
Uchwała nr II/17 z dnia 2 września 2021  roku w sprawie przyjęcia  Regulaminu Rozgrywek  

o Mistrzostwo I Ligi  Futsalu na sezon 2021/2022 i następne 

 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu na sezon 2021/2022 i następne w 

następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO I LIGI FUTSALU NA SEZON 2021/2022 i następne 

 

Art. 1 

 

1. W rozgrywkach I 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 Futsalu sezonu poprzedniego.  

 

2. Do rozgrywek I 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 Futsalu 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 Futsalu po ich zakończeniu, klub ten zostanie sklasyfikowany  

w rozgrywkach I Ligi Futsalu w sezonie poprzednim zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże 

zostanie przesunięty do II Ligi Futsalu. W takiej sytuacji miejsce w I Ligi Futsalu zachowuje zespół, który 

w sezonie poprzednim w tabeli końcowej zajął najwyższe miejsce spośród spadkowiczów  

w danej grupie. 

 

4. W sytuacji, gdy spośród klubów występujących w sezonie poprzednim w rozgrywkach I Ligi Futsalu 

nie uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w I Lidze Futsalu według procedury 

przewidzianej w podręczniku licencyjnym Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN więcej niż jeden klub, 

kluby te zostaną sklasyfikowane w rozgrywkach I Ligi Futsalu w sezonie poprzednim zgodnie z liczbą 

zdobytych punktów, jednakże zostaną przesunięte do II Ligi Futsalu. W takiej sytuacji miejsce w I Lidze 

Futsalu zachowują zespoły, które w sezonie poprzednim zostały sklasyfikowane na miejscach 

spadkowych w danej grupie. 

 



5. W sytuacji, gdy licencji nie otrzyma bądź wycofa się z rozgrywek większa liczba klubów decyzję  

o uzupełnieniu składu podejmuje Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

 

6. Zasady przyznawania licencji klubowych dla klubów Polskiej Ligi Futsalu reguluje odrębna Uchwała 

Zarządu PZPN. 

 

Art. 2 

 

1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach I Ligi Futsalu, zobowiązane są rozegrać mecze zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem. 

 

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 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.  

 

3. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki I Ligi Futsalu, 

przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych rozgrywek i odbywających się 

w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa komercyjne, prawa reklamowe, prawa 

marketingowe i prawa telewizyjne (medialne), realizowane za pośrednictwem dostępnych środków 

audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu i wszelkich innych istniejących obecnie oraz  

w przyszłości środków technicznych. 

 

4. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii i nagrań video 

obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video 

drużyny w strojach klubowych.  

 

5. Przesłanie materiału (skrót meczu lub „najlepsze momenty spotkania”) na serwer wskazany przez 

organ prowadzący rozgrywki w nieprzekraczalnym terminie tj. do 20:00 w poniedziałek po kolejce 

ligowej, chyba że mecz odbędzie się w poniedziałek to w tym przypadku do wtorku do 20:00.  

 

6. Publikowanie wyprodukowanego magazynu 1 ligi na witrynach klubowych i w klubowych social 

media. 

 



7. Realizowanie wymogów parametrów technicznych oraz ustawień kamery zgodne z wymaganiami 

przesłanymi przez producenta magazynu, dostarczenie logotypów klubów w formacie wektorowym  

na potrzeby realizacji magazynu i działań marketingowych PZPN.  

 

8. Niezrealizowanie punktu 5 skutkuje pełną odpłatnością za obsługę sędziowską za mecz, z którego 

nie przesłano materiału wideo. 

 

Art. 3 

 

1. Rozgrywki o mistrzostwo I Ligi Futsalu prowadzi Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.  

2. Rozgrywki o mistrzostwo I Ligi Futsalu są prowadzone w terminach ustalonych przez Departament 

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.  

3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I Ligi Futsalu na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu  

rozgrywkowego składają w Departamencie Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN informację o aktualnych 

danych teleadresowych, zawierającą: adres, nr telefoniczny, nr fax, adres e-mail. W trakcie rozgrywek 

kluby są zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania o wszelkich zmianach teleadresowych. Wraz 

z ww. informacjami kluby obligatoryjnie składają wypełnioną i podpisaną deklarację, której wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wszelka korespondencja dotycząca rozgrywek I Ligi 

Futsalu powinna być przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: futsal@pzpn.pl.  

4. Sędziów i Obserwatorów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. W razie nie 

przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego – 

obowiązują zasady zawarte w § 11 Uchwały Organizacji Rozgrywek Piłkarskich. 

5. Koszty obsady sędziów i obserwatorów pokrywa PZPN. 

6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I Ligi Futsalu 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 Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN na 7 dni 

przed rozpoczęciem rundy jesiennej rozgrywek.  

• II rata w wysokości 500 zł - płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej sezonu bieżącego. 

Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN na 7 dni 

przed rozpoczęciem rundy wiosennej rozgrywek.  

 

Art. 4 

 

1. Zawody o mistrzostwo I Ligi Futsalu rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry w Futsal FIFA  

i postanowień PZPN, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN. 

 



2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:  

 

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

Nożnej, uchwał i rozporządzeń Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, 

b) przestrzegać zasad Fair Play, 

c) postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek organizowanych 

przez PZPN. 

 

3. Zawody o mistrzostwo I Ligi Futsalu muszą być rozgrywane piłkami wskazanymi przez organ 

prowadzący rozgrywki. Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN przekaże do wszystkich klubów biorących 

udział w rozgrywkach I ligi odpowiednią ilość piłek. 

 

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 Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.  

 

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, ponosi gospodarz spotkania.  

 

4. W przypadku podjęcia przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 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 Piłkarstwa Profesjonalnego 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. 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.  

 

6. Mecze o Mistrzostwo I ligi muszą być rozgrywane w halach spełniających wymogi licencyjne 

określone w wymaganiach Licencyjnych dla klubów I ligi futsalu 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 odbyty mecz.  

 

7. Gospodarz meczu zobligowany jest do zabezpieczenia szatni dla gości i zespołu sędziowskiego  

na co 90 minut do rozpoczęcia meczu a boisko do gry na co najmniej 60 minut do rozpoczęcia meczu. 

 

Art. 6 

 

1. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo I Ligi Futsalu otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) 

zostanie automatycznie ukarany:  

a) przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 100 zł.  

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

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

d) przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu.  

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

f) przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.  

g) przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu – 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. Ostrzeżenia zalicza się odrębnie dla rozgrywek o mistrzostwo I Ligi Futsalu oraz innych rozgrywek 

prowadzonych przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.  

 

5. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z klubu uczestniczącego w rozgrywkach  

o mistrzostwo I Ligi Futsalu lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego klubu występującego  

w innej klasie rozgrywkowej i koniecznością odbycia kary wynikającej z ilości ostrzeżeń (żółtych kartek) 

udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw klubowych zawodnik zobowiązany jest  

do odbycia kary w rozgrywkach o mistrzostwo I Ligi Futsalu bez względu na fakt występowania 

uprzednio w innym klubie I Ligi Futsalu lub innej klasie rozgrywkowej.  

 

6. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich I ligi zostanie wykluczony przez sędziego z gry - 

czerwona kartka - zostaje automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i nie może brać udziału 

w zawodach mistrzowskich I ligi do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Komisję 

Dyscyplinarną PZPN.  

 

7. Kara dyskwalifikacji wymierzona liczbą meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej klasie 

rozgrywek, w której została wymierzona (I liga). Do wykonania kary wliczane są tylko zawody 

mistrzowskie I ligi. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone 

kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się  

z różnych przyczyn (np. został przełożony na późniejszy termin lub został zweryfikowany jako walkower 

z powodu nie przybycia jednej z drużyn). W przypadku przerwania zawodów i konieczności  

ich powtórzenia otrzymane przez zawodników żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. 

Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu 

kar odbywanych przez zawodnika.  

 

8. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za przewinienie 

popełnione w rozgrywkach mistrzowskich (I liga), wykonuje się w klasie rozgrywek mistrzowskich,  

w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie rozgrywek mistrzowskich, do której 

zespół awansował, spadł lub został zdegradowany z zastrzeżeniem ust. 10, 11, 12.  



 

9. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w których klub 

aktualnie występuje.  

 

10. Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów  

w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu 

rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy czym 

wykonanie kary może również nastąpić:  

 

a) w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w którym 

zawodnikowi wymierzono tę karę,  

 

b) w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu rozgrywkowego 

zmienił przynależność klubową.  

 

11. Z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego artykułu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa  

w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w sezonie rozgrywkowym, 

w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych edycjach rozgrywek,  

przy czym ust. 7 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.  

 

12. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami (żółtymi 

kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, 

kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym. W takim wypadku zawodnik 

zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.  

 

13. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach pucharowych musi 

być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć  

w danych rozgrywkach pucharowych.  

 

14. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo (zakaz 

uczestnictwa w określonej ilości meczów), zgodnie z odpowiednimi przepisami Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN.  

 

15. Do czasu kary dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy między 

rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym.  

 



16. Klub pozyskujący zawodnika winien zwrócić się do organu prowadzącego rozgrywki, w których 

wcześniej występował zawodnik o udzielenie informacji o ewidencji ostrzeżeń (żółtych kartek)  

i ewentualnych karach dyskwalifikacji nałożonych na zawodnika. Klub pozyskujący jest zobowiązany 

uwzględnić dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika w swojej ewidencji wg 

następujących zasad:  

 

a) w przypadku pozyskania zawodnika, który w bieżącym sezonie występował w innej drużynie, 

uczestniczącej w rozgrywkach I ligi, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika 

winien być uwzględniony w ewidencji klubu.  

 

b) w przypadku pozyskania zawodnika, który w bieżącym sezonie nie występował w drużynie, 

uczestniczącej w rozgrywkach I ligi, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika  

nie jest uwzględniany w ewidencji klubu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.  

 

17. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.  

 

18. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte i czerwone kartki otrzymane 

w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar. 

 

Art. 7 

 

1.Rozgrywki I Ligi Futsalu prowadzone są w dwóch grupach:  

• Grupa I – kluby z ZPN: Zachodniopomorski, Pomorski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Mazowiecki, 

Kujawsko-Pomorski, Wielkopolski, Łódzki. 

• Grupa II – kluby z ZPN: Dolnośląski, Lubuski, Lubelski, Podkarpacki, Świętokrzyski, Małopolski, 

Śląski, Opolski. 

 

W sytuacji, gdy wskutek awansów i spadków zachodzi konieczność zapewnienia udziału w obu grupach 

takiej samej liczby drużyn, Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN po uzyskaniu stanowiska 

Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, zastrzega sobie prawo do uzupełnienia składów 

poszczególnych grup bez wymogu zachowania podziału terytorialnego. 

2. Rozgrywki I Ligi Futsalu są prowadzone systemem mecz i rewanż (każda drużyna rozgrywa  

z pozostałymi dwa spotkania, jedno jako gospodarz, drugie jako gość). 

 

3. 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. 

 

4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, kolejność miejsc  

w tabeli ustalana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 

2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

 

5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów w dwumeczu barażowym, o awansie decyduje: 

 - przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach 

pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

 - przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 5 minut; 

 - jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki lub oba zespoły zdobędą tę samą liczbę 

bramek, zarządza się rzuty karne według obowiązujących przepisów. 

 

6. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi  

po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę  

po ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich kolejek, 

które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje się za nierozegrane bez przyznawania 

punktów. 

 

7. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi  

po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów będą 

anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona. 

 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie przysługują 

jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej z tytułu poniesionych 

wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych rozgrywkach. 

 

Art. 8 

 

1. Drużyny, które zajmą 1. miejsce w tabeli końcowej obu grup I Ligi Futsalu oraz drużyna, która wygra 

mecze barażowe pomiędzy zespołami zajmującymi 2. miejsca w tabelach końcowych obu grup I Ligi 

Futsalu uzyskują awans do rozgrywek Futsal Ekstraklasy. 

 

2. Zasady przeprowadzenia meczów barażowych określi Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 

PZPN.  



 

3. Awans do I Ligi Futsalu uzyskują 4 drużyny z rozgrywek II Ligi Futsalu - zwycięzca każdej z każdej  

z grup. 

 

4. W sezonie 2021/2022 i następnych, drużyny, które zajmą miejsca 11-12 w tabelach końcowych obu 

grup I Ligi Futsalu spadają automatycznie do II Ligi Futsalu. 

 

5. Liczba drużyn spadających z każdej z grup ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności  

od przynależności terytorialnej drużyn, które spadną z Futsal Ekstraklasy. 

 

Art. 9 

 

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 trzech wyznaczonych spotkań, zostaje 

automatycznie wykluczona z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, przesunięta do 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 Futsalu zostanie 

ukarana karą pieniężną w wysokości 5 000.00 zł. 

 

Art. 10 

 

1. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodnika do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem systemu 

Extranet.  

 



2. Wraz z wystąpieniem o uprawnienie zawodnika do gry, klub zobowiązany jest przekazać,  

za pośrednictwem systemu extranet, deklarację gry amatora lub kontrakt o profesjonalne uprawianie 

piłki nożnej lub oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu w sytuacji 

łączenia przez zawodnika gry w piłkę nożną 11-osobową i futsal. 

 

3. Wystąpienie o uprawnienie zawodnika do gry przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem 

systemu Extranet nie będzie rozpatrywane.  

 

4. 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 Ligi Futsalu, 

muszą być potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie uprawnieni przez 

Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN z zachowaniem wymogów określonych  

w obowiązujących przepisach PZPN.  

 

5. Letni okres transferowy trwa od 1 sierpnia do godziny 16.00 w piątek poprzedzający datę rozpoczęcia 

rundy jesiennej danego sezonu.  

 

6. Zimowy okres transferowy trwa od dnia ostatniego meczu rundy jesiennej danego sezonu do godziny 

16.00 w piątek poprzedzający datę rozpoczęcia rundy wiosennej danego sezonu.  

 

7. 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 V/82 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu PZPN  

w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu. 

 

8. Uprawnienie do gry w II lidze futsalu zawodnika dla którego klubem macierzystym jest klub piłki 

nożnej 11-osobowej może nastąpić wyłącznie w okresach transferowych.    

 

9. Zawodnicy niepełnoletni mogą grać w meczach I Ligi Futsalu w zespole seniorów po ukończeniu  

16. roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący rozgrywki nożnej może 

uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu wszystkich 

poniższych warunków: 

a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych; 

b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza 

specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodnika w rozgrywkach seniorów. 

 



10. W rozgrywkach I Ligi Futsalu może być potwierdzonych i uprawnionych do gry dowolna liczba 

zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w protokole zawodów może 

wpisanych 2 zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, z uwzględnieniem 

postanowień Uchwały XI/200 z 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących  

w meczach piłki nożnej w sezonie 2019/2020 i następnych. 

 

11. Zawodnicy-cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być uprawnienie do gry  

w rozgrywkach I Ligi Futsalu wyłącznie jako zawodnicy profesjonalni.  

 

12. W meczu o mistrzostwo I Ligi Futsalu musi być wpisanych do sprawozdania sędziowskiego  

2 (dwóch) zawodników młodzieżowych: 

a) przyjmuje się, iż zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który 

w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21. rok życia 

oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz zawodnik 

młodszy, a w sezonie 2022/2023 zawodnik urodzony w 2002 roku oraz zawodnik młodszy, itd.,  

b) w protokole zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literką „M”, 

c) w przypadku braku zawodnika młodzieżowego w kadrze meczowej z jakiejkolwiek przyczyny, liczba 

zawodników rezerwowych w sprawozdaniu sędziowskim zostanie pomniejszona o liczbę brakujących 

młodzieżowców. 

d) Każdorazowo w przypadku rozpoczęcia w pełnym 14 osobowym składzie bez wymaganej ilości 

zawodników młodzieżowych organ prowadzący rozgrywki będzie stosował sankcje określone  

w Art. 20 niniejszego regulaminu. 

 

13. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie.  

 

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. Zawodnik piłki nożnej jest zobowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia 

umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres 

nie dłuższy niż sześć miesięcy od daty jego przeprowadzenia. Termin ważności badania kończy się  

z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia  

w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie zawodnika 

wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli 

badanie zawodnika wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego do godz. 23:59,59).  

 



16. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy, którzy posiadają badania  

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

wszystkich zawodników wpisanych do sprawozdania sędziowskiego potwierdza własnoręcznym 

podpisem kierownik bądź trener drużyny. 

 

17. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawiać swoich zawodników  

do gry o mistrzostwo poszczególnych klas rozgrywkowych zgodnie z zasadami określonymi w par.   

4 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną. Zgodnie z powyższym udział zawodnika w meczu, w którym obowiązuje 

system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym 

połowy czasu gry. 

 

Art. 11 

 

1. Zespoły I Ligi Futsalu mogą prowadzić trenerzy posiadający uprawnienia określone w Uchwale  

nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji 

trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej.  

 

2. Brak wyżej wymienionych uprawnień będzie podstawą do wszczęcia postępowania wyjaśniającego 

zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących  

w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 

 

Art. 12 

 

1. Zawody o mistrzostwo I Ligi Futsalu mogą być rozgrywane w 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 nieodbyte zawody.  

 

2. W uzasadnionych przypadkach Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN może wyrazić zgodę 

na rozegranie meczu w hali posiadającej ważną weryfikację dla niższej klasy rozgrywkowej.  

 

3. Protokół weryfikacji hali musi być wywieszony w szatni sędziowskiej.  

 

4. Za utrzymanie porządku w 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. Mecze I Ligi Futsalu nie mogą odbywać się w halach zamkniętych na mocy decyzji organu 

dyscyplinarnego PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, 

obserwatorzy oraz delegaci Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN mają obowiązek sprawdzenia 

dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów w danej hali. 

 

Art. 13 

 

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek, podani są na pierwszym 

miejscu).  

 

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 

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. W przypadku niedotrzymania terminu określonego 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 Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN może 

wyznaczyć obligatoryjny termin rozgrania zawodów.  

 



6. Termin wyznaczony przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 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.  

 

7. Wszystkie przełożone mecze muszą być rozegrane nie później niż na dwie kolejki przed 

zakończeniem sezonu. 

 

Art. 14 

 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  

 

2. Ustala się, że mecze I 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 18:00.  

 

3. Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów  

o mistrzostwo I 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 Piłkarstwa Profesjonalnego 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 Piłkarstwa 

Profesjonalnego 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 Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN 

może wyrazić zgodę na rozegranie nieodbytych z tych przyczyn zawodów wyłącznie w przypadku 

osiągnięcia porozumienia przez obydwa zainteresowane kluby. 

 

Art. 15 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie Reprezentacji narodowej, 

Futsalu, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA,  



co najmniej jednego zawodnika klubu, uprawnionego do gry w rozgrywkach I Ligi Futsalu, może 

stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny 

termin. 

 

Art. 16 

 

1. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Departament Piłkarstwa 

Profesjonalnego 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 Piłkarstwa Profesjonalnego 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. 17 

 

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), stworzenia 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, 

l) zapewnienia osobnych szatni z natryskami dla każdej z drużyn i sędziów,  

m) filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia nagrania, w terminie 24 godzin od 

zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN do 

wykorzystania dla potrzeb komisji, organów dyscyplinarnych, Kolegium Sędziów PZPN oraz organów 

prowadzących rozgrywki upoważnionych do tego przez PZPN.  

 

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 nieprzestrzegania 

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 Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

 

Art. 18 

 

1. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 

odrębne przepisy PZPN oraz umowy zawarte z nadawcami. 

  

2. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania jakiejkolwiek 

transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań  

o Mistrzostwo I Ligi Futsalu bez uzyskania zgody PZPN. Klub, będący gospodarzem meczu może 

przeprowadzać z niego transmisje na dużych ekranach wewnątrz hali z zachowaniem następujących 

zasad:  

 

a) w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać 

powtórek,  



b) w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać 

jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub sprzecznych z zasadami fair-

play.  

 

3. W dowolnym momencie sezonu 2021/2022 i następnych, PZPN przysługuje prawo do zmiany nazwy 

Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu poprzez uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek 

lub produktu przez niego wskazanego, bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu oraz prawo  

do uwzględnienia nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu lub produktu 

przez niego wskazanego w tekście Regulaminu.  

 

4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu  

i nadzorującemu rozgrywki o Mistrzostwo I Ligi Futsalu przysługują prawa komercyjne, w tym  

w szczególności prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe dotyczące 

rozgrywek. PZPN jest właścicielem praw telewizyjnych do rozgrywek, a dysponowanie tymi prawami 

odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy PZPN, a podmiotem nabywającym te prawa.  

 

5. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii i nagrań video 

obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video 

drużyny w strojach klubowych.  

 

6. Upoważnia się Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN do opracowania wytycznych dot. 

uprawnień sponsorów Rozgrywek I Ligi Futsalu, uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów  

w zakresie praw marketingowych. 

 

Art. 19 

 

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 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. 20 

 

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. 6, a z tego powodu 

zawody zostaną odwołane;  

t) drużyny, która w protokole z zawodów uwzględniła w składzie większą od dozwolonej liczbę 

zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej;  

u) drużyny, w składzie której z winy klubu w ciągu całego meczu wystąpiła mniejsza od wymaganej 

liczba zawodników młodzieżowych.  

 

2. W przypadku naruszenia co najmniej jednego z przepisów wskazanych w ust. 1 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. 21 

 

1. Protest odnośnie do przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN,  

przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin  

po zawodach.  

 

2. Do protestu musi być dołączony dowód wpłaty na rachunek PZPN kaucji protestowej  

w wysokości 500 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.  

 

3. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, 

wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN  

w terminie trzech dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu 

kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. 

 

 

 



Art. 22 

 

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo I 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. 23 

 

1. Na ławce rezerwowych, poza 9 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może 

przebywać trener pierwszego zespołu, 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,  

b) lekarz,  

c) trener bramkarzy;  

d) trener przygotowania fizycznego;  

e) drugi asystent trenera;  

f) kierownik drużyny;  

g) fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia;  

h) masażysta;  

i) drugi masażysta.  

 

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. Sędzia ma obowiązek 

sprawdzić przed meczem czy kierownik drużyny bądź trener własnoręcznym podpisem potwierdzili 

posiadanie ważnych i aktualnych badań lekarskich przez wszystkich zawodników wpisanych  

do sprawozdania sędziowskiego. W przypadku braku podpisu – sędzia nie dopuszcza do rozpoczęcia 

meczu i wzywa kierownika bądź trenera do złożenia podpisu w jego obecności.  



 

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 Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN  

po zakończeniu rundy rozgrywkowej.  

 

5. Zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych.  

 

6. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy wpisani do protokołu  

z zawodów. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 5, jednak nie mniejszą  

niż 3, to skład drużyny może być uzupełniony do 5 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są wpisani 

do składu w protokole z zawodów.  

 

7. 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.  

 

8. 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. 

 

Art. 24 

 

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. 25 

 

1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie poprzez stosowne 

Uchwały Zarządu PZPN. 

 

Art. 26 

 

1. Uchyla się Uchwałę nr VI/127 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu na sezon 2018/2019  

i następne. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/17 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu na sezon 2021/2022 i następne 

 

Data, miejsce 

_____________________________ 

 

Pełna nazwa Klubu: 

____________________________ 

 

 

Adres siedziby Klubu: 

_____________________________ 

 

 

Do: Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN 

 

Informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to: 

 

_______________________________________________________ 

Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał zawartość 

tej skrzynki w każdy roboczy dzień tygodnia co najmniej dwukrotnie – o 10.00 oraz 15.00. 

Przyjmujemy do wiadomości, iż na wyżej wskazany adres będą przesyłane wszelkie informacje 

Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN dot. rozgrywek. 

Klub oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie 

traktował jako wiążące. 

Niniejszym informujemy, iż osobą właściwą do kontaktu we wszelkich sprawach dot. rozgrywek jest 

(Imię i Nazwisko, funkcja w klubie, nr telefonu) 

 

_______________________________________________________ 

W imieniu Klubu: 

 

______________________________ 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/17 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu na sezon 2021/2022 i następne 

 

 

 

…………………………………………… 

(Imię i nazwisko) 

 

 

…………………………………………… 

(Adres zamieszkania) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany, …………………………………………………… oświadczam, że będę reprezentował klub 

………………………………………………….. w rozgrywkach I Ligi Futsalu  w sezonie 20……/20…... 

 

  

 

  

……………………………………………….. 

(Czytelny podpis zawodnika) 
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Uchwała nr II/18 z dnia 2 września 2021  roku w sprawie przyjęcia  Regulaminu Rozgrywek o 

Mistrzostwo II Ligi  Futsalu na sezon 2021/2022 i następne 

 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo II Ligi Futsalu na sezon 2021/2022 i następne w 

następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO II LIGI FUTSALU  

NA SEZON 2021/2022 i następne 

 

Art. 1 

 

1. W rozgrywkach II Ligi Futsalu biorą udział maksymalnie  32 drużyny w czterech  grupach, które 

zakwalifikowały się na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek  I Ligi oraz II Ligi Futsalu sezonu 

poprzedniego a w następnych sezonach III Ligi Futsalu na szczeblu Wojewódzkim. 

 

2. Do rozgrywek II 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 II Ligi Futsalu nie uzyska 

licencji na występowanie w następnym sezonie w II lidze PLF według procedury przewidzianej  

w uchwale Zarządu PZPN w sprawie przepisów licencyjnych dla klubów występujących w II Lidze 

Futsalu lub wycofa się z rozgrywek II Ligi Futsalu po ich zakończeniu, klub ten zostanie sklasyfikowany 

w rozgrywkach II Ligi Futsalu w sezonie poprzednim zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże 

zostanie przesunięty do III Ligi Futsalu. W takiej sytuacji miejsce w II Ligi Futsalu zachowuje zespół, 

który w sezonie poprzednim w tabeli końcowej zajął najwyższe miejsce spośród spadkowiczów w danej 

grupie. 

 

4. W sytuacji, gdy spośród klubów występujących w sezonie poprzednim w rozgrywkach II Ligi Futsalu 

nie uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w II Lidze Futsalu według procedury 

przewidzianej w przepisach licencyjnych dla klubów występujących w II Lidze Futsalu więcej niż jeden 

klub, kluby te zostaną sklasyfikowane w rozgrywkach II Ligi Futsalu w sezonie poprzednim zgodnie  

z liczbą zdobytych punktów, jednakże zostaną przesunięte do III Ligi Futsalu. W takiej sytuacji miejsce 



w II Lidze Futsalu zachowują zespoły, które w sezonie poprzednim zostały sklasyfikowane na miejscach 

spadkowych w danej grupie. 

 

5. W sytuacji, gdy licencji nie otrzyma bądź wycofa się z rozgrywek większa ilość klubów decyzję  

o uzupełnieniu składu podejmuje Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

 

6. Zasady przyznawania licencji klubowych dla klubów IIj Ligi Futsalu reguluje odrębna uchwała Zarządu 

PZPN. 

 

Art. 2 

 

1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach II Ligi Futsalu, zobowiązane są rozegrać mecze zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem. 

 

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 II 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.  

 

3. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki II Ligi Futsalu, 

przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych rozgrywek  

i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa komercyjne, prawa 

reklamowe, prawa marketingowe i prawa telewizyjne (medialne), realizowane za pośrednictwem 

dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu i wszelkich innych 

istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych. 

 

4. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii i nagrań video 

obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video 

drużyny w strojach klubowych.  

 

5. Przesłanie materiału (skrót meczu lub „najlepsze momenty spotkania”) na serwer wskazany przez 

organ prowadzący rozgrywki w nieprzekraczalnym terminie tj. do 20:00 w poniedziałek po kolejce 

ligowej, chyba że mecz odbędzie się w poniedziałek to w tym przypadku do wtorku do 20:00.  

 

6. Publikowanie wyprodukowanego magazynu II ligi na witrynach klubowych i w klubowych social 

media. 



 

7. Realizowanie wymogów parametrów technicznych oraz ustawień kamery zgodne z wymaganiami 

przesłanymi przez producenta magazynu, dostarczenie logotypów klubów w formacie wektorowym  

na potrzeby realizacji magazynu i działań marketingowych PZPN. 

 

Art. 3 

 

1. Rozgrywki o mistrzostwo II Ligi Futsalu prowadzi Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.  

 

2. Rozgrywki o mistrzostwo II Ligi Futsalu są prowadzone w terminach ustalonych przez Departament 

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.  

 

3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach II Ligi Futsalu na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu 

rozgrywkowego składają w Departamencie Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN informację  

o aktualnych danych teleadresowych, zawierającą: adres, nr telefoniczny, nr fax, adres e-mail.  

W trakcie rozgrywek kluby są zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania o wszelkich zmianach 

teleadresowych. Wraz z ww. informacjami kluby obligatoryjnie składają wypełnioną i podpisaną 

deklarację, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wszelka korespondencja 

dotycząca rozgrywek II Ligi Futsalu powinna być przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej  

na adres: futsal@pzpn.pl.  

 

4. Sędziów i Obserwatorów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. W razie nie 

przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego – 

obowiązują zasady zawarte w § 11 Uchwały Organizacji Rozgrywek Piłkarskich. 

 

5. Koszty obsady sędziów i obserwatorów w połowie pokrywa PZPN a w drugiej połowie pokrywają 

kluby: 

- na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby są zobowiązane dostarczyć do Departamentu 

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN dowód uregulowania, na rachunek PL 32 1240 6292 1111 0010 5977 

5657 opłaty w wysokości 2 500.00 zł z tytułu przedpłaty na pokrycie kosztów delegowania sędziów. 

 

6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach II Ligi Futsalu 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 Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN na 7 dni 

przed rozpoczęciem rundy jesiennej rozgrywek.  

mailto:futsal@pzpn.pl


• II rata w wysokości 500 zł - płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej sezonu bieżącego. 

Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN na 7 dni 

przed rozpoczęciem rundy wiosennej rozgrywek.  

 

Art. 4 

 

1. Zawody o mistrzostwo II Ligi Futsalu rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry w Futsal FIFA  

i postanowień PZPN, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.  

 

2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:  

 

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

Nożnej, uchwał i rozporządzeń Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN 

b) przestrzegać zasad Fair Play,  

c) postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 

organizowanych przez PZPN. 

 

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 Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.  

 

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, ponosi gospodarz spotkania.  

 

4. W przypadku podjęcia przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 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 Piłkarstwa Profesjonalnego 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 wykluczenia 

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. 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.  

 

6. Mecze o Mistrzostwo II Ligi Futsalu muszą być rozgrywane w halach spełniających wymogi licencyjne 

określone w wymaganiach Licencyjnych dla klubów II Ligi Futsalu 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 nieodbyty mecz.  

 

7. Gospodarz meczu zobligowany jest do zabezpieczenia szatni dla gości i zespołu sędziowskiego  

na co 60 minut do rozpoczęcia meczu a boisko do gry na co najmniej 30 minut do rozpoczęcia meczu. 

 

Art. 6 

 

1. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo II Ligi Futsalu otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) 

zostanie automatycznie ukarany:  

a) przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 100 zł.  

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

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

d) przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu.  



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

f) przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.  

g) przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu – 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. Ostrzeżenia zalicza się odrębnie dla rozgrywek o mistrzostwo II Ligi Futsalu oraz innych rozgrywek 

prowadzonych przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.  

 

5. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z klubu uczestniczącego w rozgrywkach  

o mistrzostwo II Ligi Futsalu lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego klubu występującego 

w innej klasie rozgrywkowej i koniecznością odbycia kary wynikającej z ilości ostrzeżeń (żółtych kartek) 

udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw klubowych zawodnik zobowiązany jest do 

odbycia kary w rozgrywkach o mistrzostwo II Ligi Futsalu bez względu na fakt występowania uprzednio 

w innym klubie II Ligi Futsalu lub innej klasie rozgrywkowej.  

 

6. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich I ligi zostanie wykluczony przez sędziego z gry - 

czerwona kartka - zostaje automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i nie może brać udziału 

w zawodach mistrzowskich II Ligi Futsalu do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Komisję 

Dyscyplinarną PZPN.  

 

7. Kara dyskwalifikacji wymierzona liczbą meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej klasie 

rozgrywek, w której została wymierzona (II Liga Futsalu). Do wykonania kary wliczane są tylko zawody 

mistrzowskie II Ligi Futsalu. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź 

czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a który nie 

odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na późniejszy termin lub został zweryfikowany jako 

walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn). W przypadku przerwania zawodów i konieczności 

ich powtórzenia otrzymane przez zawodników żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. 

Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu 

kar odbywanych przez zawodnika.  

 



8. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za przewinienie 

popełnione w rozgrywkach mistrzowskich (II liga), wykonuje się w klasie rozgrywek mistrzowskich,  

w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie rozgrywek mistrzowskich, do której 

zespół awansował, spadł lub został zdegradowany z zastrzeżeniem ust. 10, 11, 12.  

 

9. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w których klub 

aktualnie występuje.  

 

10. Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów  

w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu 

rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy czym 

wykonanie kary może również nastąpić:  

 

a) w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w którym 

zawodnikowi wymierzono tę karę,  

 

b) w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu rozgrywkowego 

zmienił przynależność klubową.  

 

11. Z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego artykułu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa  

w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w sezonie rozgrywkowym, 

w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych edycjach rozgrywek,  

przy czym ust. 7 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.  

 

12. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami (żółtymi 

kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, 

kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym. W takim wypadku zawodnik 

zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.  

 

13. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach pucharowych musi 

być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć  

w danych rozgrywkach pucharowych.  

 

14. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo (zakaz 

uczestnictwa w określonej ilości meczów), zgodnie z odpowiednimi przepisami Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN.  

 



15. Do czasu kary dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy między 

rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym.  

 

16. Klub pozyskujący zawodnika winien zwrócić się do organu prowadzącego rozgrywki, w których 

wcześniej występował zawodnik o udzielenie informacji o ewidencji ostrzeżeń (żółtych kartek)  

i ewentualnych karach dyskwalifikacji nałożonych na zawodnika. Klub pozyskujący jest zobowiązany 

uwzględnić dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika w swojej ewidencji  

wg następujących zasad:  

 

a) w przypadku pozyskania zawodnika, który w bieżącym sezonie występował w innej drużynie, 

uczestniczącej w rozgrywkach II ligi, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika 

winien być uwzględniony w ewidencji klubu.  

 

b) w przypadku pozyskania zawodnika, który w bieżącym sezonie nie występował w drużynie, 

uczestniczącej w rozgrywkach I ligi, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika  

nie jest uwzględniany w ewidencji klubu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.  

 

17. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.  

 

18. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte i czerwone kartki otrzymane 

w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar. 

 

Art. 7 

 

1.Rozgrywki II Ligi Futsalu prowadzone są w czterech grupach:  

 

• Grupa I – kluby z ZPN: Zachodniopomorski, Pomorski, Wielkopolski, Kujawsko-Pomorski. 

- Grupa II – kluby z ZPN: Mazowiecki, Podlaski, Warmińsko-Mazurski, Łódzki. 

• Grupa III – kluby z ZPN: Dolnośląski, Lubuski, Opolski, Śląski. 

- Grupa IV – kluby z ZPN: Lubelski, Podkarpacki, Świętokrzyski, Małopolski. 

 

2. Rozgrywki II Ligi Futsalu są prowadzone systemem dwurundowym mecz i rewanż (każda drużyna 

rozgrywa z pozostałymi dwa spotkania, jedno jako gospodarz, drugie jako gość). 

 

3. 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. 

 

4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, kolejność miejsc  

w tabeli ustalana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 

2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

 

5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów w dwumeczu barażowym, o awansie decyduje: 

 - przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach 

pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

 - przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 5 minut; 

 - jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki lub oba zespoły zdobędą tę samą liczbę 

bramek, zarządza się rzuty karne według obowiązujących przepisów. 

 

6. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi  

po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę  

po ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich kolejek, 

które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje się za nierozegrane bez przyznawania 

punktów. 

 

7. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi  

po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów będą 

anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona. 

 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie przysługują 

jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej z tytułu poniesionych 

wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych rozgrywkach. 

 

Art. 8 

 

1. Drużyny, które zajmą 1. miejsce w tabeli końcowej każdej z grup II Ligi Futsalu uzyskują awans  

do rozgrywek I Ligi Futsalu. 

 

2. Drużyny które zajmą 11. i 12. miejsce w obu grupach I Ligi Futsalu spadają automatycznie do II Ligi 

Futsalu zgodnie z podziałem makroregionalnym. 



 

3. Liczba drużyn spadających z każdej z grup I Ligi może ulec zwiększeniu w zależności od przynależności 

terytorialnej drużyn, które spadną z Futsal Ekstraklasy.  

 

4. W sezonie 2021/2022 i następnych, drużyny które zajmą miejsca 7-8 w tabelach końcowych każdej 

z grup II Ligi spadają automatycznie do III Ligi. 

 

5. Liczba drużyn spadających z każdej grupy II Ligi może ulec zwiększeniu w zależności od przynależności 

terytorialnej drużyn, które spadają z I Ligi Futsalu. 

 

Art. 9 

 

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 trzech wyznaczonych spotkań, zostaje 

automatycznie wykluczona z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, przesunięta do 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 II Ligi Futsalu zostanie 

ukarana karą pieniężną w wysokości 2 000.00 zł. 

 

Art. 10 

 

1. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodnika do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem systemu 

Extranet.  

 



2. Wraz z wystąpieniem o uprawnienie zawodnika do gry, klub zobowiązany jest przekazać,  

za pośrednictwem systemu extranet, deklarację gry amatora lub kontrakt o profesjonalne uprawianie 

piłki nożnej lub oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu  

w sytuacji łączenia przez zawodnika gry w piłkę nożną 11-osobową i futsal. 

 

3. Wystąpienie o uprawnienie zawodnika do gry przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem 

systemu Extranet nie będzie rozpatrywane.  

 

4. 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 II  Ligi Futsalu, 

muszą być potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie uprawnieni przez 

Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN z zachowaniem wymogów określonych  

w obowiązujących przepisach PZPN.  

 

5. Letni okres transferowy trwa od 1 września do godziny 16.00 w piątek poprzedzający datę 

rozpoczęcia rundy jesiennej danego sezonu.  

 

6. Zimowy okres transferowy trwa od dnia ostatniego meczu rundy jesiennej danego sezonu do godziny 

16.00 w piątek poprzedzający datę rozpoczęcia rundy wiosennej danego sezonu.  

 

7. W przypadku udziału w rozgrywkach II 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 V/82 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu PZPN  

w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu. 

 

8.  Uprawnienie do gry w II lidze futsalu zawodnika dla którego klubem macierzystym jest klub piłki 

nożnej 11-osobowej może nastąpić wyłącznie w okresach transferowych.    

 

9. Zawodnicy niepełnoletni mogą grać w meczach I Ligi Futsalu w zespole seniorów po ukończeniu 16. 

roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący rozgrywki nożnej może 

uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu wszystkich 

poniższych warunków: 

 

a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych; 

b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza 

specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodnika w rozgrywkach seniorów. 



 

10. W rozgrywkach II Ligi Futsalu może być potwierdzonych i uprawnionych do gry dowolna liczba 

zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w protokole zawodów może 

wpisanych 1 zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, z uwzględnieniem 

postanowień Uchwały XI/200 z 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących  

w meczach piłki nożnej w sezonie 2020/2021 i następnych. 

 

11. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie.  

 

12. 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.  

 

13. Zawodnik piłki nożnej jest zobowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia 

umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres 

nie dłuższy niż sześć miesięcy od daty jego przeprowadzenia. Termin ważności badania kończy się  

z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia  

w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie zawodnika 

wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli 

badanie zawodnika wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego do godz. 23:59,59).  

 

14. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy, którzy posiadają badania 

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

wszystkich zawodników wpisanych do sprawozdania sędziowskiego potwierdza własnoręcznym 

podpisem kierownik bądź trener drużyny. 

 

15. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawiać swoich zawodników  

do gry o mistrzostwo poszczególnych klas rozgrywkowych zgodnie z zasadami określonymi  

w par. 4 uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną. Zgodnie z powyższym udział zawodnika w meczu, w którym obowiązuje 

system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym 

połowy czasu gry. 

 

Art. 11 

 

1. Zespoły II Ligi Futsalu mogą prowadzić trenerzy posiadający uprawnienia określone w Uchwale  

nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji 

trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej.  



 

2. Brak wyżej wymienionych uprawnień będzie podstawą do wszczęcia postępowania wyjaśniającego 

zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących  

w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 

 

Art. 12 

 

1. Zawody o mistrzostwo II Ligi Futsalu mogą być rozgrywane w 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 nieodbyte zawody.  

 

2. W uzasadnionych przypadkach Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN może wyrazić zgodę 

na rozegranie meczu w hali posiadającej ważną weryfikację dla niższej klasy rozgrywkowej.  

 

3. Protokół weryfikacji hali musi być wywieszony w szatni sędziowskiej.  

 

4. Za utrzymanie porządku w 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. Mecze II Ligi Futsalu nie mogą odbywać się w halach zamkniętych na mocy decyzji organu 

dyscyplinarnego PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, 

obserwatorzy oraz delegaci Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN mają obowiązek sprawdzenia  

dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów w danej hali. 

 

 

 



Art. 13 

 

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek, podani są na pierwszym 

miejscu).  

 

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 

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. W przypadku niedotrzymania terminu określonego 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 Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN może 

wyznaczyć obligatoryjny termin rozgrania zawodów.  

 

6. Termin wyznaczony przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 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.  

 

7. Wszystkie przełożone mecze muszą być rozegrane nie później niż na dwie kolejki przed 

zakończeniem sezonu. 

 

Art. 14 

 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  

 

2. Ustala się, że mecze II 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 18:00.  

 

3. Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów  

o mistrzostwo I 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 Piłkarstwa Profesjonalnego 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 Piłkarstwa 

Profesjonalnego 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 Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN 

może wyrazić zgodę na rozegranie nieodbytych z tych przyczyn zawodów wyłącznie  

w przypadku osiągnięcia porozumienia przez obydwa zainteresowane kluby. 

 

Art. 15 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie Reprezentacji narodowej, 

Futsalu, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA,  

co najmniej jednego zawodnika klubu, uprawnionego do gry w rozgrywkach II Ligi Futsalu, może 

stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny 

termin. 

 

Art. 16 

 

1. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Departament Piłkarstwa 

Profesjonalnego 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 Piłkarstwa Profesjonalnego 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. 17 

 

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), stworzenia 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, 

l) zapewnienia osobnych szatni z natryskami dla każdej z drużyn i sędziów,  

m) filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia nagrania, w terminie 24 godzin  

od zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN 

do wykorzystania dla potrzeb komisji, organów dyscyplinarnych, Kolegium Sędziów PZPN oraz organów 

prowadzących rozgrywki upoważnionych do tego przez PZPN.  

 

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 nieprzestrzegania 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 Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

 

Art. 18 

 

1. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 

odrębne przepisy PZPN oraz umowy zawarte z nadawcami. 

  

2. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania jakiejkolwiek 

transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o Mistrzostwo II Ligi Futsalu 

bez uzyskania zgody PZPN. Klub, będący gospodarzem meczu może przeprowadzać z niego transmisje 

na dużych ekranach wewnątrz hali z zachowaniem następujących zasad:  

 

a) w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać 

powtórek,  

b) w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać 

jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub sprzecznych z zasadami fair-

play.  

 

3. W dowolnym momencie sezonu 2021/2022 i następnych, PZPN przysługuje prawo do zmiany nazwy 

Rozgrywek o Mistrzostwo II Ligi Futsalu poprzez uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego 

Rozgrywek lub produktu przez niego wskazanego, bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu 

oraz prawo do uwzględnienia nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek o Mistrzostwo II Ligi Futsalu  

lub produktu przez niego wskazanego w tekście Regulaminu.  

 

4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu  

i nadzorującemu rozgrywki o Mistrzostwo II Ligi Futsalu przysługują prawa komercyjne, w tym  

w szczególności prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe dotyczące 

rozgrywek. PZPN jest właścicielem praw telewizyjnych do rozgrywek, a dysponowanie tymi prawami 

odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy PZPN, a podmiotem nabywającym te prawa.  

 

5. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii i nagrań video 

obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video 

drużyny w strojach klubowych.  

 



6. Upoważnia się Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN do opracowania wytycznych dot. 

uprawnień sponsorów Rozgrywek II Ligi Futsalu, uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów  

w zakresie praw marketingowych. 

 

Art. 19 

 

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 II 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. 20 

 

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. 6, a z tego powodu 

zawody zostaną odwołane; 

t) drużyny, która w protokole z zawodów uwzględniła w składzie większą od dozwolonej liczbę 

zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej; 

 

2. W przypadku naruszenia co najmniej jednego z przepisów wskazanych w ust. 1 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. 21 

 

1. Protest odnośnie do przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN,  

przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin  

po zawodach.  

 

2. Do protestu musi być dołączony dowód wpłaty na rachunek PZPN kaucji protestowej  

w wysokości 500 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.  

 

3. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, 

wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN  

w terminie trzech dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu 

kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. 

 

Art. 22 

 

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo II 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. 23 

 

1. Na ławce rezerwowych, poza 9 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może 

przebywać trener pierwszego zespołu, 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,  

b) lekarz,  

c) trener bramkarzy;  

d) trener przygotowania fizycznego;  



e) drugi asystent trenera;  

f) kierownik drużyny;  

g) fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia;  

h) masażysta;  

i) drugi masażysta.  

 

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. Sędzia ma obowiązek 

sprawdzić przed meczem czy kierownik drużyny bądź trener własnoręcznym podpisem potwierdzili 

posiadanie ważnych i aktualnych badań lekarskich przez wszystkich zawodników wpisanych  

do sprawozdania sędziowskiego. W przypadku braku podpisu – sędzia nie dopuszcza do rozpoczęcia 

meczu i wzywa kierownika bądź trenera do złożenia podpisu w jego obecności.  

 

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 Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN  

po zakończeniu rundy rozgrywkowej.  

 

5. Zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych.  

 

6. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy wpisani do protokołu  

z zawodów. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 5, jednak nie mniejszą  

niż 3, to skład drużyny może być uzupełniony do 5 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są wpisani 

do składu w protokole z zawodów.  

 

7. 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.  

 



8. 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. 

 

Art. 24 

 

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. 25 

 

1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie poprzez stosowne 

Uchwały Zarządu PZPN. 

 

Art. 26 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Prezes PZPN Cezary Kulesza 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/18 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu na sezon 2021/2022 i następne 

 

Data, miejsce 

_____________________________ 

 

Pełna nazwa Klubu: 

____________________________ 

 

 

Adres siedziby Klubu: 

_____________________________ 

 

 

Do: Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN 

 

Informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to: 

 

_______________________________________________________ 

Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał zawartość 

tej skrzynki w każdy roboczy dzień tygodnia co najmniej dwukrotnie – o 10.00 oraz 15.00. 

Przyjmujemy do wiadomości, iż na wyżej wskazany adres będą przesyłane wszelkie informacje 

Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN dot. rozgrywek. 

Klub oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie 

traktował jako wiążące. 

Niniejszym informujemy, iż osobą właściwą do kontaktu we wszelkich sprawach dot. rozgrywek jest 

(Imię i Nazwisko, funkcja w klubie, nr telefonu) 

 

_______________________________________________________ 

W imieniu Klubu: 

 

______________________________ 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/18 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu na sezon 2021/2022 i następne 

 

 

 

…………………………………………… 

(Imię i nazwisko) 

 

 

…………………………………………… 

(Adres zamieszkania) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany, …………………………………………………… oświadczam, że będę reprezentował klub 

………………………………………………….. w rozgrywkach I Ligi Futsalu  w sezonie 20……/20…... 

 

  

 

 

……………………………………………….. 

(Czytelny podpis zawodnika) 


