą występować 
zespoły z miejsc 1-4 po rundzie zasadniczej. Natomiast zespoły z miejsc 5-12 zakończą sezon 
według wyników uzyskanych po rundzie zasadniczej.  
3. Zespoły grupy A po zakończeniu rundy zasadniczej, rozegrają mecze o miejsca 1-4 wg 
następującego klucza: 
a. zespoły z miejsc 1. i 2. rozegrają pomiędzy sobą mecze o tytuł Mistrza Polski, przy czym 
zespół, który po sezonie zasadniczym zajął w tabeli Ekstraklasy Futsalu 1.miejsce, do zdobycia 
tytułu Mistrza Polski potrzebuje 2. wygranych meczów, natomiast zespół, który po sezonie 
zasadniczym zajął w tabeli Ekstraklasy Futsalu 2. miejsce, do zdobycia tytułu Mistrza Polski 
potrzebuje 3w ygranych meczów. Gospodarzem 1. i ewentualnie 4. meczu będzie zespół, który 
po sezonie zasadniczym zajął 2. miejsce w tabeli Ekstraklasy Futsalu. Mecze rozgrywane w tej 
fazie rozgrywek muszą wyłonić zwycięzcę wg. Przepisów gry w piłkę nożną – futsal. 
b. zespoły z miejsc 3. i 4. rozegrają pomiędzy sobą mecze o trzecie miejsce w rozgrywkach 
Ekstraklasy Futsalu, przy czym zespół, który po sezonie zasadniczym zajął w tabeli Ekstraklasy 
Futsalu 3.miejsce, do zdobycia trzeciego miejsca potrzebuje 2. wygranych meczów, natomiast 
zespół, który po sezonie zasadniczym zajął w tabeli Ekstraklasy Futsalu 4. miejsce, do zdobycia 
trzeciego miejsca potrzebuje 3. wygranych meczów. Gospodarzem 1. i ewentualnie 4. meczu 
będzie zespół, który po sezonie zasadniczym zajął 4, miejsce w tabeli Ekstraklasy Futsalu. 
Mecze rozgrywane w tej fazie rozgrywek muszą wyłonić zwycięzcę wg. Przepisów gry w piłkę 
nożną – futsal. 
4. Drużyna, która zajmie w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu 10. miejsce w tabeli, rozegra 
dwumecz ze zwycięzcą barażu pomiędzy zespołami, które zajmą 2. miejsca w obu grupach I ligi 
PLF,  o prawo gry w Ekstraklasie Futsalu w następnym sezonie. 
5. Drużyny, które zajmą w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu 11. i 12. miejsce w tabeli, spadają do 
I ligi PLF, w której rozgrywać będą zawody w następnym sezonie.  
 
Artykuł 12.  
 
1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich 
zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek o dwie 
klasy niżej.  
2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra dwóch wyznaczonych spotkań, zostaje 
sklasyfikowana na ostatnim miejscu w tabeli, automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i 
niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowana o dwie klasy niżej, bez względu na liczbę 
zdobytych punktów.  
3. Weryfikację spotkań tych drużyn przeprowadza się następująco:  
a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań w sezonie zasadniczym (mecz i rewanż) 
należy anulować wyniki dotychczasowych meczów,  



b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań w sezonie zasadniczym (mecz i rewanż) 
zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych przyznaje się 
walkowery (5:0) dla przeciwnika.  
4. Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach Ekstraklasy 
Futsalu zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości 5000 zł. 
  
Artykuł 13.  
 
1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za 
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo 
Ekstraklasy Futsalu muszą być potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie 
uprawnieni przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. w systemie Extranet, z zachowaniem 
wymogów określonych w obowiązujących przepisach PZPN i Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o., m.in. 
z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr VII/183  z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu PZPN 
w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu.  
2. Aby móc wziąć udział w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu, zawodnicy muszą być uprawnieni 
przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. w systemie Extranet w wymaganych terminach i 
muszą spełniać wszystkie warunki zawarte w odpowiednich przepisach. Tylko zawodnicy 
uprawnieni do rozgrywek mogą odbyć ciążące na nich kary dyscyplinarne.  
3. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach 
Ekstraklasy Futsalu może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien 
transferowych) przypadających w terminach:  
a) od dnia ostatniego meczu sezonu 2014/2015 do dnia 17 września 2015 roku godziny 16:00;  
b) od dnia 7 grudnia 2015 roku do dnia 14 stycznia 2016 roku godziny 23:59.  
c) na zasadach określonych w niniejszym rozdziale zawodnicy - cudzoziemcy mogą być 
potwierdzani i uprawniani do gry w okresie, o którym mowa w pkt. a i b.  
4. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia okresu transferowego o którym mowa w Art. 13 ust.3 
pkt a posiadali status zawodnika wolnego po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu kontraktu o 
profesjonalne uprawianie piłki nożnej, a następnie podpisali umowę (kontrakt) z innym klubem, 
mogą być uprawnieni do gry w tym klubie w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie 
później niż do 31 stycznia 2016 roku.  
5. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia okresu transferowego o którym mowa w Art. 13 ust.3 
pkt b posiadali status zawodnika wolnego po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu kontraktu o 
profesjonalne uprawianie piłki nożnej, a następnie podpisali umowę (kontrakt) z innym klubem, 
mogą być uprawnieni do gry w tym klubie w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie 
później niż do 31 stycznia 2016 roku.  
6. Poza okresem jednego z dwóch okien transferowych, o których mowa w Art. 13 ust.3 pkt a i b 
mogą być także potwierdzani do gry zawodnicy, którzy dotychczas nigdy nie byli zgłoszeni i 
potwierdzeni do żadnego z klubów.  
7. Każdy klub jest odpowiedzialny za dostarczenie listy A, B lub C do Futsal Ekstraklasy sp. z 
o.o., podpisanej przez uprawnione do tego osoby w klubie oraz przez odpowiedni wojewódzki 
związek piłki nożnej. Komisja Ligi odmawia uprawnienia zawodników na listach, na których 
zawodnicy zostali potwierdzeni przez okręgowy związek piłki nożnej, chyba, że okręgowy 
związek piłki nożnej na mocy odrębnej uchwały zarządu swojego związku piłki nożnej jest 
uprawniony do potwierdzania zawodników na mocy stosownego upoważnienia. W takim 
przypadku klub, zgłaszający zawodników do uprawnienia zobowiązany jest do przedstawienia 
kopii takiej uchwały macierzystego związku piłki nożnej.  
8. Klub ponosi wszelkie konsekwencje regulaminowe za wystawienie zawodnika, który nie 
znajduje się na liście A, B lub C albo nie uprawnionego do wystąpienia z innych powodów.  
9. Decyzje o uprawnieniu zawodników podejmuje Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o.  
10. Każdy klub może mieć nie więcej niż 25 zawodników na Liście A w trakcie trwania sezonu.  
11. W sezonie 2015/2016 na liście B będą mogli być umieszczani zawodnicy urodzeni 1 stycznia 
1994 roku i później.  
12. Ustala się, następujące możliwości uprawnienia zawodników na listę A do rozgrywek w 
sytuacji, gdy na liście A zgłoszonych jest już komplet 25 zawodników:  
a) w przypadku przewlekłej (tj. uniemożliwiającej grę co najmniej do rozpoczęcia kolejnego 
okresu transferowego) kontuzji zawodnika z listy A i uprawnienia — na ten okres — może być 



uprawniony zawodnik transferowany do klubu (dot. okresu transferowego), zawodnik nie 
związany kontraktem (dot. okresu transferowego oraz okresów określonych w Art. 13 pkt 4 i 5) 
lub zawodnik z rezerw (w każdym momencie). W takiej sytuacji zawodnik kontuzjowany traci 
uprawnienie do gry do czasu rozpoczęcia kolejnego okresu transferowego;  
b) w przypadku rozwiązania kontraktu z zawodnikiem, który został zgłoszony na liście A po 
zakończeniu okresu przewidzianego na dokonywanie transferów - może być uprawniony 
zawodnik, który był zawodnikiem danego klubu w trakcie okresu na dokonywanie transferów i nie 
jest zgłoszony do rozgrywek Ekstraklasy Futsalu pod warunkiem, że spełnia wymogi 
przewidziane dla zawodnika, z którym rozwiązano kontrakt. Uprawnienie takiego zawodnika, 
zastępującego na liście A zawodnika, z którym rozwiązano kontrakt, odbywa się na zasadach 
ogólnych. W takiej sytuacji zawodnik, z którym rozwiązano kontrakt i skreślono z listy A, traci 
uprawnienie do gry w klubie.  
13. Niezależnie od powyższego, jeśli klub posiada dwóch niezdolnych do gry z powodu 
długotrwałej kontuzji lub choroby bramkarzy z Listy A, może tymczasowo zamienić bramkarza na 
dotychczas nie uprawnionego w każdym momencie sezonu, uzupełniając w ten sposób Listę A. 
Klub musi dostarczyć do Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. zaświadczenie medyczne o kontuzji. Gdy 
kontuzjowany bramkarz stanie się z powrotem zdolny do gry może z powrotem zająć swoje 
miejsce na liście A na miejscu swojego zastępcy. Zmiana oraz procedura uprawnienia musi być 
zakończona do godz. 16.00 w dniu roboczym poprzedzającym mecz, w którym ma wystąpić 
bramkarz.  
14. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 
Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza, celem stwierdzenia 
ich zdolności do gry.  
15. Dyscyplinarne kary finansowe z tytułu żółtych kartek są wpłacane na konto Futsal Ekstraklasy 
sp. z o.o.  
 
Artykuł 14.  
 
1. Zespoły Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. prowadzić mogą trenerzy spełniający wymagania 
określone w odrębnych przepisach PZPN.  
2. Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w 
odrębnych przepisach PZPN i Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o.  
 
Artykuł 15.  
 
1. Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu mogą być rozgrywane na halach uznanych przed 
rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu, spełniających 
wymogi licencyjne określone w Podręczniku Licencyjnym Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej 
PZPN. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który 
nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne 
konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z 
przyjazdem na nie odbyte zawody.  
2. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz 
kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.  
3. Każdy klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi 
zagrożeniami, zgodnie z następującymi zasadami:  
a) każdy klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszystkie zagrożenia 
związane z jego uczestnictwem w rozgrywkach;  
b) dodatkowo klub będący gospodarzem musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na zagrożenia 
związane z organizowaniem meczu, która musi zawierać odpowiedzialność cywilną, 
zapewniającą poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, 
przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności za które odpowiada 
klub;  
c) przedstawić polisy ubezpieczeniowe (zawierające odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie 
nieruchomości) zawarte przez właściciela hali;  



d) w każdym wypadku, klub musi zapewnić, że Futsal Ekstraklasa sp. z o.o. jest zwolniona z 
odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i uczestnictwem w 
meczu.  
4. Mecze futsalu nie mogą odbywać się na halach zamkniętych na mocy decyzji organu 
dyscyplinarnego Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o., PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed 
każdym meczem sędziowie, obserwatorzy oraz delegaci PZPN mają obowiązek sprawdzenia na 
przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym dokumentów zezwalających na przeprowadzenie 
zawodów piłkarskich na danym boisku.  
 
 
Artykuł 16.  
 
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na 
pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.  
2. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. niezwłocznie po ustaleniu terminu zawodów z 
podmiotem posiadającym licencję głównego nadawcy, informuje gospodarzy zawodów, 
przeciwnika, PZPN o miejscu i godzinie rozegrania zawodów.  
3. Po ustaleniu terminu zawodów gospodarze zawodów obowiązani są niezwłocznie i nie później 
niż na 14 (czternaście) dni przed meczem potwierdzić pocztą elektroniczną przeciwnikowi, 
Komisji Ligi Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. i podmiotowi posiadającemu licencję głównego 
nadawcy, miejsce i godzinę rozegrania zawodów oraz podać informację o kolorach strojów, w 
jakich wystąpi ich drużyna. Za każdy dzień zwłoki w potwierdzeniu terminu zawodów, gospodarz 
zostanie ukarany karą finansową w wysokości 50 złotych. 
  
Artykuł 17.  
 
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  
2. Ustala się, że mecze Ekstraklasy odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych, 
terminów wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek Pucharu UEFA oraz terminów 
ustalonych z podmiotem posiadającym licencję głównego nadawcy w piątek, sobotę i niedzielę, 
przy czym rozpoczynać się będą w godzinach:  
2.1. w piątki - w godzinach pomiędzy 18.00 a 20.00, po uzyskaniu zgody drużyny przeciwnej i 
organu prowadzacego rozgrywki,  
2.2. w soboty - w godzinach pomiędzy 16.00 a 20.00,  
2.3. w niedziele - w godzinach pomiędzy 14.00 a 18.00.  
3. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. w porozumieniu z podmiotem posiadającym licencję 
głównego nadawcy telewizyjnego może wyznaczyć rozegranie zawodów na inny dzień.  
4. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. może wyznaczyć rozegranie zawodów klubu na 
termin, dzielący od poprzedniego spotkania klubu o dwa lub więcej kolejne pełne dni.  
5. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo 
Ekstraklasy na jeden termin i o jednej godzinie.  
6. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Komisję Ligi Futsal 
Ekstraklasy Sp. z o.o. podlega karze 1000 złotych. Niezależnie od powyższego, Komisja Ligi 
Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie 
Dyscyplinarnym PZPN.  
 
Artykuł 18.  
 
1. Powołanie dwóch lub więcej zawodników do reprezentacji narodowych w futsalu w oficjalnych 
terminach FIFA może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin (dotyczy wyłącznie 
powołań do I reprezentacji i reprezentacji U-21). Decyzję odnośnie przełożenia zawodów 
podejmuje Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o.  
 
Artykuł 19.  
 
Za utrzymanie porządku na hali przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialny jest klub będący 
gospodarzem. Klub organizujący zawody obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków 



na obiekcie i płycie hali. Klub może być wezwany do wyjaśnienia wszystkich incydentów na hali 
sportowej, a także może być ukarany dyscyplinarnie.  
 
Artykuł 20.  
 
1. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy 
Sp. z o.o. po uzyskaniu stanowiska podmiotu posiadającego licencję głównego nadawcy.  
2. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub 
winien zaproponować nowy termin występując do Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. 
Zmiana terminu w tej sytuacji może nastąpić wyłącznie za zgodą Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy 
Sp. z o.o. po uzyskaniu stanowiska podmiotu posiadającego licencję głównego nadawcy oraz 
klubu przeciwnika. Nowy termin nie może być ustalony po zakończeniu rozgrywek oraz w 
terminie 14 dni przed i po wyznaczonym w terminarzu. 
  
Artykuł 21.  
 
1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i parkiecie 
zobowiązany jest w szczególności do:  
a) Rejestrowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamery wideo w technologii cyfrowej lub 
analogowej. 

b) Powołania odpowiedniej liczby służb porządkowych i informacyjnych (stewardów).  

c) Zapewnienia obsługi przez spikera posiadającego odpowiednią licencję.  

d) Zapewnienia właściwych warunków związanych z udziałem w widowisku futsalowym 
(urządzenia sanitarne, szatnie, bufety).  

e) Zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych 
u zawodników.  

f) Zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych.  

g) Zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji przez podmiot 
posiadający licencję głównego nadawcy, z uwzględnieniem warunków techniczno — 
produkcyjnych określonych w odrębnym porozumieniu Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. z podmiotem 
posiadającym licencję głównego nadawcy.  

h) Zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli mediów oraz umożliwienia im korzystania 
ze środków łączności.  

i) Zapewnienia, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi 
drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe.  
2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 
Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o 
treści zabronionej oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie 
przestrzegania powyższego, delegat PZPN w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie 
dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz,  
3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości, planowane przed meczem lub w jego przerwie, 
wymagają każdorazowo zgody Futsal Ekstraklasy sp. z o.o.  
 
Artykuł 22.  
 
Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień 
na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy 
Futsalu, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak 
najlepszego wyniku - może spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata 
PZPN podjęcie przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. decyzji o pozbawieniu klubu 
zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu 
mistrzowskiego lub jego rozegraniu na neutralnym boisku.  
 
 
 
 



Artykuł 23.  
 
Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. jako przegrane 
0:5 na niekorzyść drużyny, w składzie której występował co najmniej jeden zawodnik, u którego 
stwierdzono pozytywny wyniki badań antydopingowych lub odmówił poddania się badaniu.  
 
Artykuł 24.  
 
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji Ligi Ekstraklasy Sp. z o.o. w ciągu 
48 godzin po zawodach pisemnie bądź drogą elektroniczną przy równoczesnym złożeniu odpisu 
do przeciwnika. Jeżeli termin do złożenia protestu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy 
(niedziela, święta) dopuszcza się możliwość złożenia protestu do godziny 12.00 pierwszego dnia 
roboczego po dniu ustawowo wolnym od pracy.  
2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto Futsal Ekstraklasy Sp. z 
o.o. kaucji protestowej w wysokości 500 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja 
podlega zwrotowi.  
3. Protest dotyczący stanu parkietu musi być złożony sędziemu na piśmie przed meczem.  
4. Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego za wyjątkiem 
sytuacji opisanych w ust. 5 poniżej.  
5. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska mogą zostać uwzględnione, jeżeli 
przy udzielaniu żółtych i czerwonych kartek rażąco naruszono przepisy gry w piłkę nożną - futsal, 
co zostało potwierdzone przez właściwy organ sędziowski PZPN. W szczególności dotyczy to 
sytuacji, gdy sędzia udzielił napomnienia (żółta kartka) lub wykluczył z gry (czerwona kartka) 
niewłaściwego zawodnika.  
 
Artykuł 25.  
 
Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu zobowiązane są do 
zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla:  
a) pięciu oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem Futsal 
Ekstraklasy sp. z o.o.,  

b) trzech oficjalnych przedstawicieli PZPN (obserwator/delegat), którym należy zapewnić 
najlepsze z możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności,  

c) oficjalnych przedstawicieli klubu gościa w ilości co najmniej pięciu miejsc.  
 
Artykuł 26.  
 
1. Właściwy organ sędziowski PZPN wyznacza sędziów na każdy mecz. Sędziowie zobowiązani 
są do stawienia się w miejscu rozgrywania zawodów nie później niż na 60 minut przed ich 
rozpoczęciem.  
2. Koszty obsługi sędziowskiej, obserwatorów, delegatów oraz zryczałtowane koszty podróży 
pokrywane są w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Zarządu PZPN. 
3. Koszty obsługi sędziowskiej oraz obserwatorów są regulowane przez kluby bezpośrednio po 
każdym meczu ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu  lub za pośrednictwem  Futsal Ekstraklasy Sp. z 
o.o.,  
4. Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia związkowy z jakichkolwiek powodów nie 
stawi się, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5. minut przed wyznaczoną godziną 
rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do przedstawienia 
kandydata do prowadzenia spotkania.  
5. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego lub dwóch kandydatów na 
sędziego. W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo 
prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie, 
przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn.  
6. Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów 
własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania z 
tych zawodów odpowiedzialny jest gospodarz tub organizator zawodów. Sprawozdanie powinno 
być dostarczone właściwym władzom w określonym terminie.  



7. Każde zawody wyznaczone jako mistrzowskie, niezależnie od zaistniałych opóźnień lub 
niezgodności, muszą być rozegrane jako mistrzowskie, pod rygorem walkoweru, a jakakolwiek 
umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako towarzyskie, jest nieważna.  
8. Bezpośrednio po spotkaniu (do pół godziny po jego zakończeniu) sędzia wypełnia 
sprawozdanie elektroniczne na portalu futsalekstraklasa.pl w obecności uprawnionego 
przedstawiciela gospodarza i gościa zawodów.  
9. W sprawozdaniu sędzia opisuje tak szczegółowo, jak to możliwe, wszelkie incydenty przed, w 
trakcie i po meczu takie jak:  
a) niedozwolone zachowanie zawodników upomniane żółtą bądź czerwoną kartką,  

b) niesportowe zachowanie pracowników klubów, kibiców i innych osób pełniących funkcje na 
meczu z ramienia klubów,  

c) inne incydenty.  
10. niezależnie od postanowień ust. 8 sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz 
Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia 
spotkania. W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych systemem sobota/niedziela – środa – 
sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z 
zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po zakończeniu spotkania. 
 
Artykuł 27.  
 
1. Przed rozpoczęciem zawodów kierownicy obu drużyn obowiązani są do wypełnienia 
elektronicznego protokołu meczowego, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień 
PZPN i Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. - wykazu zawodników swoich drużyn oraz imiona, nazwiska 
osób siedzących na ławce rezerwowych i na dodatkowych miejscach. Elektroniczny protokół 
meczowy musi być wypełniony prawidłowo i zatwierdzony przez upoważnioną osobę każdej z 
uczestniczących drużyn. Kluby muszą wypełnić swoje fragmenty elektronicznego protokołu 
meczowego na 50 minut przed rozpoczęciem meczu.  
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy 
drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego 
skład zawodników ze wskazaniem pierwszej piątki rozpoczynającej zawody, wypełnionego w 
systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez 
złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu.  
3. 3. Po wypełnieniu elektronicznego protokołu meczowego przez obie drużyny, a przed 
rozpoczęciem meczu, obowiązują następujące zasady:  
a) jeśli któryś z zawodników wpisanych do protokołu nie może z jakichkolwiek przyczyn 
uczestniczyć w meczu, nie może być zastąpiony przez zawodnika, który nie został wpisany do 
protokołu;  

b) jeśli bramkarz wpisany do elektronicznego protokołu meczowego nie może z jakichkolwiek 
przyczyn uczestniczyć w meczu może być zastąpiony przez innego bramkarza, nie 
wymienionego wcześniej w sprawozdaniu sędziego.  
4. Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po 
zakończeniu procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół gości wita 
się najpierw z sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z zawodnikami zespołu 
gospodarza.  
5. Na ławkach rezerwowych może zasiadać sześciu oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym 
trener oraz dziewięciu zawodników rezerwowych. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do 
protokołu meczowego.  
6. Podczas meczu zawodnicy rezerwowi mogą opuścić strefę techniczną i się rozgrzewać. Na 
przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym sędzia powinien określić, w którym miejscu mogą to 
robić i ilu zawodników jednej drużyny może się rozgrzewać jednocześnie.  
 
Artykuł 28.  
 
1. Każdy klub zobowiązany jest w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku potwierdzić swój udział w 
rozgrywkach pismem podpisanym przez upoważnionych członków Zarządu klubu oraz do dnia 
losowania nadesłać następujące dane:  
a) nazwa statutowa klubu;  



b) nazwa zespołu do stosowania przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. dla celów 
prowadzenia rozgrywek;  

c) adres klubu do korespondencji;  

d) numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie strony internetowej;  

e) nazwiska i imiona oraz numery telefonów osób do kontaktu w sprawie rozgrywek 
(maksymalnie 3 osoby);  

f) nazwę i adres hali sportowej, na której będzie rozgrywał zawody mistrzowskie wraz z numerem 
telefonu.  
2. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby są zobowiązane nadesłać zgodę władz 
samorządowych na organizację imprez masowych lub „Oświadczenie Zarządu klubu o 
bezpieczeństwie zawodów ligowych w futsalu w przypadku imprezy nie masowej.  
3. Klub jest zobowiązany posiadać aktualną licencję do udziału w rozgrywkach - zgodnie z 
uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów występujących w 
Polskiej Lidze Futsalu w sezonie 2014/2015 i następnych.  
4. Zawodnicy występujący w Ekstraklasie Futsalu muszą mieć przydzielone stałe numery, 
obowiązujące na cały sezon 2015/2016.  
5. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników określa Regulamin Strojów Meczowych w 
Rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu zatwierdzony przez Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o.  
6. Zaleca się wpisywanie 14 zawodników do elektronicznego protokołu meczowego, przy czym 
zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii 
Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych równocześnie 
może na boisku przebywać dwóch zawodników obcokrajowców spoza terenu Unii Europejskiej. 
Zawodnicy rozpoczynający grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w 
elektronicznym protokole meczowym.  
7. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów (podstawowy i rezerwowy) na 
każde spotkanie.  
 
Artykuł 29.  
 
1. Zasady dysponowania prawami medialnymi do rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu 
określają odrębne przepisy PZPN oraz Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o..  
2. Upoważnia się Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. do zatwierdzenia załączników, o których 
mowa poniżej, dotyczących uprawnień medialnych i sponsorskich, wynikających z postanowień 
właściwych umów.  
3. Klub nie przestrzegający przepisów Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. lub PZPN nie może 
uczestniczyć w rozgrywkach.  
4. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia transmisji z meczów Ekstraklasy 
Futsalu określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  
5. Uprawnienia sponsorów Rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu określa załącznik nr 2 
do niniejszego regulaminu.  
6. Zasady regulujące sposób rozmieszczenia reklam oraz ścianek sponsorskich podczas 
rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu określają załączniki nr 3 oraz 4 do niniejszego 
regulaminu.  
 
Artykuł 30.  
 
1. Nie później niż 15. minut po zakończeniu spotkania odbywa się konferencja prasowa. Główni 
trenerzy oraz przynajmniej po jednym z zawodników z każdej z drużyn są zobowiązani do wzięcia 
udziału w konferencji. Gospodarz meczu jest odpowiedzialny za odpowiednie przygotowanie 
infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia konferencji prasowej.  
2. Po zakończeniu spotkania akredytowani przedstawiciele mediów upoważnieni są do 
przeprowadzenia wywiadów w strefie mieszanej, która musi być wyznaczona pomiędzy szatniami 
zawodników a wyjściem do autokaru. Strefa mieszana musi być dostępna wyłącznie dla trenerów, 
zawodników oraz przedstawicieli mediów i musi umożliwiać sprawne przeprowadzanie wywiadów  



3. Akredytacje prasowe i fotograficzne na mecze o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu przyznawane 
są przez biura prasowe klubu gospodarza zawodów. Żaden z przedstawicieli prasy lub radia nie 
jest upoważniony do przebywania w strefie pomiędzy polem gry a trybunami hali.  
4. Zasady zachowania przedstawicieli mediów,  
a) Pole gry: Rozstawienie sprzętu i przedstawicieli mediów musi być przeprowadzone w taki 
sposób, aby nie zagrażało bezpieczeństwu zawodników i sędziów. Na polu gry nie mogą 
znajdować się kamery, kable i obsługa produkcji telewizyjnej.  

b) Sędziowie, zawodnicy i trenerzy: Przedstawiciele mediów i ich sprzęt nie mogą w żaden 
sposób zakłócać widoczności ani możliwości ruchu sędziom, zawodnikom i trenerom.  
c) Publiczność: Przedstawiciele mediów nie mogą w żaden sposób zakłócać widoczności 
publiczności. Kamery telewizyjne i aparaty nie powinny nagrywać publiczności w sposób, który 
mógłby powodować niebezpieczne zachowania.  

d) Wywiady: Media muszą respektować potrzeby zawodników i trenerów. Wywiady mogą być 
przeprowadzane jedynie w strefach do tego wyznaczonych na tle ścianek sponsorskich.  

e) Inne media: Wszyscy przedstawiciele mediów muszą respektować potrzeby przedstawicieli 
innych redakcji.  

f) Oznakowania: Przedstawiciele mediów muszą nosić stosowne znaczniki i nie mogą nosić 
jakichkolwiek emblematów, szalików, koszulek, z których wynikałoby sympatyzowanie 
którejkolwiek z drużyn uczestniczących w rozgrywkach organizowanych przez Futsal Ekstraklasę 
sp. z o.o.  
5. Standardowe zasady regulujące pracę mediów na halach podczas rozgrywek o mistrzostwo 
Ekstraklasy określa załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.  
 
Artykuł 31.  
 
1. Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw intelektualnych 
dotyczących rozgrywek Ekstraklasy Futsalu, takich jak obecne i przyszłe prawa do nazwy Futsal 
Ekstraklasa Sp. z o.o., rozgrywek Ekstraklasy PLF, logo, znaków, pucharu itd.. Jakiekolwiek 
wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej zgody Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. oraz 
musi nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o.  
2. Wszystkie prawa do wykorzystania rezultatów zawodów stanowią własność Futsal Ekstraklasy 
Sp. z o.o.. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej zgody Futsal 
Ekstraklasy sp. z o.o. oraz musi nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Futsal 
Ekstraklasy sp. z o.o.  
 
Artykuł 32.  
 
Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie postanowiono odrębnie, można 
orzec kary przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  
 
Artykuł 33.  
 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN, przy uwzględnieniu 
stanowiska Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o.  
 
Artykuł 34.  
 
Na wniosek Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. regulamin niniejszy został zatwierdzony przez 
Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 02 września 2015 roku.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr IX/161 z dnia 2 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VII/109  z dnia 

8 czerwca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych 

(B1, B2) na sezon 2015/2016 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się następujące zmiany do Uchwały nr VII/109  z dnia 8 czerwca 2015 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe 
Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych (B1, B2) na sezon 2015/2016: 
 
1. Ilekroć w Uchwale pojawia się sformułowanie „Uchwała nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 
roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach 
piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej”, zastępuje się je sformułowaniem 
„Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu 
zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej”. 
 
2. § 1 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
Współzawodnictwo w kategorii juniora B1, B2 odbywać się będzie wg następującej formuły: 

a) runda jesienna sezonu 2015/2016 – 16 Lig Wojewódzkich Juniorów Młodszych 
prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wg regulaminów opracowanych 
przez te ZPN i niniejszego regulaminu. System rozgrywek leży w gestii Wojewódzkich 
ZPN. 

b) runda wiosenna sezonu 2015/2016 – 4 Ligi Makroregionalne Juniorów Młodszych.  
Po dwie najlepsze drużyny z każdej Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych po rundzie 
jesiennej awansują do wiosennych rozgrywek w Ligach Makroregionalnych, a pozostałe 
zespoły z Lig Wojewódzkich w rundzie wiosennej rozgrywają zawody mistrzowskie  
zgodnie z regulaminem rozgrywek w danym ZPN. Ligi Makroregionalne składające się  
w rundzie wiosennej z 8 drużyn rozgrywają mecz systemem każdy z każdym mecz  
i rewanż (14 spotkań). 

c) Faza finałowa tj.: 

 1/2 Finału rozgrywek (mecz i rewanż) z udziałem mistrzów poszczególnych Lig 
Makroregionalnych. 

 Finał (mecz i rewanż) z udziałem zwycięzców meczów 1/2 Finału rozgrywek  

3. § 1 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
Rozgrywki w poszczególnych grupach muszą zakończyć się do 05 czerwca 2016 r. Związki Piłki 
Nożnej prowadzące rozgrywki, w terminie do dnia 8 czerwca 2016 r. mają obowiązek przesłać do 
Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN weryfikacje rozgrywek. 
 
4. Skreśla się § 3 ust. 1 
 
5. Dotychczasowe ust. 2-5 w § 3 otrzymują numerację 1-4 
 
6. § 6 ust. 12 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
W przypadku awansu drużyn klubu do rozgrywek finałowych o Klubowe Mistrzostwo Polski 
Juniorów Młodszych i rozgrywek finałowych Centralnej Ligi Juniorów, zawodnik może 
uczestniczyć wyłącznie w jednych rozgrywkach. 
 
 
 
 
 



7. § 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
Udział zawodników, w tym samym terminie, w meczach różnych drużyn tego samego klubu 
regulują postanowienia Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie 
organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
 
8. § 14 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
Obsadę sędziowską na mecze Fazy finałowej wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. 
 
9. Dotychczasowe ust. 2-11 w § 14 otrzymują numerację 3-12. 
 
10. Wprowadza się § 14 ust 13 w następującym brzmieniu: 
 
Koszty obsady sędziowskiej na mecze 1/2 Finału i Finału, w wysokości przewidzianej dla 
rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów, pokrywa PZPN. 
 
11. Dotychczasowe ust. 12-14 w § 14 otrzymują numerację 14-16. 
 
12. § 15 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
Drużyny biorące udział w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych w rundzie 
wiosennej sezonu piłkarskiego 2015/2016 otrzymają z PZPN dofinansowanie w kwocie 25 000 zł 
(dwadzieścia pięć tysięcy) netto. 
 
13. § 15 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
Kwota dofinansowania, o której mowa w ust. 2 zostanie przekazana klubom, których drużyny 
przystąpią do rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych, po wystawieniu przez 
zainteresowany klub odpowiedniego dokumentu obciążeniowego. 
 
14. § 20 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
Organami uprawnionymi do podejmowania decyzji w I instancji w sprawach dot. rozgrywek o 
Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych są odpowiednio Wydział Gier i Ewidencji / 
Komisja Rozgrywek bądź organ dyscyplinarny Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki. 
 
15. Rozdział XI otrzymuje nowy tytuł „Faza finałowa” 
 
16. Rozdział XI otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

§22 
1. Rozgrywki fazy finałowej prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  
2. W ramach fazy finałowej zostaną rozegrane 1/2 Finału i Finał. 
 
§ 23 
1. W 1/2 Finału rozgrywek uczestniczą 4 kluby – mistrzowie poszczególnych lig 

makroregionalnych.  
2. W ramach 1/2 Finału rozgrywek drużyny rozgrywają 2 mecze (mecz i rewanż).  
3. Zwycięzcy meczów 1/2 Finału rozgrywek uzyskają awans do Finału. 
 
§ 24 
1. W Finale rozgrywek uczestniczą 2 kluby – zwycięzcy meczów 1/2 Finału rozgrywek. 
2. W ramach Finału rozgrywek drużyny rozgrywają 2 mecze (mecz i rewanż). 
 
 
 



§ 25 
Zestaw par i gospodarzy meczów wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN, na zasadach opracowanych przez ten organ. 
 
§ 26 
1. Awans do kolejnej rundy rozgrywek uzyska zespół, który zgromadzi większą liczbę 

punktów, wg zasady: 
• 3 punkty za zwycięstwo,  
• 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis),  
• 0 punktów za spotkanie przegrane. 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie do kolejnej rundy bądź 
wygranej w Finale decyduje: 

• przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn, 

• przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na 
wyjeździe liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 
bramkami  w spotkaniach tych drużyn, 

• przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut, 
• jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli, gole strzelone na 

wyjeździe liczone są podwójnie, zgodnie z zasadami przyjętymi przez  UEFA w 
rozgrywkach europejskich, 

• jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki, zarządza się rzuty karne 
według obowiązujących przepisów. 

 
§ 27 
 
1. W meczach fazy finałowej mogą występować zawodnicy uprawnieni, w systemie Extranet, 

do gry w rozgrywkach poszczególnych Lig Makroregionalnych. 
2. Dopuszcza się możliwość uprawnienia do gry kolejnych zawodników, o ile byli oni 

potwierdzeni do klubu na dzień zakończenia rozgrywek danej Ligi Makroregionalnej. 
Uprawnienia zawodników do gry dokonuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

 
§ 28 
 
1. Liczba żółtych kartek otrzymanych przez zawodników w rozgrywkach Ligi 

Makroregionalnej nie jest uwzględniana w bilansie początkowym żółtych kartek fazy 
finałowej – zawodnicy przystępują do fazy finałowej z zerowym bilansem żółtych kartek. 

2. Aktywne kary dyskwalifikacji, nałożone na zawodników w związku z otrzymaniem 
czerwonej lub określonej liczby żółtych kartek w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej, 
podlegają wykonaniu w fazie finałowej. 

3. W zakresie nakładania na zawodników automatycznej kary dyskwalifikacji mają 
zastosowanie postanowienia § 19 niniejszego Regulaminu. 

 
§ 29 
 
1. PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki Fazy 

finałowej przysługują prawa komercyjne, w tym w szczególności prawa telewizyjne i 
pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe dotyczące rozgrywek. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio- 
wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i 
nazw klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w 
ramach organizacji meczów Fazy finałowej. Polski Związek Piłki Nożnej jest 
upoważniony do sporządzenia fotograficznego, audio-wizualnych materiałów, które 
mogą być udostępniane mediom celem publikacji.  

3. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów 
określają odrębne przepisy PZPN.  



4. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 3 nie są upoważnione do przeprowadzania 
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań 
Fazy finałowej  bez uzyskania zgody PZPN.  

5. PZPN zastrzega sobie wszelkie prawa medialne do rozgrywek Fazy finałowej. 
 
17. Dotychczasowe § 29-30 otrzymują numerację 30-31. 
 
18. Dotychczasowy § 29 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
Ustala się następujące wysokości nagród dla drużyn uczestniczących w Fazie finałowej: 

• 100.000 PLN netto – Mistrz Polski (1 zespół) 
• 50.000 PLN netto – Wicemistrz Polski (1 zespół) 
• 25.000 PLN netto – pokonani w półfinałach (2 zespoły) 

 
19. Dotychczasowy § 29 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
Nagrody o których mowa w ust. 3, klub ma obowiązek przeznaczyć na szkolenie dzieci  
i młodzieży. 
 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

 
 
tj. U. nr VII/109 z 08.06.2015 r. 
zm. U nr IX/161 z 02.09.2015 r. 

 
Uchwała nr VII/109  z dnia 8 czerwca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów 

Młodszych (B1, B2) na sezon 2015/2016 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych (B1, B2) 
na sezon 2015/2016 w następującym brzmieniu: 

 
 

Regulamin Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych (B1, B2)  
na sezon 2015/2016 

- zawodnicy r. 1999-2000 (B1, B2) 
 

Rozdział I 
Cel i zasady rozgrywek 

 
§ 1 

1. Celem rozgrywek jest wyłonienie Klubowego Mistrza Polski Juniorów Młodszych w sezonie 
2015/2016. 
2. Rozgrywki prowadzi Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. 
3. Współzawodnictwo w kategorii juniora B1, B2 odbywać się będzie wg następującej formuły: 

a) runda jesienna sezonu 2015/2016 – 16 Lig Wojewódzkich Juniorów Młodszych 
prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wg regulaminów opracowanych 
przez te ZPN i niniejszego regulaminu. System rozgrywek leży w gestii Wojewódzkich 
ZPN. 



b) runda wiosenna sezonu 2015/2016 – 4 Ligi Makroregionalne Juniorów Młodszych.  
Po dwie najlepsze drużyny z każdej Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych po rundzie 
jesiennej awansują do wiosennych rozgrywek w Ligach Makroregionalnych, a pozostałe 
zespoły z Lig Wojewódzkich w rundzie wiosennej rozgrywają zawody mistrzowskie  
zgodnie z regulaminem rozgrywek w danym ZPN. Ligi Makroregionalne składające się  
w rundzie wiosennej z 8 drużyn rozgrywają mecz systemem każdy z każdym mecz  
i rewanż (14 spotkań). 

c) Faza finałowa tj.: 

 1/2 Finału rozgrywek (mecz i rewanż) z udziałem mistrzów poszczególnych Lig 
Makroregionalnych. 

 Finał (mecz i rewanż) z udziałem zwycięzców meczów 1/2 Finału rozgrywek  

4. Liga Makroregionalna Juniorów Młodszych w rundzie wiosennej sezonu 2015/2016 składać się 
będzie z 4 grup po 8 drużyn każda. Prawo do gry  w poszczególnych grupach mają po dwie 
drużyny z każdego ZPN, które zajmą 1. i 2. miejsce w tabeli końcowej rozgrywek Ligi 
Wojewódzkiej Juniorów Młodszych w rundzie jesiennej sezonu 2015/2016. 
 
Grupa A  

 Łódzki  ZPN 

 Mazowiecki  ZPN 

 Podlaski  ZPN 

 Warmińsko-Mazurski  ZPN 
 
Grupa B  

 Kujawsko-Pomorski  ZPN 

 Pomorski  ZPN 

 Wielkopolski  ZPN 

 Zachodniopomorski  ZPN 
 

Grupa C  

 Dolnośląski  ZPN 

 Lubuski  ZPN 

 Opolski  ZPN 

 Śląski  ZPN 
 

Grupa D  

 Lubelski   ZPN 

 Małopolski  ZPN 

 Podkarpacki  ZPN 

 Świętokrzyski  ZPN   
 
5. Rozgrywki poszczególnych grup Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych w sezonie 
2015/2016 będą prowadzone przez Związki wskazane przez Komisję Piłkarstwa Amatorskiego  
i Młodzieżowego PZPN. 
6. Rozgrywki w poszczególnych grupach muszą zakończyć się do 05 czerwca 2016 r. 
Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki, w terminie do dnia 8 czerwca 2016 r. mają 
obowiązek przesłać do Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN 
weryfikacje rozgrywek. 

 
§ 2 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych 
przez drużynę  lub drużyny zajmujące w  tabeli końcowej po rundzie jesiennej Ligi Wojewódzkiej 
Juniorów Młodszych  miejsca 1. i 2., prawo udziału w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej 
Juniorów Młodszych uzyska drużyna (drużyny) zajmujące kolejne najwyższe miejsce  
w rozgrywkach danej Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych. 



2. W przypadku, gdy z danego województwa liczba drużyn, które zrezygnują z udziału  
w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych spowoduje, że z danego województwa 
udział w rozgrywkach weźmie mniej niż 2 drużyny „wolne” miejsce zostanie rozlosowane 
pomiędzy pozostałe (z danej grupy) Wojewódzkie ZPN. 
 

Rozdział  II   
Postanowienia ogólne 

 
§ 3 

1. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek oraz 
w oparciu o: 

 Przepisy gry w piłkę nożną;  

 Uchwałę Zarządu PZPN z dni 3 i 7.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę 
nożną (z późniejszymi zmianami);  

 Uchwałę nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej  
w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej; 

 Regulamin Dyscyplinarny PZPN; 

 Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 roku (z późniejszymi 
zmianami); 

 Uchwałę Zarządu PZPN  nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku  w sprawie licencji 
trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi 
Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, 
seniorek, młodzieżowych i dziecięcych (z późniejszymi zmianami). 
 

2. Organizacja, nadzór i kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów gry i postanowień 
niniejszego regulaminu – należy do właściwych organów Związku  prowadzącego rozgrywki   
w  danym sezonie. 
 

3. Kluby biorące udział w rozgrywkach przekazują informacje za pomocą poczty elektronicznej. 
Za skuteczne dostarczenie takiej wiadomości należy uznać pismo, na które klub otrzymał 
odpowiedź lub tzw. „potwierdzenie dostarczenia wiadomości”. 
 

4. Rozgrywki Lig Makroregionalnych Juniorów prowadzone są w systemie Extranet – terminarz, 
wyniki, rejestracja zawodników, wypełnianie sprawozdań sędziowskich i ewidencja kar 
odbywają się za pośrednictwem systemu.   
 

Rozdział III   
Boiska  

 
§ 4 

W rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych minimalny wymiar boisk wynosi  
100m x 64m. 

 
§ 5 

1. Spotkania mistrzowskie muszą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub na boiskach ze 
sztuczną nawierzchnią zweryfikowanym dla danej lub wyższej klasy rozgrywkowej. 

2. W przypadku boisk ze sztuczną nawierzchnią wymagana jest zgoda właściwego organu 
związkowego na rozgrywanie meczów piłkarskich. 

3. Protokół weryfikacji boiska sporządza komisja powołana przez prowadzący rozgrywki ZPN na 
wniosek klubu - przed rozpoczęciem sezonu. 

4. Ważność weryfikacji dla klubów uczestniczących w rozgrywkach określa się na 2 lata, przy 
czym okres jej ważności winien być zgodny z okresem ważności licencji, udzielonej klubowi. 
Weryfikacja obiektu może być wcześniej unieważniona, po stwierdzeniu braków lub 



nierealizowaniu przez klub zaleceń. Brak ważnej weryfikacji boiska jest podstawą do 
zawieszenia licencji klubu. 

5. W Lidze Makroregionalnej Juniorów Młodszych zawody muszą być rozgrywane na płytach 
głównych. W przypadku klubów występujących w Ekstraklasie, I, II lidze dopuszcza się ich 
rozegranie na trawiastych boiskach treningowych pierwszego zespołu z zastrzeżeniem 
postanowień § 4. 

6. Protokół weryfikacji boiska powinien znajdować się  w szatni sędziowskiej. Drugi egzemplarz 
protokołu, przechowuje w swoich aktach właściwy terenowo Związek Piłki Nożnej, a trzeci 
egzemplarz klub przesyła do Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki danej grupy. 

7. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub - gospodarz zawodów 
wpisany do terminarza na pierwszym miejscu. 

8. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do danych 
rozgrywek płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry  – obowiązany jest 
udostępnić ją do zawodów. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu sędzia ma 
obowiązek opisać ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn mogą 
ustalić nowy termin rozegrania meczu, jednakże ostateczna decyzja co do weryfikacji wyniku 
meczu bądź wyznaczenia nowego terminu należy do Wydziału Gier i Ewidencji ZPN 
prowadzącego rozgrywki. 

9. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu bądź 
w dniu następnym na tym boisku są wyznaczone zawody szczebla wyższego lub zawody 
międzynarodowe. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska  
i z winy którego zawody nie odbyły się – ponosi konsekwencje dyscyplinarne i regulaminowe 
określone przepisami związkowymi. 

Rozdział  IV   
Regulamin Rozgrywek 

 
§ 6 

1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 1999 i 2000 potwierdzeni  
i uprawnieni do gry w systemie extranet przez właściwy ZPN. W przypadku zawodników 
urodzonych po 31.12.2000 r. mogą oni brać udział w rozgrywkach pod warunkiem posiadania 
aktualnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na grę w starszych klasach 
rozgrywkowych, wydanego przez Przychodnię Sportowo-Lekarską lub posiadających Certyfikat 
nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej oraz innych lekarzy, którzy zawarli 
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielaniu świadczeń z zakresu medycyny 
sportowej. 
2. Listy zgłoszeń muszą być sporządzone w systemie Extranet. Klub ponosi pełną 
odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych w liście. Lista 
musi być opatrzona pieczęcią oraz podpisana przez upoważnionych przedstawicieli  
macierzystego  Związku.   
3. W rozgrywkach klub mogą reprezentować wyłącznie zawodnicy potwierdzeni  
i uprawnieni do gry przez macierzysty ZPN w systemie Extranet pod rygorem utraty punktów 
walkowerem i innych konsekwencji dyscyplinarnych. Zasady, tryb zgłaszania i uprawniania 
zawodników do gry określa Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności 
klubowej.  
4. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie bądź szkoleni  
w klubie zrzeszonym w  PZPN. Zawodnik szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN  oznacza 
zawodnika, który – bez względu na swoją narodowość lub wiek – był lub może być 
zarejestrowany w klubie lub klubach zrzeszonych w PZPN, z przerwami lub nie, przez okres 
trzech pełnych sezonów lub przez 36 miesięcy pomiędzy 15 rokiem życia (lub rozpoczęciem 
sezonu podczas którego zawodnik kończy 15 rok życia) i 21 rokiem życia (lub końcem sezonu 
podczas którego zawodnik kończy 21 rok życia). 



5. Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać: tymczasowy dowód osobisty lub inną ważną 
legitymację z fotografią, aktualne zaświadczenie lekarskie lub kartę zdrowia, stwierdzające 
zdolność do gry oraz kartę zgłoszenia lub chip do danego klubu, potwierdzoną przez właściwy 
Związek Piłki Nożnej. 
6. Żądanie sprawdzenia tożsamości  zawodników  biorących udział w  zawodach, przysługuje 
wyłącznie kapitanowi  drużyny. Fakt sprawdzania tożsamości  zawodników  drużyny przeciwnej 
musi być bezwzględnie  zgłoszony  sędziemu  głównemu  zawodów  przez kapitana drużyny  
w czasie pierwszej  lub  drugiej  połowy  gry  oraz dogrywki, najpóźniej przed ostatnim  gwizdkiem 
kończącym  zawody. 
7. Sprawdzanie tożsamości  zawodników może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, którzy  
w chwili zgłaszania żądania przebywają na płycie boiska. W przypadku zgłaszania żądania  
w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, 
którzy będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani 
do protokołu przebywają na ławce rezerwowych. Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa 
przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników. Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego 
przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i dać do 
podpisu kapitanom obu zespołów. Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości 
sprawdzanych zawodników. 
8. W sytuacji gdy, protest dotyczący tożsamości zawodników został zgłoszony zgodnie  
z procedurą przed rozpoczęciem meczu wszyscy zawodnicy nieposiadający dokumentów 
tożsamości ze zdjęciem są nieuprawnieni do gry w tym meczu i nie mają prawa uczestniczyć  
w zawodach. 
9. W sytuacji  zgłoszenia protestu  dotyczącego  tożsamości  zawodników  po  rozpoczęciu  
zawodów, w  przerwie  zawodów  lub po  zakończeniu  meczu,  jeżeli protest  w  tej  sprawie  
zgłoszony  został sędziemu w trakcie drugiej połowy spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym 
gwizdkiem. Sędzia  zawodów  obowiązany  jest  przyjąć zgłoszony przez kapitana protest  
i poinformować niezwłocznie (w najbliższej przerwie w grze, ale przed zakończeniem zawodów) 
kapitana drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu 
kapitana zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili się do 
sprawdzenia tożsamości do szatni sędziowskiej. W przypadku braku posiadania ważnego 
dokumentu tożsamości ze zdjęciem sędzia zawodów zobowiązany jest przeprowadzić procedurę 
konfrontacji i wypełnić załącznik opracowany przez organ prowadzący rozgrywki. Sędzia 
zobowiązany jest do opisania spornej sytuacji w sprawozdaniu z zawodów. Ostateczną decyzję  
w przedmiotowej sprawie podejmuje organ prowadzący rozgrywki. 
10. W przypadku, gdy  zawodnik  nie stawi  się na kontrolę tożsamości (po uprzednim  zgłoszeniu   
tego faktu  kapitanowi  jego  drużyny), zawodnik  zostaje  uznany  za nieuprawnionego  do gry w  
tym meczu. Zawodnik, jego trener lub kierownik, kapitan zespołu i drużyna ponoszą  
konsekwencje dyscyplinarne  takie  same  jak  za wstawienie  do  gry  zawodnika  pod  obcym  
nazwiskiem. 
11. Zawodnik może grać w drużynie juniorów bez względu na ilość spotkań rozegranych w 
drużynie seniorów. 
12 W przypadku awansu drużyn klubu do rozgrywek finałowych o Klubowe Mistrzostwo 
Polski Juniorów Młodszych i rozgrywek finałowych Centralnej Ligi Juniorów, zawodnik 
może uczestniczyć wyłącznie w jednych rozgrywkach. 

 
§ 7 

1. Każda drużyna uczestnicząca w  rozgrywkach  musi  być prowadzona przez trenera, bądź 
instruktora posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej  licencję  trenerską. 
2. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia licencji 
określa Uchwała nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi 
kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej 
seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych. 
3. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera nie 
posiadającego licencji lub ważnej licencji będą stosowane przez właściwą Komisję Dyscyplinarną 
(Wydział Dyscypliny) kary dyscyplinarne: 
 



a) pierwszy mecz - kara pieniężna 1500 zł, 
b) drugi mecz - kara pieniężna 3000 zł, 
c) trzeci mecz i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/ na niekorzyść tej 

drużyny. 
 

§ 8 
Udział zawodników, w tym samym terminie, w meczach różnych drużyn tego samego 
klubu regulują postanowienia Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN 
w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
 

§ 9 
1. Każda drużyna ma prawo zgłoszenia do rozgrywek dowolnej liczby zawodników. 
2. Do każdych zawodów może być zgłoszonych nie więcej niż 18 zawodników. 
3. Proponuje się wpisywanie do protokołu sędziowskiego oraz przydzielenie stałych numerów dla 
18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę, w rubryce sprawozdania 
sędziowskiego (L.p.) powinni być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane 
zgodnie z zapisem w protokole. 
4. Na ławce rezerwowych poza 7 zawodnikami rezerwowymi może przebywać maksymalnie 
jeszcze 7 osób funkcyjnych. 
Obowiązek kontroli osób zasiadających na ławkach rezerwowych spoczywa na sędziach 
zawodów. 
5. Zawodnik wykluczony z gry oraz trener lub inna osoba funkcyjna usunięta przez sędziego  
w czasie zawodów nie może dalej przebywać na ławce rezerwowych. 
6. W czasie meczu drużyna ma prawo do dokonania 7 zmian zawodników (w tym bramkarza) bez 
prawa ich powrotu do gry po dokonaniu zmiany. 
7. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w dowolnym obuwiu (wkręty lub lanki), spełniające 
wymogi przepisów gry w piłkę nożną.  
8. Każdy zawodnik podczas gry musi posiadać ochraniacze.  
9. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5. 
10. Czas trwania zawodów w rozgrywkach wynosi 2 x 40 min z przerwą do 15 minut. 

 
 

§ 10 
1.  W rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych, każda z drużyn rozgrywa  
z pozostałymi drużynami po dwa spotkania: 

 u siebie jako gospodarz, 

 u przeciwnika jako gość. 
2. Podczas rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych obowiązują następujące 
zasady punktowania: 

 za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 pkt,  

 za mecz nierozstrzygnięty (remis) 1 pkt, 

 za przegraną 0 pkt. 
 

§ 11 
Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów.  
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 
decydują: 
1. Przy dwóch zespołach: 
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami; 
b) przy równej ilości punktów - korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami  
w spotkaniach tych drużyn; 
c) przy dalszej równości - obowiązująca reguła UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe  
w spotkaniach tych drużyn liczone są podwójnie; 
Zasada ta ma zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy zainteresowane drużyny rozegrały 
pomiędzy sobą dwa mecze. W przypadku gdy został rozegrany pomiędzy tymi drużynami tylko 
jeden mecz, ustalając kolejność w tabeli nie stosujemy tej reguły. 
d) przy dalszej równości - korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego 



cyklu rozgrywek; 
e) przy dalszej równości - większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 
cyklu rozgrywek; 
f) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są drużyny, których kolejność 
decyduje o awansie  stosuje się wyłącznie zasady  określone w punktach a), b), c). 
Jeżeli i one nie rozstrzygają o kolejności zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym boisku. 
Przy wyniku remisowym w tym spotkaniu sędzia zarządza dogrywkę 2 x 15 minut na dotychczas 
obowiązujących zasadach, a w dalszej kolejności rzuty karne zgodnie z obowiązującymi 
przepisami gry w piłkę nożną - po 5 rzutów karnych strzelanych na przemian i ewentualnie 
kolejne strzelane na przemian do pierwszego rozstrzygnięcia. 
2. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań 
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się zasadami podanymi w ustępie  
1 w punktach a, b, c, d, e. 

 
§ 12 

1.  Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach i godzinach wyznaczonych przez Komisję 
ds. Rozgrywek (Wydział Gier i Ewidencji) właściwego ZPN prowadzącego rozgrywki i podanych 
zainteresowanym klubom w oficjalnym terminarzu. 
2. W rozgrywkach Makroregionalnej Ligi Juniorów Młodszych obowiązującym terminem jest 
sobota, chyba że Wydział Gier i Ewidencji ZPN prowadzącego rozgrywki postanowi inaczej. 
3. Termin i godzina ostatnich dwóch kolejek ligi jest obligatoryjny i nie ulega zmianie. 
4.  O zmianie terminu gospodarz meczu jest zobowiązany  powiadomić najpóźniej 14 dni przed 
meczem Wydział Gier i Ewidencji ZPN prowadzącego rozgrywki po uprzednim uzyskaniu zgody 
przeciwnika. 
5. Na podstawie terminarza, kluby pełniące rolę gospodarza zawodów (wymienione  
w terminarzach na pierwszym miejscu) zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsce 
rozegrania zawodów na całą rundę rozgrywkową oraz powiadomić o tym organ prowadzący 
rozgrywki i przeciwników najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem rundy. 
Organ prowadzący rozgrywki może wprowadzić zasadę, że klub będący gospodarzem meczu 
przesyła drogą elektroniczną bądź faksem do właściwego Wydziału Gier i Ewidencji  informację 
dotyczącą daty, godziny oraz miejsca rozpoczęcia meczu. 
W tym przypadku przyjmuje się, że opublikowanie terminarza rozgrywek na oficjalnej stronie ZPN 
prowadzącego rozgrywki jest obowiązujące, a zamieszczone tam terminy rozegrania meczów są 
wiążące dla obu klubów. 
5. Powołanie trzech i więcej zawodników jednego klubu do jakiejkolwiek reprezentacji (PZPN, 
ZPN) względnie na zgrupowanie szkoleniowe poprzedzające ich udział w oficjalnych zawodach, 
może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin wyznaczony przez Wydział Gier i 
Ewidencji ZPN prowadzącego rozgrywki na wniosek zainteresowanego klubu. 

 
§ 13 

Zawody należy zweryfikować jako walkower 0:3 na niekorzyść: 
1. Drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach  
i zawodach, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 
PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami); 
2. Drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów; 
3. Drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 
Uchwały Zarządu PZPN z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę 
nożną (z późniejszymi zmianami); 
4. Drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie 
zastąpi jej w wyznaczonym czasie; 
5. Drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta 
w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia; 
6. Drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego 
zgodnie z przepisami; 
7. Drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony 
na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów; 



8. Drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej,  
o których mowa w § 24 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami); 
9. Drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba 
zawodników będzie mniejsza niż 7; 
10. Drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim meczu 
nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym orzeczeniu kary finansowej 
przez WD ZPN zgodnie z postanowieniami Uchwały nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku  
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w sprawie licencji trenerskich uprawniających do 
prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz 
niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych(z 
późniejszymi zmianami). 
11. Drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie 
znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały 
przerwane; 
12. Drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek  
z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane; 
13. Drużyny, której kibice swoim zachowaniem spowodowali przerwanie i zakończenie meczu 
przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry, w szczególności wtargnęli na pole gry; 
14. Drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 
minut; 
15. Drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład 
zawodników, wraz z załącznikiem; 
16. Drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono 
pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom; 
17. Drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej 
lub jakiejkolwiek reprezentacji Związku Piłki Nożnej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody 
lekarza kadry lub właściwego Wydziału Szkolenia, również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały 
nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek  
w piłkę nożna (z późniejszymi zmianami); 
18. Drużyny, której kibice swoim zachowaniem doprowadzili do zakończenia przez sędziego 
zawodów przed upływem ustalonego czasu gry; 
19. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostają one ukarane obustronnym 
walkowerem. 
W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego niż walkower 0:3  
- utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.  
Klub ukarany, winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty 
podjęcia decyzji. 

 
Rozdział V 
Sędziowie 

 
§ 14 

1. W rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych obsadę sędziowską wyznacza 
właściwy organ Związku prowadzącego rozgrywki spośród sędziów wyznaczonych przez 
poszczególne ZPN. Listy sędziów do prowadzenia Ligi Makroregionalnej, ZPN muszą dostarczyć 
do organu prowadzącego rozgrywki na 14 dni przed rozpoczęciem ligi. Każdy Wojewódzki ZPN 
wyznacza minimum sześciu sędziów głównych posiadających licencję sędziego uprawniającą do 
prowadzenia rozgrywek  IV ligi lub wyższej klasy rozgrywkowej 
Rozgrywki prowadzone są przez sędziów z Wojewódzkiego ZPN na terenie którego rozgrywane 
są zawody. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący rozgrywki może podjąć decyzję  
o delegowaniu sędziego z neutralnego ZPN. Wysokość ryczałtu i koszty dojazdu dla sędziego 
głównego i asystentów – według stawek obowiązujących w IV lidze. 
2. Obsadę sędziowską na mecze Fazy finałowej wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. 
3. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję 
automatycznie przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez właściwy organ. 



4. Prowadzenie zawodów bez sędziów asystentów lub z jednym sędzią asystentem jest 
niedopuszczalne. W przypadku nie stawienia się związkowych sędziów asystentów lub jednego  
z nich, kapitan drużyny gospodarzy zobowiązany jest przedstawić sędziemu kandydatów na 
sędziów asystentów. 
5. Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie związkowi z jakichkolwiek powodów 
będą nieobecni – zawody te muszą być rozegrane. W takim przypadku kapitan drużyny 
gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów 
zawiadomić kapitana drużyny gości wzywając go do przedstawienia kandydata do prowadzenia 
zawodów. 
6. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego.  
W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, jemu przysługuje prawo 
prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie 
przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn. 
7. Fakt wyboru sędziego musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów 
własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Sprawozdanie sędziowskie z takich zawodów musi 
być dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki przez gospodarza zawodów w terminie 48 
godzin od zakończenia zawodów. 
8. Każde zawody mistrzowskie – niezależnie od sposobu wyznaczenia sędziego zastępczego, 
muszą być rozegrane jako mistrzowskie, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, iż rozegrają je 
jako zawody towarzyskie jest nieważna. 
9. Jeżeli sędzia dał sygnał zakończenia zawodów na skutek nie stawienia się w przepisowym 
czasie na boisku jednej z drużyn lub obydwu drużyn, a po tym fakcie stawiają się one w 
komplecie do rozegrania zawodów, to sędzia zobowiązany jest te zawody prowadzić. Fakt 
opóźnienia się drużyn lub drużyny sędzia powinien odnotować w sprawozdaniu z zawodów. 
Podejmując decyzję o prowadzeniu zawodów w opóźnionym czasie sędzia powinien uwzględnić 
porę dnia (czy zaistniałe opóźnienie pozwoli zakończyć zawody w normalnym czasie gry). 
Ponadto podejmując decyzję prowadzenia zawodów sędzia winien mieć na uwadze konieczność 
ewentualnego rozegrania w danym dniu na tym samym boisku innych zawodów przewidzianych 
terminarzem. 
10. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać lub dostać do wglądu następujące 
dokumenty: 
a) weryfikację boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna, nie 
obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno 
prowadzić meczu, 
b) protokoły wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod 
składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika imionami i nazwiskami osób 
towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych, 
c) karty zdrowia. Sędzia musi sprawdzić przed meczem ważność kart zdrowia wszystkich 
zawodników biorących udział w zawodach. W przypadku braku ważnego badania – sędzia nie 
dopuszcza takiego zawodnika do gry i fakt ten odnotowuje w sprawozdaniu z zawodów, 
d) aktualne karty zawodnicze lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienie do gry określone 
przez organ prowadzący rozgrywki, 
e) aktualną licencje trenerską. 
11. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na 
zawodach i odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej 
pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu 
pomocy). 
12. Sędziom delegowanym na zawody, kluby wypłacają ekwiwalent na podstawie delegacji 
wystawionej przez właściwy Wydział Sędziowski, zgodnie z przepisami ustalonymi przez PZPN 
oraz odprowadzają podatek do właściwego dla siedziby klubu Urzędu Skarbowego. Po 
zakończeniu każdego roku kalendarzowego, klub jest zobowiązany przesłać (zgodnie z Ustawą o 
podatku dochodowym od osób fizycznych) sędziemu i obserwatorowi PIT określający wysokość 
jego dochodów oraz potrąconego podatku. 
13. Koszty obsady sędziowskiej na mecze 1/2 Finału i Finału, w wysokości przewidzianej 
dla rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów, pokrywa PZPN. 
14. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, przybyłym sędziom  
i delegatom przysługuje zwrot kosztów podróży i diet oraz 50 % ekwiwalentu. 



15. W przypadku nieuregulowania przez klub ekwiwalentu sędziemu bezpośrednio po zawodach, 
właściwy organ dyscyplinarny nakłada na winny klub karę finansową. 
16. Sędziowie zobowiązani są wypełnić sprawozdanie z zawodów w systemie Extranet  
w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów.  
 

Rozdział VI 
Finansowanie rozgrywek 

 
§ 15 

1. Drużyny biorą udział w rozgrywkach Lig Wojewódzkich Juniorów Młodszych  na koszt własny. 
2. Drużyny biorące udział w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych w rundzie 
wiosennej sezonu piłkarskiego 2015/2016 otrzymają z PZPN dofinansowanie w kwocie 25 000 zł 
(dwadzieścia pięć tysięcy) netto.  
3. Kwota dofinansowania, o której mowa w ust. 2 zostanie przekazana klubom, których drużyny 
przystąpią do rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych, po wystawieniu przez 
zainteresowany klub odpowiedniego dokumentu obciążeniowego.  
4. Klub, której drużyna wycofa się z rozgrywek przed ich zakończeniem, zobowiązana będzie do 
zwrotu całej kwoty dofinansowania. 
 

Rozdział VII 
Obowiązki Gospodarza Zawodów 

 
§ 16 

1. Organizator zawodów jest zobowiązany do przestrzegania wymogów określonych w Ustawie  
z dnia 20 marca 2009 roku o Bezpieczeństwie Imprez Masowych oraz przepisów związkowych  
z zakresu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich. 
2. Organizator zawodów odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku i spokoju publicznego na 
widowni i obiekcie, na którym rozgrywane są zawody: przed ich rozpoczęciem, w czasie ich 
trwania i po ich zakończeniu. Organizator zawodów musi zabezpieczyć niezbędną ilość służb 
porządkowych i informacyjnych odpowiednio oznakowanych. Wykaz porządkowych powinien być 
wręczony sędziemu przed rozpoczęciem zawodów. 
 

Rozdział VIII 
Opieka Lekarska 

 
§ 17 

1. Każdy zawodnik przed rozpoczęciem uprawiania sportu piłkarskiego obowiązany jest poddać 
się wszechstronnym badaniom lekarskim. 
2. Wyniki badań muszą być odnotowane w książeczce zdrowia lub zaświadczeniu lekarskim które 
zobowiązani są posiadać wszyscy zawodnicy. 
3. Zaświadczenie lekarskie zawodnika zawiera nazwisko i imię, datę urodzenia, pesel, orzeczenie 
i winno być ostemplowane przez lekarza przeprowadzającego badania i zawierać datę badania  
i podpis lekarza. 
4. Badanie lekarskie jest ważne przez okres 6 miesięcy, licząc od daty badania, chyba że lekarz 
zalecił wcześniejsze badania kontrolne. 
5. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki 
medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego 
uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją na zawodach 
przedstawiciel opieki medycznej – potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym 
podpisem na załączniku do zawodów, który składa sędziemu zawodów. Brak opieki medycznej 
lub noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje ukaranie gospodarzy karą finansową  
w wysokości 300 zł. 
 
 



Rozdział  IX 
Sprawy Dyscyplinarne 

 
§ 18 

1. W meczach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych stosuje się wyłącznie kary 
przewidziane w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną tzn. żółte i czerwone kartki. 
2. Zawodnikowi, który w czasie zawodów zostanie wykluczony z gry (czerwona kartka)  
w wyniku otrzymania dwóch napomnień (dwie żółte kartki), wlicza się obie żółte kartki do rejestru 
napomnień zawodnika i ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną z tytułu ogólnej ilości żółtych 
kartek liczonych od początku sezonu. 
3. Zawodnik, który w czasie zawodów zostanie wykluczony z gry (samoistna - czerwona kartka) 
zostaje automatycznie ukarany dyskwalifikacją i nie może brać udziału w rozgrywkach o klubowe 
Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez 
właściwy Wydział Dyscypliny(Komisję Dyscyplinarną). 

 
§ 19 

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców oraz 
sędziów, obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym 
PZPN oraz niniejszym Regulaminie.  
2. Karze podlega również klub, którego kibice (gospodarzy lub gości) dopuścili się naruszenia 
porządku. 
3. Kluby obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, 
szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek 
należy prowadzić oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej. 
4. Napomnienia (żółte kartki) otrzymane w trakcie rozgrywek Ligi Wojewódzkiej Juniorów 
Młodszych  przez zawodników drużyn, które uzyskały awans do Ligi Makroregionalnej Juniorów 
Młodszych są anulowane. Natomiast kary dyscyplinarne wymierzone ilością meczów za 
przewinienia popełnione w tych rozgrywkach muszą być wykonane zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym regulaminie. 
5. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie 
automatycznie ukarany: 

a) przy czwartym napomnieniu - jeden mecz dyskwalifikacji; 
b) przy ósmym napomnieniu - jeden mecz dyskwalifikacji; 
c) przy dwunastym napomnieniu - kara dyskwalifikacji dwóch meczów; 
d) przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - 

kara dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów. 
6. Zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczony z gry (czerwona 
kartka) w wyniku otrzymania dwóch napomnień (dwie żółte kartki), wlicza się obie żółte kartki do 
rejestru napomnień zawodnika i ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną z tytułu ogólnej ilości 
żółtych kartek liczonych od początku sezonu. 
7. Zawodnik, który w czasie zawodów zostanie wykluczony z gry (samoistna  
- czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarany dyskwalifikacją i nie może brać udziału  
w zawodach piłkarskich o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych do czasu 
rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez właściwy Wydział Dyscypliny (Komisję 
Dyscyplinarną). 
8. Zawodnikowi wykluczonemu z gry (czerwona kartka) karę jednego meczu dyskwalifikacji 
wymierza się w następujących przypadkach: 

a) gdy zawodnik pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się  
w kierunku bramki; 

b)  gdy zawodnik pozbawia drużynę przeciwnika bramki lub realnej szansy jej zdobycia 
zagrywając piłkę ręką,   przy czym nie dotyczy to bramkarza we własnym polu karnym; 

c) gdy bramkarz pozbawia drużynę przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki, 
zatrzymując piłkę ręką poza własnym polem karnym. 

9. Usunięcie przez sędziego w czasie meczu z ławki przeznaczonej dla zawodników 
rezerwowych którejkolwiek ze znajdujących się tam osób jest równoznaczne z wykluczeniem  
z gry (czerwona kartka) i podlega karze. Decyzja w tych sprawach należy do organu 
dyscyplinarnego ZPN prowadzącego rozgrywki. 



10. Karę dyskwalifikacji wymierza się: poprzez zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów 
(górna granica dyskwalifikacji wynosi 10 meczów) oraz czasowo w tygodniach, miesiącach 
lub latach. Do czasu dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy nie wlicza się okresu przerwy 
między rundami. Przyjmuje się, iż okres przerwy między rundami trwa od 1 grudnia do  
1 marca następnego roku. 

11. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a niewykonana w danej rundzie (sezonie) 
zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji 
rozgrywek. 

12. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia popełnione w rozgrywkach 
mistrzowskich musi być wykonana w tej klasie rozgrywek, w której została wymierzona lub w 
tej klasie rozgrywek do której drużyna awansowała bądź została zdegradowana,  
z zastrzeżeniem że:  

 wykonanie kary dotyczącej żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na 
kolejny sezon rozgrywkowy, w takim przypadku zawodnik obowiązany jest do wniesienia 
opłaty w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki. Nie dotyczy to juniorów, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy zawodnik w sezonie, w którym otrzymał karę, kończy wiek juniora. W takim 
przypadku klub zobowiązany jest do wniesienia opłaty jak za zawodnika najniższej klasy 
rozgrywkowej  seniorów, 

 zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do danego klubu mogą odbyć karę dyskwalifikacji 
wyrażoną ilością meczów nie tylko w tej klasie rozgrywkowej, w której ją otrzymali ale 
również w innym zespole danego lub innego  klubu w następujących przypadkach: 

- gdy zawodnikowi okres wykonania kary przechodzi na rundę wiosenną danego 
sezonu, a inna drużyna tego klubu w  które grał, rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż 
zespół, w której zawodnik otrzymał karę, 
- gdy zawodnik w okresie okna transferowego pomiędzy rundami danego sezonu 
zmieni przynależność klubową, odbywa karę w zespole, w którym został uprawniony 
do gry. 

13. W przypadku dyskwalifikacji czasowej w wymiarze powyżej 3 miesięcy lub na stałe  
- zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich, ani pełnić jakichkolwiek   
funkcji związanych z działalnością w piłce nożnej.  

14. W przypadku, gdy zawodnik otrzymał żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze 
jednego meczu, wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały 
zweryfikowane jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą  
i zawodnik taki nadal jest obowiązany do jej odbycia. W tym wypadku organ prowadzący 
rozgrywki jest zobowiązany do powiadomienia klubu o fakcie braku uprawnienia zawodnika 
do gry w kolejnych zawodach jako konsekwencji otrzymania żółtych kartek. 

15. Zawodnikowi nie zalicza się do wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki, 
meczu, którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a nie został 
rozegrany. 

16. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia, udzielone przez sędziego 
napomnienia i wykluczenia zawodników zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały 
przerwane i zweryfikowane jako walkower bierze się pod uwagę przy zaliczaniu na poczet 
kar odbywanych przez ukaranych zawodników. 

17. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma 
obowiązek sprawdzić w macierzystym związku (okręgu) piłki nożnej, jakie kary ciążą na 
danym zawodniku oraz liczbę otrzymanych przez niego napomnień (żółtych kartek)  
i uwzględnić je w swojej ewidencji wg następujących zasad: 

 jeżeli zmiana barw klubowych następuje w ramach tej samej klasy rozgrywkowej,  
to zawodnik w dalszym ciągu posiada w rejestrze tę samą liczbę kartek, które posiadał 
dotychczas, 

 jeżeli zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej, to żółte kartki, które otrzymał w 
poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie. 



 
Rozdział  X   

Protesty i odwołania 
 

§ 20 
Po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują załącznik do sprawozdania bez względu 
na to, czy wnoszą zastrzeżenia. 
1. Zastrzeżenia mogą dotyczyć: 

 organizacji zawodów; 

 stanu pola gry, w tym nieprawidłowego przygotowania, oznaczenia i wyposażenia; 

 opóźnionego przybycia drużyny na miejsce rozgrywania zawodów; 

 prawidłowości wypełnienia i czasu dostarczenia sprawozdania z zawodów; 

 tożsamości zawodników; 

 przebiegu zawodów oraz dyscypliny. 
2. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić zastrzeżenia na załączniku do sprawozdania 
sędziowskiego na następujących zasadach: 

a) zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Późniejsze 
zgłoszenia nie będą przyjmowane chyba, że dotyczą spraw zaistniałych w czasie trwania 
zawodów. Wszystkie zgłoszenia muszą być przez sędziego zbadane, a w przypadkach 
uzasadnionych sędzia musi wyznaczyć kapitanowi drużyny gospodarzy czas na usunięcie 
ewentualnych usterek. Sędzia musi umieścić w sprawozdaniu zawodów treść zgłoszonych 
zastrzeżeń, jak również wydane zarządzenia.  
Zastrzeżenia dotyczące tożsamości zawodników mogą być wnoszone do sędziego najpóźniej 
do zakończenia zawodów. Sprawdzenia tożsamości zawodników sędzia może dokonać przed 
zawodami, w czasie przerwy między częściami gry lub po zawodach, zawsze jednak w 
obecności kapitanów obydwu drużyn. Konieczność sprawdzenia tożsamości zawodników po 
zakończeniu zawodów zobowiązuje kapitanów i kierowników drużyn do zatrzymania 
wszystkich zawodników, którzy uczestniczyli w grze w momencie zgłoszenia protestu do 
pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego miejscu.  
b) zastrzeżenia w załączniku do sprawozdania sędziowskiego muszą być czytelnie podpisane 
przez kapitana i kierownika drużyny, są one wolne od opłacenia kaucji. 

3. Zastrzeżenia, o których mowa w punkcie 1 - mogą być także zgłoszone po zawodach przez 
klub w formie pisemnego protestu skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki. 
4. Protesty po zawodach muszą być złożone w ciągu 48 godzin. Do protestu należy załączyć 
dowód uregulowania kaucji protestowej w wysokości 500 zł oraz dowód doręczenia odpisu 
protestu stronie przeciwnej. 
5. Nieopłacenie kaucji, lub też złożenie protestu po 48 godzinach, powoduje pozostawienie go 
bez rozpatrzenia. Wszystkie ewentualne koszty związane z przeprowadzeniem postępowania 
wyjaśniającego dotyczącego złożonego protestu ponosi strona protestująca. 
6. Organami uprawnionymi do podejmowania decyzji w I instancji w sprawach dot. 
rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych są odpowiednio Wydział 
Gier i Ewidencji / Komisja Rozgrywek bądź organ dyscyplinarny Związku Piłki Nożnej 
prowadzącego rozgrywki.  
7. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.  
8. W przypadku braku rozstrzygnięcia protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie zainteresowanej 
przysługuje prawo wniesienia skargi, składanej bezpośrednio do organu drugiej instancji. 
  
 § 21 
1. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do organu II instancji. 
2. Odwołania od decyzji podjętych w I instancji przez Wydział Gier i Ewidencji Związku Piłki 
Nożnej prowadzącego rozgrywki wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 
Profesjonalnego PZPN. 
3. Odwołania od decyzji podjętych w I instancji przez Wydział Dyscypliny Związku Piłki Nożnej 
prowadzącego rozgrywki wnosi się do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. 
4. Odwołania od decyzji podjętych w I instancji mogą być wnoszone w terminie 14 dni od daty 
doręczenia decyzji wraz z uzasadnieniem, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 
Niezachowanie ww. terminu powoduje uprawomocnienie się decyzji podjętej w I instancji.  



5. Do wnoszonego odwołania należy załączyć dowód uregulowania, na rachunek bankowy 
PZPN, kaucji odwoławczej w wysokości określonej w regulaminie właściwego organu  
II instancji. 
6. W przypadku uwzględnienia odwołania kaucja odwoławcza podlega zwrotowi. 
7. Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne. 
8. Od ostatecznych orzeczeń organów przysługuje prawo złożenia kasacji w sytuacji naruszenia 
prawa związkowego. Tryb postępowania określają odrębne przepisy PZPN.  
 

Rozdział XI 
Faza finałowa 

 
§22 

1. Rozgrywki fazy finałowej prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  
2. W ramach fazy finałowej zostaną rozegrane 1/2 Finału i Finał. 

 
§ 23 

1. W 1/2 Finału rozgrywek uczestniczą 4 kluby – mistrzowie poszczególnych lig 
makroregionalnych.  
2. W ramach 1/2 Finału rozgrywek drużyny rozgrywają 2 mecze (mecz i rewanż).  
3. Zwycięzcy meczów 1/2 Finału rozgrywek uzyskają awans do Finału. 

 
§ 24 

1. W Finale rozgrywek uczestniczą 2 kluby – zwycięzcy meczów 1/2 Finału rozgrywek 
2. W ramach Finału rozgrywek drużyny rozgrywają 2 mecze (mecz i rewanż) 
 

§ 25 
Zestaw par i gospodarzy meczów wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament 
Rozgrywek Krajowych PZPN, na zasadach opracowanych przez ten organ 
 

§ 26 
1. Awans do kolejnej rundy rozgrywek uzyska zespół, który zgromadzi większą liczbę 
punktów, wg zasady: 

 3 punkty za zwycięstwo,  

 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis),  

 0 punktów za spotkanie przegrane. 
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie do kolejnej rundy bądź 
wygranej w Finale decyduje: 

 przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn, 

 przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na 
wyjeździe liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i 
utraconymi bramkami  w spotkaniach tych drużyn, 

 przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut, 

 jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli, gole strzelone na 
wyjeździe liczone są podwójnie, zgodnie z zasadami przyjętymi przez  UEFA w 
rozgrywkach europejskich, 

 jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki, zarządza się rzuty 
karne według obowiązujących przepisów. 

 
§ 27 

 
1. W meczach fazy finałowej mogą występować zawodnicy uprawnieni, w systemie 
Extranet, do gry w rozgrywkach poszczególnych Lig Makroregionalnych. 
2. Dopuszcza się możliwość uprawnienia do gry kolejnych zawodników, o ile byli oni 
potwierdzeni do klubu na dzień zakończenia rozgrywek danej Ligi Makroregionalnej. 
Uprawnienia zawodników do gry dokonuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
 



§ 28 
 
1. Liczba żółtych kartek otrzymanych przez zawodników w rozgrywkach Ligi 
Makroregionalnej nie jest uwzględniana w bilansie początkowym żółtych kartek fazy 
finałowej – zawodnicy przystępują do fazy finałowej z zerowym bilansem żółtych kartek. 
2. Aktywne kary dyskwalifikacji, nałożone na zawodników w związku z otrzymaniem 
czerwonej lub określonej liczby żółtych kartek w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej, 
podlegają wykonaniu w fazie finałowej. 
3. W zakresie nakładania na zawodników automatycznej kary dyskwalifikacji mają 
zastosowanie postanowienia § 19 niniejszego Regulaminu. 
 

§ 29 
 

1. PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki 
Fazy finałowej przysługują prawa komercyjne, w tym w szczególności prawa telewizyjne i 
pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe dotyczące rozgrywek. 
2. Polski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio- 
wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw 
klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach 
organizacji meczów Fazy finałowej. Polski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do 
sporządzenia fotograficznego, audio-wizualnych materiałów, które mogą być 
udostępniane mediom celem publikacji.  
3. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów 
określają odrębne przepisy PZPN.  
4. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 3 nie są upoważnione do przeprowadzania 
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań 
Fazy finałowej  bez uzyskania zgody PZPN.  
5. PZPN zastrzega sobie wszelkie prawa medialne do rozgrywek Fazy finałowej. 
 

Rozdział XII 
Nagrody 

 
§ 30 

1. Drużyna, która zdobędzie Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych otrzyma Puchar 
PZPN, i pamiątkowe medale w kolorze złotym (26 sztuk). 
2. Drużyna, która zdobędzie Klubowe Wicemistrzostwo Polski Juniorów Młodszych otrzyma 
Puchar PZPN oraz pamiątkowe medale w kolorze srebrnym (26 sztuk). 
3. Ustala się następujące wysokości nagród dla drużyn uczestniczących w Fazie finałowej: 

 100.000 PLN netto – Mistrz Polski (1 zespół) 

 50.000 PLN netto – Wicemistrz Polski (1 zespół) 

 25.000 PLN netto – pokonani w półfinałach (2 zespoły) 
4.Nagrody o których mowa w ust. 3, klub ma obowiązek przeznaczyć na szkolenie dzieci  
i młodzieży. 
 

Rozdział XIII    
Postanowienia  końcowe 

 
§ 31 

 
1. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany  
w niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem zmian wynikających z Uchwał Zarządu PZPN, podjętych 
po uchwaleniu Regulaminu. 
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi  PZPN. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
4. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie poprzez 
stosowne Uchwały Zarządu PZPN. 



5. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w dniu 8 czerwca 2015 r. 

       
 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

162 
Uchwała nr IX/162 z dnia 2 września 2015  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie nadania Diamentowego Odznaczenia PZPN  
Panu Henrykowi Kminikowskiemu  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN w zw. z § 5 Regulaminu Nadawania 
Diamentowego Odznaczenia PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I.Na wniosek  Przewodniczącego Komisji Odznaczeń i Zasobów Archiwalnych PZPN nadaje się 
Diamentowe Odznaczenie PZPN Panu Henrykowi Kminikowskiemu.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

                                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 
 
 
 
 


